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YENİ TEKLİF ARAŞTIRMA PROJELERİ 
 
 
 
AFA: Büyükbaş Hayvancılık 
 

Sıra 
No 

Projenin Adı Yürütücü 
Kuruluş 

Proje 
Lideri 

Sayfa 
No 

1.  Sığır ve koyunlarda akabane infeksiyonunun 
serolojik yöntemler, virüs izolasyonu ve Real-Time 
RT- PCR İle araştırılması 

Pendik 
VKAE 

Esra SATIR 9 

2.  Pnömonili sığır akciğerlerinden Mycoplasma'ların 
izolasyonu ve 16S rDNA PCR ve DGGE ile 
identifikasyonu 

Pendik 
VKAE 

Mehmet Ali 
TÜRKYILMAZ 

13 

3.  Clostridium botulinum tip C ve tip D’nin ELISA, 
Multiplex PCR ve Deneme Hayvanı 
Inokulasyonu/Toksin Nötralizasyonu metotları ile 
karşılaştırmalı tespiti  

Bornova 
VKAE 

Dr. Serra 
TUNALIGİL 

22 

4.  Atık sığır fötuslarında Tritrichomonas foetus 
varlığının araştırılması 

Erzurum 
VKAE 

Zekai 
BASTEM 

29 

 
 
AFA: Küçükbaş Hayvancılık 
 

5.  Bovine Viral Diarrhoea Virüs (BVDV) saha 
izolatının gebe koyunlarda patojenitesinin 
araştırılması  

Pendik 
VKAE 

Dr. Veli 
GÜLYAZ 

34 

6.  Peste des petits ruminants virus (PPRV) 
enfeksiyonunun epidemiyolojisinin N ve F genlerine 
dayalı farklı PCR teknikleri ile araştırılması 

Pendik 
VKAE 

Ahmet 
SAİT 

47 

7.  Elazığ ve civar illerde atık yapmış koyun 
fetüslerinde Pestivirüs ve Coxiellaburnetii 
enfeksiyonlarının kültür, PCR ve ELİSA yöntemleri 
ile saptanması 

Elazığ 
VKAE 

Dr. Metin 
GÜRÇAY 

53 

8.  Samsun ve çevresinde bakır ve bakır 
metabolizmasını etkileyen bazı element 
düzeylerinin araştırılması 

Samsun 
VKAE 

Dr. 
Neslihan 
ORMANCI 

59 

 
 
AFA: Kanatlı ve Küçükevcil Hayvancılık 
 

9.  Pestisitlere maruz kalmış tavukların kan ve 
dokularında bazı biyokimyasal değerlerin 
araştırılması 

Konya 
VKAE 

Doç. Dr. 
H.Ferhan 
NİZAMLIOĞLU   

67 

10.  Tavuklar için canlı Salmonellosis aşısı geliştirilmesi 
üzerine çalışmalar 

Adana 
VKAE 

Suzan 
Reyhan 
KARAKOÇ 

73 

11.  Broylerde indikatör bakteriler kullanarak 
antimikrobiyal direncin prevalansının ve direnç 
mekanizmalarının belirlenmesi 

Adana 
VKAE 

Hasan ÇAYA 
 

82 

12.  Bal arılarında Neonicotinoid Grubu insektisitlerin 
toksikasyonlarının araştırılması 

Pendik 
VKAE 

Dr. H. 
Hüseyin 
ÜNAL 

89 
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AFA: Su Ürünleri 
 

13.  Viral Hemorajik Septisemi Virüs (VHSV) 
glikoprotein geninin baculovirus ekspresyon 
sisteminde açıklatılması 

Trabzon  
SÜMAE 

Dr. Hakan 
IŞIDAN 

96 

14.  Sazan Balığı (Cyprinus carpio L. 1758) yetiştiriciliği 
yapılan işletmelerde yaz aylarında görülen 
helmintlerin araştırılması 

Bornova 
VKAE 

Dr. M. 
Melih 
SELVER 

107 

15.  Akdeniz Bölgesindeki akarsularda yaşayan 
Capoeta genusuna ait bazı endemik ve ekonomik 
balık türlerine ait helmint faunasının tespitine 
yönelik araştırmalar 

Antalya 
AKSAM 

Doç. Dr. 
Yılmaz 
EMRE 

113 

16.  Adana’da yetiştirilen ve avcılığı yapılan iç su 
balıklarındaki parazitlerin tespiti  

Adana 
VKAE 

Hakan 
İNCE 

118 

17.  Elazığ ili alabalık işletmelerinde stresin ve balık 
refah düzeyinin belirlenmesi 

Elazığ 
SÜAE 

Selami 
ARCA  

125 

 
 

SONUÇLANAN ARAŞTIRMA PROJELERİ 
 
AFA: Büyükbaş Hayvancılık 
 

1.  Mastitisli inek sütlerinde önemli patojenlerin direkt 
tespiti için bir multipleks Polimeraz Zincir 
Reaksiyonu yönteminin geliştirilmesi 

Elazığ 
VKAE 

Dr. Murat 
KARAHAN 

132 

2.  Konya yöresi sığırlarda Neospora caninum’un 
yaygınlığının serolojik olarak araştırılması 

Konya 
VKAE 

Hasan 
AYTEKİN 

148 

3.  İnaktif EHV-1 (Equine Rhinopneumonitis) aşısı 
üretimi 

Etlik 
VMKAE 

Dr. A. Burak 
GÜNGÖR 

154 

 
 
AFA: Küçükbaş Hayvancılık 
 

4.  Elazığ ve civar illerde atık yapmış koyun ve 
keçilerde Chlamydophıla abortus (Chlamydıa 
psıttacı serovar 1) enfeksiyonunun mikrobiyolojik, 
patolojik ve moleküler yöntemlerle saptanması 

Elazığ 
VKAE 

Prof. Dr. 
Hakan 
KALENDER 

165 

5.  Pnömonili koyun ve kuzuların akciğerlerinde 
mikoplazma etkenlerinin kültür, pcr ve 
immunoperoksidaz yöntemler ile saptanması ve 
moleküler tiplendirilmesi 

Elazığ 
VKAE 

Prof. Dr. 
Hakan 
KALENDER 

176 

6.  Küçük ruminant vebası virusu ile doğal olarak 
enfekte koyunlarda Apoptozizin 
immunohistokimyasal yöntemlerle incelenmesi 

Samsun 
VKAE 

Prof. Dr. 
Tolga 
GÜVENÇ 

188 

7.  Marmara Bölgesindeki koyunlarda Pestivirus 
prevalansının saptanması 

 Pendik 
 VKAE 

Dr. Nesrin 
TURAN 

197 

8.  Kuzu Pnömonilerinde Parainfluenza 3 Virus (PI3V) 
ve Respiratory Sinsisyal Virus (RSV) 
Enfeksiyonlarının Teşhisi Üzerine Virolojik ve 
Patolojik Çalışmalar 

 Konya 
 VKAE 

Ertan 
ORUÇ 

208 

9.  Erzurum yöresinde koyunlarda Clostridium 
perfringens toksinlerinin Toksin Nötralizasyon Test, 
ELISA ve Lateks Aglutinasyon Test yöntemleri ile 
araştırılması  

Erzurum 
VKAE 

Şenay 
SEYİTOĞLU 

221 
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10.  İnaktif mavidil aşısı üretimi 
 

Etlik 
VMKAE 

Dr. Özden 
KABAKLI 

234 

11.  Mavidil Serotip-4 attenue liyofilize aşısının farklı 
stabilizatörler ile üretilmesi 

Etlik 
VMKAE 

Dr. A. Burak 
GÜNGÖR 

246 

 
AFA: Kanatlı ve Küçükevcil Hayvancılık 
 

12.  Kafeik Asit Fenetil Ester’in Ornithobacterium 
rhinotracheale ile İnfekte Edilen Broylerlerde Lipid 
Peroksidasyon ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri 
Üzerine Etkisi 

Elazığ 
VKAE 

Doç. Dr. 
Fulya 
BENZER 
 

258 

13.  Elazığ yöresindeki tavuklardan ve muscıdae 
ailesine bağlı sineklerden Campylobacter jejuni ve 
Campylobacter coli’nin izolasyonu ve izolatların 
moleküler tiplendirilmesi 

Elazığ 
VKAE 

Dr. Bülent 
TAŞDEMİR 
 

272 

14.  Infeksiyöz Bursal Hastalığı saha ve aşı viruslarının 
antijenik ve patojenik özellikleri yönünden 
moleküler analizi 

Bornova  
VKAE 

Dr. Olcay 
TÜRE 
GÖKSU 

287 

 
AFA: Su Ürünleri 
 

15.  Orta ve doğu karadeniz bölgesinde gökkuşağı 
alabalığı (oncorhynchus mykiss) çiftliklerinde 
Flavobacterium psychrophilum’un 
epidemiyolojisinin polimeraz zincir reaksiyonu ile 
belirlenmesi ve antibiyotik dirençliliğinin ortaya 
konulması 

Samsun 
VKAE 

Yüksel 
DURMAZ 

303 

16.  Çift kabuklu yumuşakçalardan izole edilen Vibrio 
parahaemolitycus izolatlarında TDH ve TRH 
patojenite genlerinin Multiplex Polimeraz Zincir 
Reaksiyonu yöntemi ile araştırılması 

Bornova 
VKAE 

Necla 
TÜRK 

318 

 
 
 

DEVAM EDEN ARAŞTIRMA PROJELERİ 
 
 
AFA: Büyükbaş Hayvancılık 
 

1.  Sığır, koyun ve keçilerde Kırım Kongo Kanamalı 
Ateşi (KKKA) virüsü İmmunglobulin G (IgG) 
antikorlarının tespit edilmesi için Rekombinant 
KKKA virüs nükleoproteini kullanılarak İndirekt 
İmmunofloresan (IIF) Testinin geliştirilmesi 

 Elazığ 
VKAE 

Doç. Dr. Aykut    
ÖZDARENDELİ 

330 

2.  Aşılı hayvanlarda ve enfekte hayvanlarda şap 
virusu yapısal olmayan proteinlerine karşı oluşan 
antikor profilinin incelenmesi 

Şap Enst Dr. Can 
ÇOKÇALIŞKAN 

334 

3.  Marmara bölgesinde yeni doğan buzağı 
ishallerinde Bovine Coronavirusların saptanması 
ve patojenite çalışması 

Pendik 
VKAE 

Züleyha 
PESTİL 
APUHAN 

336 

4.  Samsun yöresindeki sığırlarda viral solunum 
sistemi hastalıkları kompleksinin klinik, hematolojik 
ve akut faz proteinleri yönünden araştırılması 

Samsun 
VKAE 

Rahşan 
AKPINAR 

337 
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5.  İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde Borrelia 
burgtorferi sensu lato ve Ehrlichia türlerinin Ixodes 
sp. kenelerinden PCR ve Reverse Line Blotting 
testi ile teşhisi 

Etlik 
VMKAE 

Dr. Ahmet 
DENİZ 

338 

6.  Türkiye’de yeni doğan buzağı ishallerinde bovine 
rotavirüslerin izolasyonu ve genotiplendirilmesi 

Pendik 
 VKAE 

İrem GÜLAÇTI 339 

7.  Adana bölgesinde görülen neonatal buzağı 
enfeksiyonlarının morbidite ve mortaliteleri ile 
bunları etkileyen risk faktörlerinin belirlenmesi 

Adana 
VKAE 

Berat Selim 
TOKGÖZ 

340 

8.  Çukurova yöresinde sığırlarda görülen granülomatöz 
pneumonilerin etiyolojisinin 
histopatolojik ve moleküler yöntemlerle 
belirlenmesi 

Adana 
VKAE 

Dr. Mehmet 
TUZCU 

344 

9.  Bakteriyel Pnömonili besi sığırlarında oluşan 
serbest radikal hasarın antioksidan aktivite ve bazı 
mineral maddeler üzerine etkisi 

Elazığ 
VKAE 

Dr. Mehtap 
ÖZÇELİK 

345 

10.  Türkiye’de atlarda Leptospirozis’in 
seroepidemiyolojisi 

Etlik 
VMKAE 

Erdinç ATABEK 345 

11.  Sığır ve koyunlarda eş zamanlı Brusella ve Şap 
Aşısı uygulamalarının antikor düzeylerine etkisi 

Şap Enst İbrahim HANCI 346 

12.  Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde bazı sinek 
cinsleri ile nakledilen Arboviral –enfeksiyonların 
epidemiyolojisi 

Samsun 
VKAE 

Emre ÖZAN  346 

13.  Sığırlarda Tams 1 gen analizi ile Theileria 
annulata’nın teşhisi  

Pendik 
VKAE 

Dr. Özlem 
BAĞCI 

347 

14.  İshalli buzağılarda Cryptosporidium spp.’nin Carbol 
Fuchsin boyama yöntemi, ELISA ve Nested PCR 
ile teşhisi 

Pendik 
VKAE 

Dr. Taraneh 
ÖNCEL 

347 

15.  Karadeniz Bölgesinde sığır Hypodermosis’inin 
sero-epidemiyolojisi  

Samsun 
VKAE 

Selma KAYA  348 

16.  İnaktif konsantre şap antijenlerinde proteolitik 
enzim aktivitesinin ölçümü ve inhibisyonu 

 Şap Enst Dr. Nedret 
ÇELİK 

348 

17.  Mikrotaşıyıcı destekli reaktörlerde şap virusunun 
üretilmesi 

Şap Enst Gencay ERGİN 349 

18.  Aşı suşu olarak kullanılacak şap virusu plak 
morfolojisindeki farklılıkların genetik olarak 
incelenmesi 

Şap Enst Müge FIRAT 
SARAÇ 

350 

19.  Şap virüsü üretiminde kullanılan BHK 21 An30 
hücrelerinin kesikli ve sürekli üretim proseslerinde 
biyokinetik parametrelerinin incelenmesi 

Şap Enst Mustafa 
ÖZYİĞİT 

354 

 
 
 
 
AFA: Küçükbaş Hayvancılık 
 

20.  İshalli kuzu ve oğlaklardan izole edilen Escherichia 
coli  suşlarının identifikasyonu, karakterizasyonu ve 
moleküler epidemiyolojileri 

Bornova 
VKAE 

Dr. Seza 
ESKİİZMİRLİLER 

355 

21.  Karayaka ırkı koyunlarda hücresel prion proteininin 
dağılımının ve genotiplerinin belirlenmesi  

Samsun 
VKAE 

Prof. Dr. Tolga 
GÜVENÇ 

356 

22.  Marmara Bölgesinde koyunlarda abort vakalarında 
pestivirus  infeksiyonunun saptanması 

Pendik 
VKAE 

Selma  
ÖZDEMİR 

357 
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23.  Elazığ yöresi koyun pnömonilerinde Parainfluenza 
Tip -3 Virus   (PI3V), Respiratorik Sinsityal Virus 
(RSV) ve Peste des Petits Ruminants Virus 
(PPRV)’un immunohistokimyasal yöntem ile teşhisi 
ve histopatolojik bulguları 

Elazığ 
VKAE 

Mustafa 
ÖZKARACA 

358 

24.  Mavidil virus izolatlarının attenüasyon çalışması Etlik 
VMKAE 

Elvin ÇALIŞKAN 359 

25.  Kronik bakır toksikasyonu sonucu şekillenen 
karaciğer hasarının sağaltımında Silimarin 
etkinliğinin araştırlması 

Etlik 
VMKAE 

Dr. Selçuk 
PEKKAYA 

360 

 
 
AFA: Kanatlı ve Küçükevcil Hayvancılık 
 

26.  Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Tavukçuluk 
işletmelerinde ve satış noktalarında Helicobacter 
pylori’nin epidemiyolojisi ve kontaminasyon 
noktalarının konvansiyonel metodlar ve PCR ile 
araştırılması 

Samsun 
VKAE 

Yunus GÜR 361 

27.  Damızlık tavuklarda Mycoplasma gallisepticum, 
Mycoplasma   synoviae infeksiyonlarının Multiplex-
PCR ile Teşhisi ve Mycoplasma  gallisepticum  aşı 
ve saha suşlarının moleküler biyolojik tekniklerle 
karşılaştırmalı ayrımı 

Etlik 
VMKAE 

Elçin 
GÜNAYDIN 

362 

28.  Çukurova bölgesinde, broyler işletmelerinde 
Campylobakter coli ve Campylobakter Jejuni’nin 
izolasyonu, antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi, 
izole edilen suşların moleküler yöntemlerle 
genotiplendirmesi 

Adana 
 VKAE 

Süleyman 
ASLAN 

363 

29.  H5 Avian Influenza virus izolatlarından HA gen 
sekanslarının eldesi ve filogenetik analizi  

Pendik 
 VKAE 

Dr. Aysel 
ÜNSAL BACA     

364 

30.  Gerçek zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir 
Reaksiyonu ile tavuk trakealarında  
Mycoplasma gallisepticum’un tespiti ve  
sayısal olarak belirlenmesi 

Adana 
 VKAE 

Murat 
ÖZMEN 

365 

31.  İstanbul ilinde köpeklerde Gençlik Hastalığı 
virusunun izolasyonu, genetik karekterizasyonu ve 
prevalansı 

Pendik 
 VKAE 

Dr. İrem 
GÜLAÇTI 

365 

32.  Ege bölgesi illerinde önemli arı hastalıklarının 
yaygınlığının araştırılması 

Bornova  
VKAE 

Dr. Ayşen 
BEYAZIT 

366 

33.  Ana arı yetiştirme kolonilerinde önemli arı 
hastalıklarının araştırılması 

Samsun 
 VKAE 

Mitat KURT 367 

34.  Balarılarındaki Amerikan Yavru Çürüklüğü 
Hastalığı etkeni olan Paenibacillus larvae’nin larvalı 
petek, bal ve arılardan konvansiyonel ve moleküler 
yöntemlerle teşhisi 

Bornova 
VKAE 

Mehmet 
ÖZDEN 

368 

35.  Türkiye’de kullanılan temel peteklerin Amerikan 
Yavru Çürüklüğü sporları ve antibiyotik kalıntısı 
yönünden incelenmesi 

Arıcılık 
AE 

Fatih YILMAZ 369 

36.  Türkiye’de bulaşması muhtemel illere ait bal 
arılarında Trake Akarı hastalığının varlığının tespiti  

Arıcılık 
AE 

S. Hasan 
ÖZTÜRK 

370 
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AFA: Su Ürünleri 

37.  Ege Bölgesindeki Levrek (Dicentrarchuc Labrax L.) 
ve Çipura (Sparus aurata L) işletmelerinde Viral 
Nervoz Nekrozis hastalığının varlığının 
araştırılması 

Bornova 
VKAE 

Dr. Buket 
ÖZKAN 
ÖZYER 

371 

38.  Ege bölgesindeki çipura (Sparus aurata L) ve 
levrek  (Dicentrarchus labrax L) işletmelerinde 
Myxosporean (Myxozoa) parazitlerin yayılışının 
araştırılması 

Bornova 
VKAE 

Dr. Ayşen 
BEYAZIT 

372 

39.  Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde gökkuşağı 
alabalık çiftliklerinde İnfeksiyöz Pankreatik 
Nekrozis (IPN) virusunun izolasyon, identifikasyonu 
ve dizi analizi 

Samsun 
 VKAE 

Emre ÖZAN 373 

40.  Pulsed-Field Jel Elektroforesis ( PFGE ) tekniği 
kullanılarak lactococcosis etkeni olan Lactococcus 
garvieae’nin genetik çeşitliliğinin ve yayılımının 
belirlenmesi 

Trabzon 
SÜMAE 

Mustafa 
TÜRE 

373 

41.  İthal edilen tatlı su akvaryum balıklarında paraziter 
ve bakteriyel hastalık etkenlerinin araştırılması 

Akdeniz 
SÜAÜEE 

Ahmet 
MEFUT 

378 

42.  Doğu ve Güneydoğu illerinde gökkuşağı alabalık 
üretim işletmelerinde İnfeksiyöz Pankreatik 
Nekrozis (IPN) virüsünün izolasyon ve 
identifikasyonu 

Elazığ 
VKAE 

Dr. Metin 
GÜRÇAY 

379 

43.  Türkiye’de sazan (Cyprinus carpio carpio) 
tetiştiriciliği yapılan işletmelerde Koi Herpesvirus 
(KHV) hastalığının varlığının Nested Polimeraz 
Zincir  Reaksiyonu (PZR) Tekniği kullanılarak 
araştırılması 

Bornova 
VKAE 

Dr. Şerife 
İNÇOĞLU 

380 

44.  Kültürü yapılan deniz balıklarında Tenacibaculum 
maritimum’un kültürel ve moleküler yöntemlerle 
araştırılması  

Bornova 
VKAE 

Dr. Lütfi 
AVSEVER 

380 

45.  Bafa (Aydın), Gölcük (İzmir) ve Marmara (Manisa) 
Göl ekosistemlerindeki iç su balıklarında ağır metal 
varlığının belirlenmesi 

Bornova 
VKAE 

Dr. Murat 
YABANLI 
 

381 
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TC 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

PROJE TEKLİFİ 

 
PROJE ADI:  Sığır ve Koyunlarda Akabane İnfeksiyonunun Serolojik Yöntemler, Virüs  

İzolasyonu ve Real-Time RT- PCR İle Araştırılması 
 
YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ: Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
PROJE LİDERİ 

Adı Soyadı : Esra SATIR  
Kurumu : Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü  

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU AFA/PROGRAM 
Araştırma Fırsat Alanı:  Büyükbaş Hayvancılık  
Araştırma Programı  :  Hayvan Sağlığı ve Refahı                

PROJE SÜRESİ:  24 Ay 
Başlama Tarihi : 01.01.2012 
Bitiş Tarihi  : 31.12.2013 

 
PROJENİN ÖZET TANITIMI: 

Akabane hastalığı, sığır, koyun ve keçilerin abort, ölü doğum, mumifiye fötus, 
kongenital arthrogryposis-hydranencephaly(AH) sendromu ile seyreden viral bir 
enfeksiyonudur. Doğum sonrası encephalomyelitis ile karakterize formu ise nadir olarak 
görülür. Üreme bozuklukları ile seyreden enfeksiyon önemli ekonomik kayıplara neden 
olmaktadır.   
   Etken, Bunyaviridae familyasının Ortho-bunyavirus genusunda Simbu serogrubunda 
yer alır. Bulaşma artropod vektörlerle olur. Aedes, Culex ve Culicoides cinsi sokucu sinekler 
beslenmeleri sırasında duyarlı hayvanı enfekte eder. Bir diğer önemli bulaşma şekli de 
vertikal bulaşmadır. 
    Sığırlarda Akabane infeksiyonu, Güneydoğu Asya’dan Avustralya’ya, Ortadoğu’dan 
Güney Afrika’ya uzanan iki geniş coğrafi çizgide endemik olarak görülmektedir. Akabane ve 
neden olduğu doğmasal bozukluklar bu coğrafyada bulunan Japonya, Tayvan, Kore, 
Avustralya, İsrail ve Türkiye’de de bildirilmiştir. 

 Akabane infeksiyonunun teşhisinde virüs izolasyonu, serolojik  ve moleküler 
yöntemler kullanılmaktadır. Ülkemizde virüs izolasyonu ve moleküler yöntemlerin kullanıldığı 
bir çalışma henüz yapılmamıştır. Bu çalışmada sığır ve koyunlardaki infeksiyonun 
araştırılmasında atık fötus ve kan örneklerinde virüs izolasyonunun yanında, serolojik 
yöntemler ve real-time RT-PCR kullanılacaktır.  Pozitif bulunan örneklerde S segmentini 
hedefleyen primerler kullanılarak dizi analizleri yapılacak ve soy ağacı (filogenetik) 
oluşturulacaktır. Bu sayede saptanan viruslar arasındaki farklılık ve benzerlikler ortaya 
konabilecektir.  
 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi 

Projemizin amacı Marmara bölgesindeki çiftliklerden, mezbahalardan, Pendik 
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne ve İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine 
gelen koyun ve sığır örnekleriden Akabane infeksiyonunun virus izolasyonu, serolojik ve 
moleküler biyolojik yöntemler kullanılarak araştırılmasıdır. Bu proje ile ülkemizde daha önce 
serolojik olarak belirlenen Akabane infeksiyonunun Marmara bölgesin’deki durumu 
belirlenmiş olacaktır. Kullanılan real time RT-PCR’ın rutin tanı testi olarak kullanılması 
hedeflenmiştir. Ayrıca izolasyon gerçekleştirildiği taktirde ileride kullanılacak aşı suşu için 
kaynak oluşturabilecektir. 
 
Literatür Özeti: 
Akabane; Sığır, koyun ve keçilerin abort, ölü doğum, mumifiye fötus, kongenital 
arthrogryposis-hydranencephalus (AH) ile seyreden viral bir enfeksiyonudur. Ekonomik 
kayıplara neden olan hastalık ülkemiz de dahil olmak üzere Japonya, Tayvan, İsrail, 
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Avustralya ve Kore gibi birçok ülkeden bildirilmiştir. Serolojik olarak da  birçok Afrika 
ülkesinde saptanmıştır.( An DJ, 2010., Cabalar M S 2006., Kamata H 2009., Lim SI 2007., 
Tsutsui T 2009., Taylor W P 1994). 

Akabane virusu Bunyaviridae familyasının, Orthobunyavirus genusunda, Simbu 
serogrubunda yer alır. Bulaşma vektöreldir. Sokucu sinekler (Culicoides,Aedes ve culex sp.) 
beslenmeleri sırasında enfekte hayvanın kanından virusu alırlar.Virus vektörde replike olur 
ve yine beslenme sırasında duyarlı hayvana nakledilir. Diğer önemli bulaşma şekli de vertikal 
bulaşmadır. Virus plesanta aracılığı ile fetusa ulaşarak anomalilere neden olur.( Brenner 
J,2007., Taylor W P, 1994., Cfsph, 2009). 

Enfeksiyon genellikle erişkin hayvanlarda subklinik olarak seyreder (TaylorWP, 1994). 
Viremi çoğunlukla enfeksiyondan 1-6 gün sonra ortaya çıkar ve plesanta aracılığı ile fötüs 
infekte olur (Cfsph, 2009). Ancak bazen erişkin hayvanlarda tremor, ataksia, topallık, paraliz, 
nystagmus, aşırı duyarlıklık ve encephalomyelitis tablosu görülebilir. En sık görülen 
semptomlar ise ölü doğum, abort, prematüre doğum, yeni doğan veya fötüste oluşan 
kongenital anomalilerdir. Gebe hayvanlarda da enfeksiyon herhangi bir belirti göstermez ( 
Lee JK, 2009., Kono R, 2008). Fötüs de meydana gelen defektler gebeliğin süresi ile ilgilidir. 
Sığırlar için kritik dönem gebeliğin 80–150. günleri, koyun ve keçilerde 28–56. günlerdir. 
Ancak gebeliğin ilk üç ayında alınan enfeksiyonlarda önemli zararlı etkiler ortaya çıkabilir. 
Fötüs da meydana gelen ağır deformasyonlar güç doğum, infertilite ve annenin ölümüne 
neden olabilir ( Cfsph, 2009). 

Canlı doğan yavrularda merkezi sinir sistemi dejenarasyonları, körlük, sağırlık, emme 
azlığı, paraliz, kas dejenerasyonları görülür. Fötüs ve yeni doğanlarda ise arthrogryposis-
hydranencephaly, mikroensefali, hidrosefali, ekstremitelerde dönme, kilitlenme vardır 
(Charles JA.(1994). Hastalığın morbiditesi sığırlarda %5-50, koyunlarda ise %15-80 arasında 
seyretmektedir (Cfsph, 2009). 

Tanıda genellikle virüs izolasyonu, serolojik testler (ELISA, VN, HI) ve moleküler 
yöntemler (RT-PCR, real time RT-PCR) kullanılır. Ancak ülkemizde moleküler yöntemler ve 
virüs izolasyonunun kullanıldığı bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma bu yöntemlerin 
kullanılacağı ilk çalışma olacağından ve bu bölgede hastalığın tespiti açısından önemlidir. 
 
Materyal ve Metot: 

Bu çalışmada, Marmara bölgesinde bulunan çiftliklerden örnekleme yapılacaktır. Bu 
amaçla 125 sığır ve 50 koyundan EDTA’lı ve EDTA’sız  kan tüplerine  kan alınacaktır. Ayrıca 
Tuzla ve Hadımköy mezbahasındaki 50 sığır ve 25 koyundan kesimi takiben akciğer, 
karaciğer, dalak ve kan numuneleri alınacaktır. Aynı dokular Pendik Veteriner Kontrol Ve 
Araştırma Enstitüsüne ve Veteriner Fakültesine tanı amacıyla gelen yaklaşık 50 (25 sığır ve 
25 koyun) adet abort ölü yavrulardan da temin edilecektir. 

Alınan EDTA’sız kanlardan serum çıkartılarak serolojik testlerde kullanılacaktır. Bu 
amaçla Ticari Akabane antikor ELISA kiti kullanılacaktır. Ayrıca EDTA’lı kan örneklerinden ve 
abort yavru doku örneklerinden RNA ekstraksiyonunu takiben öncelikle revers transkripsiyon 
ile cDNA elde edilecek ve sonrada real time RT-PCR ile viral genom araştırılacaktır. Pozitif 
bulunan örneklerde sekans primerleri kullanılarak dizi analizleri yapılacak ve soy ağacı 
(filogenetik) oluşturulacaktır. Bu örneklerden ayrıca virüs izolasyonu çalışması yapılacaktır. 
Bölgede Akabane infeksiyonunun saptanmasına yönelik bir çalışma olduğu ve herhangi bir 
risk analizi çalışması planlanmadığı için istatistik metod kullanılmayacaktır. 
 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı  
Ülkemizde sığır ve koyunlarda, Akabane infeksiyonu ile ilgili moleküler yöntemler ve virüs 
izolasyonunun kullanıldığı bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma bu yöntemlerin kullanılacağı 
ilk çalışma olacağından ve bu bölgede hastalığın tespiti açısından önemlidir.  
Çalışma sonucunda Akabane infeksiyonunun özellikle Marmara bölgesindeki durumu 
hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Sonuçların uluslararası bir bilimsel dergide yayınlanma 
olasılığı yüksektir. Ayrıca izolasyon gerçekleştirildiği taktirde ileride kullanılacak aşı suşu için 
kaynak oluşturabilecektir. 
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TALEP EDİLEN BÜTÇE 

06 SERMAYE GİDERLERİ YILLARA GÖRE DAĞILIM 

1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 

06.2-MENKUL SERMAYE 
ÜRETİM GİDERLERİ 

20.000 21.000 - - 

06.9- DİĞER SERMAYE 
GİDERLERİ 

500 500 - - 

TOPLAM 20.500 21.500   

GENEL TOPLAM 42.000 

 
 

ÇALIŞMA TAKVİMİ 

 
İŞ 
PAKETLERİ 

                                           AYLAR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

24 

Malzeme 
temini, testlerin 
standardizasyo
nu ve örnek 
toplama 

× × × × × ×                   

Örnek 
toplamaya ve 
analizlere 
devam edilecek 

      × × × × × ×             

Gelişme raporu            ×             

Örnek 
toplamaya ve 
analizlere 
devam edilecek 

            × × × × × ×       

Sonuçların 
değerlendirilme
si ve Tez yazım 

                  × × × × × × 

Rapor                        × 
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PROJE TEKLİFİ 

 
PROJE ADI:  Pnömonili sığır akciğerlerinden Mycoplasma'ların izolasyonu ve 16S  

rDNA PCR ve DGGE ile identifikasyonu  
 
YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ: Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
PROJE LİDERİ 

Adı Soyadı : Mehmet Ali TÜRKYILMAZ  
Kurumu : Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü  

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU AFA/PROGRAM 
Araştırma Fırsat Alanı:  Büyükbaş Hayvancılık  
Araştırma Programı  :  Hayvan Sağlığı ve Refahı                

PROJE SÜRESİ:  24 Ay 
Başlama Tarihi : 01.01.2012 
Bitiş Tarihi  : 31.12.2013 

 
PROJENİN ÖZET TANITIMI: 

Mycoplasma’ların neden olduğu hastalıklar sığırların en önemli ve en fazla ekonomik 
öneme sahip hastalıklarındandır. Bunlardan biri sığır solunun sistemi hastalıkları kompleksi 
(BRD) kapsamında değerlendirilen Mycoplasma infeksiyonlarıdır. Mycoplasma bovis (M. 
bovis) çok önemli fakat gözden kaçan bir sığır patojeni olup BRD kapsamında değinilen 
Mycoplasma’lardan en önemlisidir. Mycoplasma bovigenitalium, Mycoplasma bovirhinis, 
Mycoplasma canis ve Mycoplasma alkalescens pnömonili sığır akciğerlerinden izole edilen 
diğer bazı Mycoplasma’lardır.  

Sığırların bir diğer önemli Mycoplasma hastalığı, Mycoplasma mycoides subsp. 
mycoides SC’nin neden olduğu bulaşıcı sığır plöropnömonisidir (CBPP). Hastalık çok 
bulaşıcı olup büyük ekonomik kayıplar oluşturur ve bu nedenle OIE A listesinde yer 
almaktadır.  

Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) yöntemi teorik olarak DNA’daki tek 
baz mutasyonlarını tespit edebilecek hassasiyette bir moleküler parmak izi yöntemidir. 
Mycoplasma’ların identifikasyonu için yeni uyarlanmış bu yöntem mevcut teşhis tekniklerine 
göre çeşitli avantajlara sahiptir. 

Çalışmada, pnömonili sığır akciğerlerinden Mycoplasma izolasyonu, izolatlardan DNA 
ekstraksiyonu, 16S rDNA’nın PCR ile amplifikasyonu ve amplikonlara DGGE uygulanması 
aşamaları gerçekleştirilecektir. PCR/DGGE ile tespit edilen, her bir Mycoplasma izolatına ait 
bant profilinin standart suş ile karşılaştırılması ile identifikasyon yapılacaktır. Ayrıca tüm 
izolatlara M. bovis spesifik PCR uygulanarak spesifik PCR sonuçları, en fazla oranda tespit 
edilmesi beklenen bu türün PCR/DGGE sonuçları ile karşılaştırılacaktır. 

Çalışmanın temel amaçları; bugüne kadar ülkemizde saptanmasına yönelik çok az 
sayıda çalışma yapılan ve tespit edilmeyen CBPP’nin ülkemizde varlığının araştırılması, BRD 
kapsamındaki Mycoplasma türlerinin pnömonili akciğerlerde bulunma oranı ve tespit edilen 
tüm Mycoplasma türlerine oranının belirlenmesi, PCR/DGGE’nin M. bovis 
identifikasyonundaki spesifite ve sensitivitesinin tespit edilmesi, bir çok üstün yönü bulunan 
yöntemin Mycoplasma Referans Teşhis Laboratuvarına yeni bir teşhis tekniği olarak 
kazandırılmasıdır. 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Çalışmanın temel amaçları: 
 Bugüne kadar ülkemizde saptanmasına yönelik çok az sayıda çalışma yapılan ve tespit 

edilmeyen CBPP’nin ülkemizde varlığının araştırılması, 
 BRD kapsamındaki Mycoplasma türlerinin pnömonili akciğerlerde bulunma oranı ve 

tespit edilen tüm Mycoplasma türlerine oranının belirlenmesi (ülkemizde bu konu ile 
ilgili de yapılmış çok az çalışma vardır),  
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 Mycoplasma’lar için yeni olan ve şimdiye dek sınırlı sayıda izolat ile çalışılan 16S rDNA 
PCR/DGGE’nin M. bovis identifikasyonundaki spesifite ve sensitivitesinin tespit 
edilmesi, 

 Mikroorganizma harici faktörlerin de oldukça önemli olduğu BRD’de hayvanın geldiği 
bölge, yaş, cinsiyet, ırk, yetiştirme şekli ve yetiştirme amacı ile infeksiyon arasındaki 
ilişkinin tespit edilmesi, 

 Mycoplasma’ların teşhisi için yakın bir geçmişte adapte edilen bir moleküler parmak izi 
tekniği olan PCR/DGGE’nin, Mycoplasma’lar için ulusal referans laboratuvar olan 
Mycoplasma Referans Teşhis Laboratuvarına, rutinde de kullanılacak yeni bir teşhis 
tekniği olarak kazandırılmasıdır.  
PCR/DGGE’nin jenerik bir test olması nedeniyle, bu araştırma projesinin 

tamamlanmasını takiben başka çalışma yapılmasına gerek olmaksızın akciğer harici sığır 
örneklerinde ve tüm evcil hayvan türlerinde bulunan Mycoplasma’ların da tamamına yakınını 
tespit edilebilecek, yöntemin tüm evcil hayvan türlerinin Mycoplasma hastalıklarının rutin 
teşhisinde kullanılması mümkün olacaktır.  

Mycoplasma’lar in vitro olarak çok yavaş üremekte bu nedenle de hastalık teşhisi uzun 
sürmektedir. PCR/DGGE yönteminin ise; direkt marazi maddeden, kültüre gerek olmadan 
hastalık etkenini tespit ederek hastalıkların çok hızlı teşhisini sağlaması, kültivasyonu çok zor 
olan türleri de kolayca tespit edebilmesi, bir seferde bir çok Mycoplasma türünün varlığını 
araştırabilmesi, miks mycoplasmal infeksiyonları da tespit edebilmesi, daha önce o hayvan 
türünde tespit edilmemiş veya bilinmeyen türleri de tespit edebilmesi gibi üstünlükleri vardır. 

Bu araştırma proje önerisi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 
kabul edilmiş veteriner mikrobiyoloji doktora tez projesidir. 

 
Literatür Özeti: 

Mycoplasma’lar hücre duvarı olmayan, bu nedenle ileri derecede pleomorfik bireysel 
morfolojiye sahip ve hücre duvar sentezini inhibe eden antibiyotiklere dirençli 
mikroorganizmalardır. Aerobik veya anaerobik koşullarda ürerler. Gram negatif olmalarına 
karşın Gram boyama yöntemiyle iyi boyanmayıp Castaneda veya Giemsa yöntemleri ile 
boyanabilirler. Sporsuz ve kapsülsüz olup hareket kabiliyetleri yoktur. Kendi kendine çoğalma 
yeteneğine sahip bilinen en küçük prokaryot mikroorganizmalardır (İZGÜR 1999, MILES 
1998, RAZIN 1992, RAZIN 2006). Mycoplasma infeksiyonlarının laboratuvar tanısı mevcut 
teşhis tekniklerindeki yetersizlikler nedeniyle göreceli olarak güçtür (MCAULIFFE 2005).  

Sığır solunun sistemi hastalıkları kompleksi (BRD) dünya çapında sığırlarda görülen en 
yaygın hastalık olup büyük ekonomik kayıplarla hayvansal üretimin önündeki önemli 
engellerden biridir. Özellikle 6 ayın altındaki buzağılarda problem olmakta, bununla birlikte 1 
yaşa kadarki hayvanlarda da görülmektedir. Morbidite %35’e yaklaşmakta, mortalite %5-10 
arasında seyretmektedir. Ölüm ve elden çıkarmalarla birlikte büyük tedavi masrafları BRD’yi 
ekonomik açıdan en önemli sığır hastalıklarından yapmaktadır (NICHOLAS 2008a). 

BRD çok faktörlü bir sendrom olup bunlar arasında; konak kaynaklı faktörler, infeksiyöz 
etkenlerin sayıları ve türleri, kalabalık barındırma ve yetersiz havalandırma gibi çevresel 
faktörler ve çiftlik yönetiminden kaynaklanan faktörler yer alır. Hastalığa karışan en önemli 
etkenler; bovine respiratory syncytial virus, parainfluenza virus tip 3, bovine herpes virus, 
infectious bovine rhinotracheitis virus ve bovine viral disease virus gibi viruslar; Mannheimia 
haemolytica serotip A, Pasteurella multocida ve Histophilus somni gibi hücre duvarına sahip 
bakteriyel etkenler ve Mycoplasma’lardır. Bunlardan hücre duvarına sahip etkenler stres 
faktörlerinin varlığında tek başlarına infeksiyona yol açabilmekte fakat viral ve/veya 
Mycoplasmal etkenlerle infeksiyon nedeniyle immunsupresyonun bulunduğu durumlarda 
daha şiddetli hastalığa neden olmaktadır (NICHOLAS 2008a). 

Mycoplasma’ların neden olduğu hastalıklar sığırların en önemli ve en fazla ekonomik 
öneme sahip hastalıklarındandır (NICHOLAS 2008a). Bunlardan biri BRD kapsamında 
değerlendirilen Mycoplasma infeksiyonlarıdır. Mycoplasma bovis (M. bovis) çok önemli fakat 
gözden kaçan bir sığır patojeni olup buzağı pnömonisi, mastitis, artritis ve diğer bazı 
hastalıklara yol açar ve BRD kapsamında değinilen Mycoplasma’lardan en önemlisidir 
(NICHOLAS 2003). Tümünün primer hastalık etkeni olduğu kanıtlanmamış olsa da; 
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Mycoplasma bovigenitalium (M. bovigenitalium), Mycoplasma bovirhinis (M. bovirhinis), 
Mycoplasma canis (M. canis) ve Mycoplasma alkalescens (M. alkalescens) pnömonili sığır 
akciğerlerinden izole edilen diğer bazı Mycoplasma’lardır. (NICHOLAS 2008a).  

M. bovis infeksiyonu günümüzde tüm dünyada mevcuttur. Tüm Avrupa’da sığır 
pnömonileri nedeniyle yılda 576 milyon € kayıp olduğu açıklanmıştır. Bunun üçte birinin M. 
bovis nedeniyle meydana geldiği tahmin edilmektedir. ABD’de M. bovis’in solunum yolu 
infeksiyonlarının yıllık maliyetinin, sadece canlı ağırlık artışında ve karkas ağırlığındaki düşüş 
hesaplandığında 32 milyon USD olduğu bildirilmiştir (NICOLAS 2003). 

Ülkemizde sığır pnömonilerinde M. bovis’in tespiti amacıyla çok az sayıda çalışma 
yapılmıştır. 2008 yılında rapor edilen bir çalışmada 8 pnömonili sığır akciğerinin 4’ünde ve 
klinik hastalık bulunan sürülerden alınan 16 adet swabın 13’ünde tespit edilmiştir 
(CETINKAYA 2008). 2009 yılında 100 pnömonili sığır akciğeri üzerinde yapılan bir çalışmada 
4’ünde tespit edilmişken (ÖZEN 2009) başka bir çalışmada bir buzağı yetiştirme ünitesinden 
alınan 43 pnömonili akciğerin tamamında tespit edilmiştir (ÖZDEMİR 2009). Ülkemizde M. 
bovis’in tespiti amacıyla yapılan az sayıdaki çalışmaya rağmen bunların tamımında M. bovis 
çeşitli oranlarda tespit edilmiştir. 

Sığırların bir diğer önemli Mycoplasma hastalığı, Mycoplasma mycoides subsp. 
mycoides SC’nin (MmmSC) neden olduğu bulaşıcı sığır plöropnömonisidir (CBPP) 
(NICHOLAS 2008b, TAYLOR 1992). Yüksek derecede bulaşıcılığı ve neden olduğu büyük 
ekonomik kayıplar nedeniyle OIE tarafından A listesine alınmıştır ve bu listedeki tek 
bakteriyel hastalıktır (ANON 2004).  

Avrupa kıtasında 1990’ların sonundan itibaren CBPP görülmemesine rağmen hastalık 
Afrika’nın halen büyük bir problemidir (NICHOLAS 2008b). Günümüzde Afrika’nın en fazla 
ekonomik öneme sahip sığır hastalığı (ALIYU 2000, ANDREWS 2004) ve şap hastalığı ile 
birlikte en önemli sınır aşırı hastalığıdır (NICHOLAS 2008b). Uzak Doğu’da, son olarak 1997 
yılında Pakistan’ın ari olduğunun rapor edilmesinin ardından hastalığın bulunmadığına 
inanılmaktadır (NICHOLAS 2008b). Buna karşın 2007 yılında Çin’de hem ELISA hem de 
CFT ile seropozitiflik rapor edilmiştir (XIN 2007) ancak bunların gerçek pozitiflik olduğuna 
şüphe ile yaklaşılmaktadır (NICHOLAS 2008b). Güney Amerika’da hastalık hiç ortaya 
çıkmamıştır (ANDREWS 2004). Orta Doğu’da ise bazı Arap ülkelerinde 1990-1995 yılları 
arasında seyrek olarak salgınlar rapor edilmiştir (NICHOLAS 2008b).  

Ülkemizde ise OIE’ye bildirilen hastalığa ait insidans bilgisi yoktur (ANON 2002). 1994 
yılında gerçekleştirilen bir çalışmada değişik bölgelerden gelen 750 serum CFT ve agar jel 
difüzyon testi ile analiz edilmiş ve hiçbir serumda pozitiflik tespit edilmemiştir (ERDAĞ 1994). 
Bir başka çalışmada ise CBPP teşhisi için laboratuvara gönderilen 253 serum örneği 
serolojik olarak test edilmiş ve hiçbir serum pozitif olarak teyit edilememiştir (ERDENLİĞ 
2009). Hastalığa ilişkin ülkemizde yapılan en kapsamlı survey çalışmasında, Doğu 
Anadolu’daki dört farklı mezbahaya kesim için gelen 945 hayvan incelenmiştir. CFT ve 
cELISA ile sırasıyla 2 ve 4 serum örneği pozitif olarak bulunurken pnömonili olduğu gözlenip 
bakteriyolojik olarak muayene edilen 62 adet akciğer numunesinden MmmSC izole 
edilmemiştir (CETINKAYA 2003). Netice olarak hastalığın ülkemizde mevcudiyetine dair 
yeterli delil bulunmamasına rağmen arilik durumu halen açıklığa kavuşmuş değildir 
(NICHOLAS 2008b).  

Hastalığın neden olduğu direkt ekonomik kayıplar; ölümler, süt üretiminde düşüş, 
aşılama, sürveillans ve araştırma programları masraflarıdır. İndirekt kayıplar ise canlı ağırlık 
kaybı, pazara geç arz, azalmış döl verimi ve uluslar arası ticaret kısıtlamalarıdır 
(RADOSTITS 2007).  Hastalığın ekonomik maliyetinin hesap edildiği ülkelerden 
Tanzanya’da, CBPP’nin hayvan ve hayvansal ürünlerin ticaretine verdiği zararın 14 yılda 136 
milyon USD olduğu bildirilmiştir (TAMBI 2006). Tüm Afrika kıtası için yapılan hesaplamalara 
göre de, sadece ölüm ve hastalık nedeniyle oluşan kayıp 30 milyon € olup; hastalıkla 
mücadele, üretimin düşmesi ve uluslar arası ticaret kısıtlamaları da eklendiğinde oluşan 
toplam kaybın 50 milyon €’ya yaklaştığı rapor edilmiştir (TAMBI 2006). CBPP kaynaklı 
kayıplara ilişkin verilerin mevcut bir diğer ülke olan Portekiz’de, 1983 1999 yılları arasında 
85000 sığırın kesime tabi tutulduğu, ve toplam mali zararın da tahmini 207 milyon € olduğu 



 16 

bildirilmektedir. 1990-1993 yılları arasında İtalya’daki salgınlarda ise yaklaşık 24000 sığır itlaf 
edilmiştir (NICHOLAS 2008b).  

İki tip Mycoplasma mycoides subsp. mycoides bilinmektedir. CBPP’nin etkeni 
Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC’dir. Diğer tip Mycoplasma mycoides subsp. 
mycoides LC (MmmLC) olup keçilerde plöropnömoni etkenidir. Bu ikinci tip sığırlardan izole 
edilmemiştir (ANDREWS 2004).  

MmmSC Mycoplasma’ların genel özelliklerini taşır. Aerobik ve anaerobik atmosferde 
üreyebilmekle birlikte en iyi mikroaerofilik koşullarda ürer (ANDREWS 2004, ANON 2004). 
Dijitonine duyarlıdır, glikozu fermente eder, tetrazolyum tuzlarını aerobik ve anaerobik olarak 
redükte eder, film ve spot oluşturmaz, arjinini hidrolize etmez ve fosfataz ektivitesi yoktur 
(ANON 2004). Üremesi için kalp infüzyonlu, at serumlu ve yeast extract’lı özel besiyerlerine 
ihtiyaç duyar (ANON 2004, NICHOLAS 1998). Çevresel koşullara dirençli değildir ve bu 
nedenle bulaşması için yakın temasa ihtiyaç duyar (ANON 2010). 

MmmSC M. mycoides cluster’a dahildir (ANON 2004). M. Mycoides cluster bir biri ile 
serolojik, immunolojik, biyokimyasal ve genetik olarak yakın ilişkili MmmLC dahil 6 türden 
oluşur (COTTEW 1987, NICHOLAS 1998, PETTERSSON 1996, THIAUCOURT 2000). Bu 
durum standart tekniklerle teşhislerinde problem oluşturur (COTTEW 1987, NICHOLAS 
1998). Etkenin identifikasyonu PCR ile veya spesifik monoklonal antikorlar kullanılarak (dot 
immunobinding) gerçekleştirilebilir (ANON 2004). 

CBPP’ye sığırlar başta olmak üzere manda, bufalo, yak, bizon ve ren geyiği doğal 
koşullarda duyarlı olup koyun ve keçiler duyarlı değildir. Erişkinler gençlerden daha 
duyarlıdır. Bulaşma başlıca öksürmeyle saçılan infeksiyöz damlacıkların solunum yoluyla 
alınmasıyla olur. Belirti göstermeyen taşıyıcılar infeksiyonun en önemli kaynağıdır. Hayvan 
hareketleri hastalığın yayılmasında çok önemli rol oynar (ANDREWS 2004, ANON 2010, 
NICHOLAS 2008b). 

Hastalığın duyarlı sürüye girişi değişik şiddette yanıt oluşturabilir. Akut salgın 
durumunda morbidite %60’a, mortalite %50’ye ulaşabilir (ANDREWS 2004). 

Hastalığın klinik seyri perakuttan subkliniğe kadar geniş bir yelpazede şekillenebilir. 
Doğal koşullarda inkübasyon süresi çoğunlukla 1-4 aydır. En önemli belirtiler yüksek ateş, 
iştahsızlık, depresyon, hızlı solunum, solunum güçlüğü, göğüste ağrı ve öksürüktür. Akut 
hastalıkta hayvanlar genellikle 1 hafta içinde ölürler (ANDREWS 2004, ANON 2010, 
NICHOLAS 2008b).  

CBPP’de patolojik bulgular genellikle göğüs boşluğu ile sınırlıdır ve akciğer lezyonları 
çoğunlukla tek taraflıdır (EGWU 1996). Akut hastalıktan ölen hayvanlarda göğüs boşluğunda 
bol miktarda saman sarısı renkli fibrinli sıvı, kalınlaşma ve yapışmalar içeren omlet 
görünümünde plöritis ve lober pnömoni mevcuttur. Akciğer patolojisi karakteristiktir ve ilk 
göze çarpan değişiklik konsolidasyondur. Dokunun rengi koyu kırmızı - gridir ve interlobüler 
septada ödem ile fibrin birikimleri kesit yüzüne karakteristik mermer gönümü verir. Kronik 
olgularda ise irili ufaklı sekestralar mevcuttur. Sekestralar damarlarda tromboz neticesinde 
oluşan gri infarktüs alanının fibröz kapsül ile çevre dokulardan ayrılmasıyla oluşmuştur ve 1-
10 cm çapındadır (ANDREWS 2004, ANON 2010, NICHOLAS 2008b). Histopatolojik 
muayenede interlobüler septada kalınlaşma, koagülasyon nekrozu, ve bol miktarda fibrin ile 
ödem gözlenir. Lober pnömoniye ilişkin bu değişiklikler sadece CBPP’ye işaret etmemektedir 
(ANON 2008).  

Hastalığın serolojik teşhisinde CFT, cELISA ve immunoblotting kullanılır. Etkenin direkt 
tespiti için ise izolasyon, biyokimyasal identifikasyon, PCR, PCR/DGGE, IFA, FAT, disk 
growth inhibition test (DGIT) ve dot immunobinding testleri kullanılmaktadır (ANON 2004, 
NICHOLAS 2008b). Mevcut teşhis tekniklerinin canlı hayvanlarda infeksiyonun 
belirlenmesinde yetersiz kalması nedeniyle sürveillans çalışmaları için en uygun yaklaşım 
mezbahalardan örnek toplanmasıdır (CETINKAYA 2003). 

CBPP’de tedavinin etkinliği kanıtlanmamıştır. Antibiyotik tedavisi; hastalığın 
tanınmasını geciktirmesi, kronik taşıyıcılığa yol açması ve dirençli suşların ortaya çıkışına yol 
açabilmesi nedeniyle önerilmemektedir (ANON 2010).   

Enzootik bölgelerde hastalığın kontrolünde aşılama önemli bir araçtır (ANDREWS 
2004, ANON 2010). 20. yy’ın başından bu yana pek çok aşı geliştirilmiş olmakla birlikte 
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bunlardan hiçbiri istenen düzeyde koruyuculuk sağlayamamıştır. Günümüzde yaygın olarak 
kullanılan ve OIE’nin tavsiye ettiği aşı T1/44 suşu ile hazırlanan attenüe aşıdır ve tüm 
Afrika’da kullanılmaktadır. Yaygın kullanımına ve OIE’nin önerdiği aşı olmasına rağmen kısa 
süreli bağışıklık vermesi, yan etkileri ve soğuk zincir gerektirmesi olumsuz yönleridir 
(ANDREWS 2004, NICHOLAS 2008b).  

CBPP’nin kontrolü için enzootik bölgelerde alınması gereken hastalığın yayılışını 
engelleyen en etkili önlem hayvan hareketlerinin kısıtlanmasıdır. Hastalıktan ari bölgeler için 
kontrol tedbirleri ise; karantina, hayvan hareketlerinin kontrolü, serolojik tarama ve pozitif 
çıkan sığırlar ile bunlarla temasta bulunanların itlafıdır (ANON 2010).  

Bu çalışmada Mycoplasma türlerinin tespiti amacıyla kullanılacak olan Denaturing 
gradient gel electrophoresis (DGGE) yöntemi teorik olarak DNA’daki tek baz mutasyonlarını 
tespit edebilecek hassasiyettedir (FISCHER 1983, LERMAN 1999). Metot, denatüre edici 
kimyasallarla birbirinden ayrılan komplementer DNA iplikçiklerinin jelde göçünün durması 
prensibine dayanır. Bantların jelde göçü DNA segmentinin denatürasyon davranışına göre 
şekillenir. Çift iplikçikli amplikonun, jelde göçü boyunca artan konsantrasyonda kimyasal 
denatüre ediciye (gradient) maruz kalması ve baz dizisi tarafından belirlenen bir noktada 
denatüre olmasıyla göç durur ve değişik bant profilleri oluşur (MCAULIFFE 2005, WALKER 
2005). Yöntem, mikrobiyel ekolojide çeşitlilik analizlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır 
(MUYZER 1999) ancak patojen mikroorganizmaların identifikasyonunda kullanımı nispeten 
azdır ve yaklaşık on yıllık geçmişi vardır (MCAULIFFE 2005). 

Mycoplasma’ların identifikasyonu için yeni uyarlanmış bu yöntemin bazı avantajları 
mevcuttur. Bu yöntemle bir seferde bir çok Mycoplasma türünün varlığı araştırılabilmektedir. 
Karışık Mycoplasma kültürlerinin klasik bakteriyolojik yöntemlerle tespit edilmesi, 
Mycoplasma kolonilerinin türler arasında diğer bakterilerde oluğu gibi belirgin morfolojik 
farklılık göstermemesi ve identifikasyon için saf kültür elde etmek amacıyla genellikle tek bir 
koloninin seçilmesi nedeniyle zordur. Ayrıca nispeten hızlı üreyen tür diğerini 
baskılayabilmektedir. PCR/DGGE ise karışık kültürleri de tespit edebilme kabiliyetine sahiptir. 
Yöntemin diğer bir avantajı, daha önce sığırlarda tespit edilmemiş türler veya bilinmeyen 
Mycoplasma türlerini tespit edebilme potansiyeline sahip olmasıdır. Mycoplasma’lar in vitro 
olarak çok yavaş üremekte bu nedenle de hastalık teşhisi uzun sürmektedir. PCR/DGGE ise; 
direkt marazi maddeden, kültüre gerek olmadan hastalık etkenini tespit ederek hastalıkların 
çok hızlı teşhisini sağlayabilmekte, kültivasyonu çok zor olan türleri de kolayca tespit 
edebilmekte, miks mycoplasmal infeksiyonları, daha önce o hayvan türünde tespit edilmemiş 
türleri ve bilinmeyen türleri tespit edebilmektedir (MCAULIFFE 2003, MCAULIFFE 2005).  

Bu çalışmada, teşhis için laboratuvara gönderilen ve İstanbul ilindeki mezbahalardan 
temin edilecek pnömonili sığır akciğerlerinden bakteriyolojik olarak Mycoplasma türlerinin 
izolasyonu, izolatlardan DNA ekstraksiyonu, Mycoplasma spesifik primerler ile 16S rDNA’nın 
340 bp’lik bir bölgesinin amplifikasyonu (MCAULIFFE 2005), PCR ürünlerinin konvansiyonel 
agaroz jel elektroforez ile gösterilmesi, amplikonlara DGGE uygulanması (MCAULIFFE 2003, 
MCAULIFFE 2005) aşamaları gerçekleştirilecektir. 16S rDNA PCR/DGGE ile tespit edilen, 
her bir Mycoplasma izolatına ait bant profilinin standart suş ile karşılaştırılması ile 
identifikasyon gerçekleştirilecektir. Ayrıca tüm izolatlara M. bovis spesifik PCR (MARENDA 
2005) uygulanarak spesifik PCR sonuçları, en fazla oranda tespit edilmesi beklenen bu türün 
16S rDNA PCR/DGGE sonuçları ile karşılaştırılacaktır. Bu sayede Mycoplasma’lar için yeni 
olan ve şimdiye dek sınırlı sayıda izolat ile çalışılan (MCAULIFFE 2003, MCAULIFFE 2005) 
16S rDNA PCR/DGGE’nin M. bovis identifikasyonundaki spesifite ve sensitivitesi tespit 
edilecektir. 

Aynı zamanda, bugüne kadar ülkemizde saptanmasına yönelik çok az sayıda çalışma 
yapılan ve tespit edilmeyen CBPP’nin ülkemizde varlığının araştırılacaktır. Ayrıca BRD 
kapsamındaki Mycoplasma türlerinin pnömonili akciğerlerde bulunma oranı ve tespit edilen 
tüm Mycoplasma türlerine oranı belirlenecektir ki ülkemizde bu konu ile ilgili de yapılmış çok 
az çalışma vardır. Mikroorganizma harici faktörlerin de oldukça önemli olduğu bu 
infeksiyonlarda hayvanın geldiği bölge, yaş, cinsiyet, ırk, yetiştirme şekli ve yetiştirme amacı 
ile infeksiyon arasındaki ilişki tespit edilecektir. 
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Bu çalışma ile, Mycoplasma’ların teşhisi için yakın bir geçmişte adapte edilen bir 
moleküler parmak izi tekniği olan ve yukarıda sıralanan üstünlükleri bulunan PCR/DGGE’nin, 
Mycoplasma’lar için ulusal referans laboratuvar olan Mycoplasma Referans Teşhis 
Laboratuvarına yeni bir teşhis tekniği olarak kazandırılacaktır. PCR/DGGE’nin jenerik bir test 
olması nedeniyle, bu araştırma projesinin tamamlanmasını takiben başka çalışma 
yapılmasına gerek olmaksızın akciğer harici sığır örneklerinde ve tüm evcil hayvan türlerinde 
bulunan Mycoplasma’ların da tamamına yakınını tespit edilebilecek, yöntemin tüm evcil 
hayvan türlerinin Mycoplasma hastalıklarının rutin teşhisinde kullanılması mümkün olacaktır. 
 
Materyal ve Metot: 
1. İnceleme Örneği Seçimi, Alınması, Taşınması 

Bakteriyolojik muayene için İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı laboratuvarına ve Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Mycoplasma Referans Teşhis Laboratuvarına gönderilen pnömoni lezyonlu her yaştan sığır 
akciğerleri materyal olarak kullanılacaktır. Ayrıca İstanbul İlindeki mezbahalarda kesilen 
pnömoni lezyonlu her yaştan sığır akciğerleri çalışmada kullanılacaktır. Toplanacak örnek 
sayısı 200 adettir. Akciğerin ait olduğu hayvana ait yaş, cinsiyet, ırk, yetiştirme şekli, 
yetiştirme amacı ve geldiği bölge bilgileri mümkün olduğu durumlarda kaydedilecektir.  

Akciğerlerin lezyonlu ve sağlam dokularının birleştiği kısımlardan aseptik olarak 
alınacak örnekler transport besiyeri içeren şişelere alınacaktır. Numuneler mümkün olduğu 
durumlarda hemen ekime alınacak, mümkün değilse 24 saate kadar +4C’de, daha uzun süre 
için ise derin dondurucuda muhafaza edilecektir (NICHOLAS 1998). 
2. Kültür 

İlk ekim ve pasajlar için katı ve sıvı modifiye Hayflick’s medium kullanılacaktır. 
İzolasyon Nicholas ve Baker’ın tarif ettiği şekilde yapılacaktır (NICHOLAS 1998). Özetle, 
akciğer numunesinin havanda kum ve sıvı besiyeri ile ezilmesiyle elde edilen homojenizatın 
sıvı besiyerinde 10-6’ya kadar dilüsyonları yapılarak sıvı besiyeri ekimleri gerçekleştirilir ve 
homojenizat katı besiyerine damlatılır. Sıvı ve katı kültürler 37°C’de %5 karbondioksitli 
atmosferde inkübe edilir ve her gün kontrol edilir. Üreme belirtisi görüldüğünde hem sıvı hem 
de katı besiyerine pasajları yapılır. Üreme göstermeyen kültürler 14 güne kadar takip edilir. 
Katı besiyerinde üreyen Mycoplasma kolonileri tipik sahanda yumurta görünümüyle ayırt 
edilir. Bunlardan tek koloni alınıp pasajlanır ve bu işlem toplam üç kez tekrarlanır. Bu şekilde 
elde edilen saf kültürler DNA ekstraksiyonu için hazırdır. 
3. DNA Ekstraksiyonu  

İzole edilen Mycoplasma'ların DNA ekstraksiyonu ticari kit kullanılarak kitin protokolüne 
göre yapılacaktır. 
4. 16S rDNA PCR/DGGE  

16S DNA'nın PCR ile amplifikasyonu McAuliffe'ın tarif ettiği şekilde yapılacaktır 
(MCAULIFFE 2005). Bu amaçla; forward primer olarak GC-341F (5'-CGC CCG CCG CGC 
GCG GCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGG GCC TAC GGG AGG CAG CAG) ve 
reverse primer olarak R543 (5'-ACC TAT GTA TTA CCG CG) kullanılır. 1 µl ekstrakte edilmiş 
DNA 49 µl reaksiyon karışımına (10 mMTris/HCl, 1,5 mM MgCl2, 50 mM KCl, %0,1 Triton X-
100, 0,2 mM her bir dNTP'den ve 05 U Taq polimeraz) ilave edilir ve aşağıdaki PCR 
programı uygulanır: 

94 °C 5 dak. 1 kez 
95 °C 1 dak.  
6 °C 45 s. 30 siklus 
72 °C 1 dak. 
72 °C 10 dak. 1 kez 
PCR ürünleri amplifikasyonun başarısını kontrol için etidyum bromürlü %2 agaroz jele 

yüklenir ve elektroforeze tabi tutulur. UV altında incelenen jeldeki beklenen amplikon 
büyüklüğü 340 bp’dir (MCAULIFFE 2005). Bu büyüklükteki bant kesilir ve ticari jel 
ekstraksiyon kiti kullanılarak DNA ekstrakte edilir. 

DGGE için; 20 µl jelden ekstrakte edilmiş DNA, denatüre edici gradient (%30-%60) 
içeren %10 polyacrylamide/bis (37,5:1) jele yüklenir (denatüre edici kimyasal karışımı 7 M 
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üre ve %40 deiyonize formamid'dir). Elektroforez 60°C'de, 100 volt'da 18 saat uygulanır. Jel 
etidyum bromür ile boyanarak UV altında incelenir (MCAULIFFE 2005). 

Her bir izolat için elde edilen DGGE bant profili standart suş ile karşılaştırılarak 
identifikasyon gerçekleştirilecektir (MCAULIFFE 2005). 
5. M. bovis Spesifik PCR 

Tüm izolatlara uygulanacaktır. Forward primer olarak MBPol-6F (5’-TAT CGA GCC 
TTT GAT GTC GTT TAC ACT A) ve reverse primer olarak MBPol-8R (5’-TAA TAT CAT CTG 
CTT TTG AAT GG) kullanılır. 1 µl ekstrakte edilmiş DNA 49 µl reaksiyon karışımına (Taq 
buffer, 1,5 mM MgCl2, dNTP karışımı: 30 mM AT / 15 mM GC, 0,4 µM her bir primerden ve 
2,5 U/50µl Taq polimeraz) ilave edilir ve aşağıdaki PCR programı uygulanır (MARENDA 
2005): 

94 °C 2 dak. 1 kez 
94 °C 30 s.  
49 °C 30 s. 30 siklus 
72 °C 30 s. 
72 °C 5 dak. 1 kez 
PCR ürünleri etidyum bromürlü %2 agaroz jele yüklenir ve elektroforeze tabi tutulur. UV 

altında incelenen jeldeki beklenen amplikon büyüklüğü 265 bp’dir (MARENDA 2005). 
6. Sonuçların Değerlendirilmesi 

16S rDNA PCR/DGGE sonuçlarına göre MmmSC ve BRD kapsamındaki her bir 
Mycoplasma türünün pnömonili akciğerlerde bulunma oranı ve tespit edilen tüm Mycoplasma 
türlerine oranı hesaplanacaktır. Hayvanın geldiği bölge, yaş, cinsiyet, ırk, yetiştirme şekli ve 
yetiştirme amacı ile infeksiyon arasındaki ilişki tespit edilecektir. M. bovis spesifik PCR 
sonuçları ile en fazla oranda tespit edilmesi beklenen bu türün 16S rDNA PCR/DGGE 
sonuçları karşılaştırılarak 16S rDNA PCR/DGGE’nin M. bovis identifikasyonundaki spesifite 
ve sensitivitesi hesaplanacaktır. 
 
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

Projenin tamamlanmasıyla PCR/DGGE yöntemi Mycoplasma’lar için ulusal referans 
laboratuvar olan Mycoplasma Referans Teşhis Laboratuvarına, rutinde de kullanılacak yeni 
bir teşhis tekniği olarak kazandırılacaktır. Mycoplasma’ların teşhisi için yakın bir geçmişte 
adapte edilen bir moleküler parmak izi tekniği olan ve mevcut teşhis tekniklerine göre birçok 
üstün yönü bulunan yöntemin Mycoplasma Referans Teşhis Laboratuvarında uygulanabilir 
hale gelmesi sayesinde Mycoplasma hastalıklarının hızlı teşhisi yapılabilecektir. Hızlı teşhis 
tüm hastalıklarda önemlidir fakat özellikle CBPP’de önemi fazladır. Çünkü duyarlı 
popülasyonlara girdiğinde hızla yayılan epidemiler oluşturan ve kitlesel ölümlere sebep olan 
bu hastalığın çabuk tespit edilebilmesi; bu şekilde hastalığın daha kaynağındayken, epidemi 
oluşumundan önce önlenmesi hayati öneme haizdir. 

PCR/DGGE’nin jenerik bir teşhis yöntemi olması sayesinde, bu araştırma projesinin 
tamamlanmasını takiben başka çalışma yapılmasına gerek olmaksızın akciğer harici sığır 
örneklerinde ve tüm evcil hayvan türlerinde bulunan Mycoplasma’ların da tamamına yakınını 
tespit edilebilecek, yöntemin tüm evcil hayvan türlerinin Mycoplasma hastalıklarının rutin 
teşhisinde kullanılması mümkün olacaktır.  

Projenin yukarıda bahsi geçen yararlarından ülkemiz yetiştiricileri ve bir bütün olarak 
ülkemiz hayvancılığı faydalanacaktır. 

Ayrıca projeden beklenen diğer faydalar şunlardır: 
 Bugüne kadar ülkemizde saptanmasına yönelik çok az sayıda çalışma yapılan ve tespit 

edilmeyen CBPP’nin ülkemizdeki durumun açıklığa kavuşturulması için katkı 
sağlanması, 

 BRD kapsamındaki Mycoplasma türlerinin pnömonili akciğerlerde bulunma oranı ve 
tespit edilen tüm Mycoplasma türlerine oranının belirlenmesi (ülkemizde bu konu ile 
ilgili de yapılmış çok az çalışma vardır). Bunun faydalarından biri sahadaki BRD 
vakalarında Mycoplasma’ların da göz önünde bulundurularak tedavinin Mycoplasmaları 
da içerecek şekilde planlanmasıdır. 
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 Mycoplasma’lar için yeni olan ve şimdiye dek sınırlı sayıda izolat ile çalışılan 16S rDNA 
PCR/DGGE’nin M. bovis identifikasyonundaki spesifite ve sensitivitesinin tespit 
edilmesi, 

 Mikroorganizma harici faktörlerin de oldukça önemli olduğu BRD’de hayvanın geldiği 
bölge, yaş, cinsiyet, ırk, yetiştirme şekli ve yetiştirme amacı ile infeksiyon arasındaki 
ilişkinin tespit edilmesi. 

 
Proje Lideri Adı-Soyadı  : Mehmet Ali TÜRKYILMAZ 
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PROJENİN ÖZET TANITIMI: 
 
Özet 
Bu çalışmada çiftlik hayvanlarında büyük kayıplara yol açan botulizm’in ELISA ile Multiplex 
PCR metotları aracılığıyla tespiti ve bu metotların standart metot olan deneme hayvanı 
inokulasyonu ile karşılaştırılarak, bu metotun/metotların bölümümüzde rutin uygulamaya 
konulması amaçlanmıştır. Özellikle sığır, koyun, keçi ve kanatlı hayvanlar ile vahşi yaşamda 
tip C ve Tip D botulizmin çok önemli olduğu bildirilmiştir. Cl. botulinum nörotoksinleri ve 
etkeni açısından negatif mide-barsak içeriği ile yem örneklerinin Cl. botulinum tip C ve D 
nörotoksinleri ve standart suşlarıyla farklı dilüsyon seviyelerinde inokulasyonu 
gerçekleştirilecektir. Bunun yanında botulizm şüphesiyle kurumumuza getirilen mide-barsak 
içeriği ve yem örnekleri de çalışmaya dahil edilecektir. ELISA ile C ve D tipi nörotoksinler 
belirlenecektir. Multiplex PCR ile Cl. botulinum genomunda C ve D tipi nörotoksinler için 
spesifik olan genlere yönelik primerler kullanılarak ilişkili nörotoksin genleri saptanacaktır. 
Deneme hayvanlarında toksin nötralizasyonu ile de toksinler saptanacaktır. Çalışma 
sonucunda elde edilecek veriler botulizm vakalarının çabuk tanılanmasını sağlayacak 
yöntemlerin veya bunların bir birleşiminin laboratuvarlarımızda kullanılmasına olanak 
verecektir. Böylelikle, hayvanlarda botulizm şüpheli vakalarda, daha hızlı, güvenilir ve hayvan 
refahı açısından daha uygun teşhis hizmeti sunma olanağı yaratılacaktır.  
 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Birçok ülkede olduğu gibi yurdumuzda da Cl. botulinum’un hayvanlarda ve insanlarda 
hastalık ve ölüme neden olarak büyük ekonomik kayıplar meydana getirdiği bilinmektedir.  

Sığır, koyun ve kanatlı türlerinde tip C ve D’nin, atlarda tip A, B, C ve D,’nin, 
insanlarda ise tip A, B, E ve F’nin botulizm vakalarında önem arzeden Cl. botulinum 
neurotoksin tipleri olduğu bildirilmiştir.  
  Botulizm’in laboratuvar teşhisinde toksinin yem, iç organ, mide-barsak içeriği veya 
kan serumunda deneme hayvanı inokulasyonu ve toksin nötralizasyonu testleri ile tespiti hala 
standart metotlar olarak uygulanmaktadır. Yeni test metotlarının geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar, daha hızlı ve hassas test metotlarına yönelmiş, bazı metotların deneme hayvanı 
inokulasyonunu hız ve hassasiyet yönünden geçtiği bildirilmiştir. Yine de tüm nörotoksin 
tiplerini kapsayan, hız, hassasiyet ve spesifite yönünden yeterli tek bir testin geliştirilmesi için 
çalışmalar devam etmektedir. 

Deneme hayvanı inokulasyonu fosfatlı bir tamponda seyreltilen örneğin farelerin 
periton boşluğuna enjekte edilmesine ve sonrasında gelişen semptomların izlenmesine 
dayanır. Botulizm hastalığında semptomlar, başlangıçta tüylerin karışması, kas zayıflığı, 
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solunum güçlüğü  iken;  vaka paraliz ve ölümle sonuçlanır. Bunun dışında in-vivo olarak yine 
farelerde toksin nötralizasyon testi gerçekleştirilmektedir. Bu test için Cl. botulinum antitoksini 
ile immunize edilen fareye örnek enjekte edilmekte, eğer pozitiflik söz konusuysa, antitoksin 
verilen fare yaşamakta, diğerleri ölmektedir. 

Laboratuarlarda bu testler iç organ, gastro-intestinal sistem içeriği, dışkı, yara, kan 
serumu ve/ya gıda ile yem örnekleri için uygulanabilmektedir. Deneme hayvanı ile yapılan 
çalışmalar oldukça hassastır;  örnekte toksinin tespit limiti 0.01ng/ml olarak belirlenmiştir. 
Yine de deneme hayvanlarının kullanımı zahmetli, yavaş, pahalı ve hayvan refahı açısından 
sakıncalı görülebilen bir metottur. Sonuç alınmasının acil olduğu durumlarda bu metot yeterli 
hızda sonuç sağlayamamaktadır, ayrıca örnekte/ kültürde Cl. botulinum dışında toksin üreten 
bakteriler varsa, ölümlere yol açarak doğru sonuç alınmasını engelleyebilmektedirler. 

İşte bu nedenlerle dünyada, çabuk sonuç veren, güvenilir, pratik ve hayvan refahı 
açısından daha olumlu teknikler geliştirilmeye devam etmektedir. Yurdumuzda ise Cl. 
botulinum hakkında yapılan çalışmalar sınırlıdır. 
           Bu çalışmanın amaçları arasında;                 

 i) Cl. botulinum tip C ve D toksinlerinin, toksin ile kültür inokulasyonu yapılmış yem 
örnekleri ile mide-barsak içeriği örneklerinde ELISA yöntemi ile araştırılması 

ii) Cl. botulinum’un, tip C ve D nörotoksinlerinin sentezinden sorumlu genlere yönelik 
primerler yardımıyla, materyalden direkt olarak ve ön zenginleştirmenin 3.gününde yapılan 
DNA ekstraksiyonu ile, multiplex PCR yöntemi ile saptanması,  

iii) Klasik deneme hayvanında inokulasyon/toksin nötralizasyonu yöntemi ile ELISA ve 
multiplex PCR yöntemlerinin hassasiyet, spesifite, kullanım kolaylığı, sonuç alma süresi gibi 
kriterler yönünden kıyaslanması, 

iv) Elde edilen karşılaştırmalı verilere dayanarak, uygun metotun/metotların 
laboratuarımızda rutin teşhis aktivitelerinde kullanımının sağlanması, bunların deneme 
hayvanı inokulasyonu, deneme hayvanında toksin nötralizasyonu metotlarının yanı sıra 
uygulamaya konulması, böylelikle deneme hayvanı kullanımının uzun vadede azaltılması 
bulunmaktadır. 
 
Literatür Özeti: 

Clostridium botulinum  “Botulizm” adıyla bilinen paralitik hastalığın etkeni olan; 
Bacillaceae familyası üyesi, Gram pozitif, çubuk şekilli, sporlu anaerob bir bakteridir. Ürettiği 
nörotoksinler A, B, C, D, E, F ve G olarak 7 gruba ayrılmaktadır. Genel olarak bu 
nörotoksinlerden A, B, E ve F tipleri insanlarda, C ve D tipleri ise memeli hayvan ve 
kanatlılarda botulizm nedeni olarak görülmektedir. Bazı yayınlarda sığırlarda A ve B tipi 
botulizm görüldüğü bildirilmiştir, ama bu vakalar yaygın olmamaktadır (Schocken-Iturrino et 
al,1990; Kelch et al., 2000). Atlarda ise tip A, B, C ve D,’nin ölümlere yol açtığı 
bildirilmektedir. G tipinin insan ve hayvanlarda hastalık yapıp yapmadığı henüz kesin değildir. 
Bir başka sınıflama 16S ve 23S gen dizi analizleri sonucunda gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, 
bu nörotoksinler kendi içlerinde I, II, III ve IV olarak dört gruba ayrılabilir. Bu ayrıma göre, 
proteolitik özellikli A, B ve F tipleri I. grupta, E tipi ile B ve F gruplarının proteolitik özellikli 
olmayanları II. Grupta, C ve D tipleri III. Grupta, G tipi ise IV. Grupta yer almaktadır. 

Birçok hayvan türünde botulizm görülebilmektedir. Klinik hastalık tablosu özellikle 
yabani/evcil kanatlılarda, minkte, sığır, koyun ve atlarda belirgin şekilde görülebilmektedir. 
Kedi, köpek ve domuzlar hastalığa karşı nispeten dayanıklıdırlar; buna rağmen özellikle 
köpek ve domuzlarda bildirilmiş vakalar mevcuttur. Inkübasyon periyodu 2 gün ile 2 hafta 
arasında değişebilmektedir; yine de bir çok vakada 12-24 saat içinde ortaya çıkmaktadır. 
Botulizm ilerleyici motor paraliz ile karakterizedir. yemede ve çiğnemede güçlük, genel 
zayıflık hali, salivasyon, paraliz tipik semptomlar olmaktadır. Ölüm, solunum veya kardiyak 
paraliz sonucu ortaya çıkmaktadır (Lindström, 2006). 

Botulizm’in laboratuvar teşhisinde, toksinin belirlenmesi esas olmaktadır. Deneme 
hayvanı olan farelerde yapılan inokulasyon ve toksin nötralizasyon deneyleri hala standart 
metot olarak uyuglanmaktadır (Lindström, 2006). Bu test oldukça hassastır; intraperitoneal 
uygulamada LD50 5-10 pg olarak, tespit limiti ise 0.01 ng/ml olarak belirlenmiştir (Wictome, 
1999). Klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında kan serumu, mide-barsak içeriği, gıda örnekleri, 
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bakteriyel kültürler, fekal örnekler ve yaralardan bu testler gerçekleştirilebilmektedir 
(Lindstörm, 2006). 

Deneme hayvanı inokulasyonu ve toksin nötralizasyon testleri zahmetli, pahalı ve 
hayvan refahı yönünden sorunlu testler olarak görülmektedir. Ayrıca, toksin üreten diğer 
bakterilerin varlığı nedeniyle yanlış pozitif sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, Gram 
negatif bakterilerin endotoksinleri farelerde ölüme neden olarak yanıltıcı sonuçların ortaya 
çıkmasına neden olabilmektedir (Solberg, 1985). 

Bu nedenle, yeni test sistemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Yüksek hız, 
hassasiyet, spesifite ve hayvan refahı bu testlerin geliştirilmesinde başlıca hedefler olarak 
görülmektedir (Lindstörm, 2006).  Bu metotlar immunolojik, moleküler, spektrometrik 
olabilmektedir. İmmunolojik metotlar arasında ELISA, ELISA-ELCA, Amplifiye ELISA, 
Elektrokemoluminesans, RIA, Lateral Flow Immunoassay gibi yöntemler bulunmaktadır. 
Moleküler yöntemler arasında farklı nörotoksinlere yönelik birçok PCR protokolü ile birlikte 
Southern Blot analizi bulunmaktadır. Bunların dışında, kitle spektrometresi ile Botulinum 
nörotoksin-ilişkili toksinleri saptamaya yönelik bir metot (Hines et al., 2005) ile tip C, D, E ve 
F toksinlerin MALDI ( Matrix assisted laser desorption ionisation) ve electrospray kitle 
spektrometresi ile karakterizasyonuba yönelik bir başka metot tanımlanmıştır. (Van Baar, 
2004) 

Özellikle immunolojik metotlar, teknik açıdan basit, kolay ve görece hızlı oldukları için  
tercih edilmektedir. Bunlar arasında ELISA, botulinum nörotoksinlerinin saptanmasında en 
popüler immunolojik metotlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  Metot çoğunlukla sandviç 
ELISA (s ELISA) olup; katı bir test matriksine önceden bir veya daha fazla toksine karşı 
poliklonal veya monoklonal antikorların kaplanması, örnekteki nörotoksinin buraya 
bağlanması, enzim bağlı ikinci bir antikorun bağlanmış toksine eklemlenmesine 
dayanmaktadır (Brooks et al., 2010; Rodriguez ve Dezfulian, 1998) Önceki yıllarda 
yayınlanan ELISA’ya dayalı yöntemlerin in-vivo yöntemlerden 10-100 kat daha düşük 
düzeyde hassasiyete sahip olduğu bildirilirken, günümüzde kromojenik diyaforaz sistemi, 
avidin-enzim konjugatı kullanılarak daha hassas testlerin geliştirilmesi sağlanmıştır. 
FDA/BAM gıdalarda tip A, B, E ve F tipi nörotoksinlerin saptanması için Amplifiye ELISA ile 
Digoxigenin işaretli Ig G ile ELISA metodu (DIG-ELISA) metotları önerilmektedir (Sharma et 
al, 2006) 

ELISA metotları içerisinde tip C ve D nörotoksinlerine yönelik geliştirilmiş olanlar da 
bulunmaktadır. 1998 yılında Rocke et al., tarafından bildirilen bir metotta yabani kuşlarda 
ölümlere neden olan tip C nörotoksini yönünden çalışılmıştır. Geliştirilen test, kan 
örneklerinde toksin saptanması için kullanılmış, tespit limiti 0.25 ng/ml olarak belirlenmiş 
dolayısıyla fare deneyinden bu açıdan dezavantajlı bulunmuştur. Fakat test hassasiyetinin 
yeterli hacimde örnekle çalışıldığında deneme hayvanı kullanılmasına eşdeğer olacağı 
bildirilmiştir. Brooks et al., tarafından 2010 yılında bildirilen bir başka çalışmada ise şüpheli 
vakalardan alınan örneklerde geliştirdikleri s ELISA metodu ile tip C ve tip D nörotoksinleri 
aranmış, sonuçta fare deneyi ile s ELISA arasında korelasyon her bir örnek için %74.6 her 
bir hayvan için ise %85.7 arasında bulunurken, hassasiyet her bir örnek için %92.8, her bir 
hayvan için ise  % 100 oranında bulunmuştur. Spesifite için ise bu rakamlar sırasıyla % 69.3 
ile %76.9 olarak belirlenmiştir. 

Moleküler metotlar arasında ise Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu metot ile ilgili çalışmalar genellikle 7 nörotoksin tipinin biri veya daha fazlasını 
kodlayan genlere yönelik primerlerin kullanılmasını içermektedir. Bir çalışmada A’dan F’ye 
tüm genleri saptayan bir multiplex PCR metodu önerilmiştir (Takeshi et al., 1996) Bir 
başkasında ise çevresel ve kanatlı hayvanlara ait örneklerde sadece tip C için bir PCR 
metodu önerilmiş ve fare deneyleri ile % 100 oranında korelasyon gösterdiği bildirilmiştir 
(Franciosa et al., 1996). Bu metotta diğerlerinden farklı olarak toprak ve kanatlı hayvan 
materyallerinden direkt DNA izolasyonu gerçekleştirilebilmiştir.Yine bir başka araştırmada 
mide içeriğinden gerçekleştirilen kültür çalışmaları sonucunda tip C ve D için başarılı bir PCR 
uygulması bildirilmiştir (Chaffer et al., 2006). 
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Bu konuda, PCR çalışmalarının dezavantajları, özellikle klinik materyalden direkt DNA 
izolasyonu/ pürifikasyonu gerçekleştirmenin zorluğu ve bunun yarattığı hassasiyet/ spesifite 
kaybı, yaşamsallığını kaybetmiş hücre DNA’sının da amplifikasyona dahil olması ve en 
önemlisi, çalışmanın örnekteki toksinin varlığına değil, bakterideki toksin genlerine dayalı 
olması olarak özetlenebilir (Lindstörm et al., 2001; Lindstörm, 2006) 

Her ne kadar yurt dışında yapılmış çalışmalarda botulizm için birçok laboratuvar 
teşhis metodu önerilmiş olsa da ülkemizde bu konuyla ilgili araştırmalar oldukça sınırlıdır ve 
Cl. botulinum hakkında ulaşabildiğimiz yayınlar daha çok insanlarda vaka tanımlarına 
yoğunlaşmaktadır  (Yayla, 2010). 

Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne, 2007-2010 yılları arasında 
Botulizm şüphesi ile getirilen vaka sayısı 122 olup bunlardan 2008 yılına ait 1 vakada 
Botulizm teşhisi gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı Şubat ayı itibarı ile kurumumuzda 38 adet 
Botulizm şüpheli vaka incelenmiştir. 

Yukarıda belirtilen çalışmalar her ne kadar ümit vadeden sonuçlar ortaya koymuşsa 
da içlerinde henüz in vivo testlerin yerine geçebilecek bir protokol bulunmamaktadır. Fakat 
yine de, standart testleri destekleyen, sonuç alma sürecini hızlandırarak, güvenilirliğini 
arttıran ve deneme hayvanı kullanımını azaltan başarılı yöntemler mevcuttur (Lindstörm, 
2006). 
 
Materyal ve Metot: 
Örnekler:  
95 C’de 10 dk. ısı muamelesi gören yem örnekleri ve mide-barsak içerikleri (Reddy et al, 
2006) 0.01 M PBS içerisinde 1/10 oranında süspanse edildikten sonra inokulasyonlardan 
önce bu vaziyette +4 C’ de en fazla 3 ay boyunca stoklanacaktır (Brooks et al., 2010). 
Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne Botulizm Tespiti amacıyla getirilen mide 
barsak ve yem numuneleri de bu çalışmaya ayrıca dahil edilecektir 
ELISA  
1. Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne Botulizm Tespiti amacıyla getirilen 

mide-barsak içeriği ile yem numuneleri araştırmacıların talimatları doğrultusunda AFBINI 
Veterinary Sciences’dan temin edilen ELISA kiti protokolüne uygun olarak çalışılacaktır 
(Brooks et al; 2010-AFBINI-Veterinary Sciences Division) 

2. Porsiyonlanan mide-barsak içeriği ile yem örnekleri 0.01 M PBS içerisinde 1/10 oranında 
8.3.1’de belirtildiği şekilde süspanse edildikten sonra, Tip C ve D saf nörotoksinlerle 
sırasıyla 0.01 ng/ml, 0.25 ng/ml, 0.50 ng/ml, 1 ng/ml,  3 ng/ml ve 6 ng/ml dozlarında 
muamele edilecek ve bu toksin tipleri için spesifik sandviç ELISA protokolü (Brooks et al; 
2010-AFBINI-Veterinary Sciences Division) ile araştırmacının talimatları doğrultusunda, 
her bir inokulasyon seviyesinde 6 tekrarlı olarak, yem ve mide-barsak içeriği grupları için 
ayrı ayrı yürütülecektir (Rocke et al, 1998; Brooks et al, 2010).   

3. Ayrıca, Cl. botulinum tip, C ve D nörotoksinleri sentezlediği bilinen standart (Cl. botulinum 
ATCC 6060; Cl. botulinum ATCC 8633) suşlar ile negatif kontrol suşu (Cl. sporogenes 
ATCC 11437) 10 -104 hücre/ml olacak şekilde dilue edildikten sonra mide-barsak içeriği 
ile yem örneklerine inokule edilecek, homojenize edildikten sonra 5 ml. homojenat 45 ml. 
TPGY broth içerisinde 37 C’de anaerobik koşullarda 3-5 gün boyunca inkübe edilecek; 
ELISA testi 6 tekrarlı olarak bu yem ve mide-barsak örnekleri için de tekrarlanacaktır.    
  

Multiplex PCR için: 
1. DNA ekstraksiyonu:  Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne Botulizm tespiti 
amacıyla getirilen mide-barsak içeriği ile yem numuneleri, hem direkt olarak materyalden 
hem de materyalin TPGY broth içerisinde 37C0’de anaerobik koşullarda 3 gün boyunca 
inkübe edilmesine dayanan ön zenginleştirme işleminin sonunda DNA ekstraksiyonu 
gerçekleştirilerek çalışmaya dahil edilecektir. 
Cl. botulinum tip C, ve D nörotoksinlerini sentezlediği bilinen standart suşlar (Cl. botulinum 
ATCC 6060; Cl. botulinum ATCC 8633) ile negatif kontrol suşu (Cl. sporogenes ATCC 
11437) 10 -104 hücre/ml olacak şekilde dilue edildikten sonra (Fach et al., 1996) mide-barsak 
içeriği ve yem  örneklerine inokule edilecek, homojenizasyon sonrası 5 ml. homojenat 45 ml. 
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TPGY broth içerisinde 37C0’de anaerobik koşullarda 3 gün boyunca inkübe edilecektir. DNA 
izolasyonu ve pürifikasyonu direkt olarak kültür inokule edilmiş materyalden ve ön 
zenginleştirme ortamından 3. günde ticari bir kitle gerçekleştirilecektir. İnokulasyonların 
standart suşların saf kültürlerinden bireysel olarak yapılmasının yanı sıra, karışık kültürlerin 
inokulasyonu da gerçekleştirilerek DNA ekstraksiyonu ve pürifikasyonu yapılacaktır. 
2. PZR:  DNA ekstraksiyonu, amplifikasyon ve elektroforez aşamalarından oluşacaktır.  
Amplifikasyon için ekstrakte edilmiş DNA, primerler, Taq polimeraz enzimi, deoksinükleotid 
trifosfatlar (dNTP), MgCl2 ve PZR tamponunun farklı oranları ile hazırlanan karışımlar 
kullanılacaktır. Hazırlanan bu karışımlar, thermal cyclerda ön ısıtmayı takiben değişen sayıda 
siklus (denaturasyon, annealing, zincir uzaması) ile amplifiye edilecektir. Amplifikasyon 
işleminden sonra amplifikasyon ürünleri, agaroz jelde (%2) elektroforeze tabi tutulacak ve 
etidium bromidle (2μg/ml) boyanan jel oluşan bantlar yönünden UV tansillüminatör ile 
incelenecektir. Laboratuvar şartlarında standart şuslar kullanılarak PZR metodu optimize 
edilecektir. Optimizasyon işlemi standart suşlardan DNA ekstraksiyonu ve amplifikasyon 
evreleriyle tamamlanacaktır. PZR optimizasyonu sağlandıktan sonra izole edilen suşlardan 
ve direkt materyallerden elde edilen DNA’lar kullanılarak standardize edilen PZR ile 
çalışılacaktır. Bununla birlikte, PZR sonrasında pozitif çıkan amplikonlardan en az biri 
sekanslanarak amplikonun aranan fragman olduğu bir daha doğrulanacaktır. Kullanılacak 
hedef gen bölgeleri, primerler, amplifikasyon uzunlukları ve referansları Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Deneme Hayvanı İnokulasyonu ve Toksin Nötralizasyonu Deneyleri: 
Clostridium botulinum tespiti için FDA/BAM standart metoduna uygun olarak, deneme 
hayvanı inokulasyonu için gerekli izinler alınarak gerçekleştirilecektir.  

  
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

Bu çalışma ile,  
*Clostridium botulinum’un neden olduğu botulizm vakalarında, etkenin nörotoksinleri 
ELISA ile, nörotoksin genleri ise multiplex PCR ile belirlenecek, 
* ELISA ve Multiplex PCR metotları, standart metotlar olan Deneme Hayvanında Toksin 
Nötralizasyon Testi ile kıyaslanacak, 
* Testler kendi içlerinde farklı tipte örnekler ile farklı çalışma şekillerinin verimliliği 
yönünden kıyaslanacak, 
* Söz konusu testlerin hassasiyet, spesifite, kullanım kolaylığı ve sonuç verme hızı 
yönünden karşılaştırılması yapılacak 
* Uygun görülen test(ler), standart metotların yanı sıra laboratuarımızda rutin teşhis 
uygulamalarının bir parçası haline getirilecektir. 
* Böylelikle, standart metodun yanı sıra güvenilir, hızlı teşhis imkanı sağlayan ve hayvan 
refahı ile etik açılardan daha olumlu metot(lar) sayesinde bölgemizde büyük kayıplara 
neden olabilen botulizm hastalığının laboratuvar teşhisi geliştirilmiş olacaktır. 
Bu çalışmada, hem ELISA testinde hem de multiplex PCR’da çalışmalar birden fazla 
şekilde yürütülecektir. ELISA testi öncesinde örnekler saf nörotoksinlerle inokule edildiği 
gibi toksijenik suşlarla da inokulasyon gerçekleştirilecektir. ELISA testi yem, mide- barsak 
içeriği gibi farklı örnekler ile farklı toksin dozları ile farklı dilusyonlarda kültür 
inokulasyonları ile çalışılacaktır. DNA ekstraksiyonu hem materyalden direkt olarak hem 

Hedef Primer Sekansı 

5’-3’ 

Amplikon 
Uzunluğu 

Referans 

Tip C ATACACTAGCTAATGAGCCTG 

TGGAGTATTGTTATTCCCAGG 

290  bp. Takeshi et al, 
1996 

Tip D CCA GGC GGT TGT CAA GAA 
TTT TAT  
TCA AAT AAA TCA GGC TCT 
GCT CCC 

497 bp. Takeshi et al., 
1996 
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de kültür inokule edilmiş materyalin anaerobik koşullarda 3 gün inkübe edilmesinden 
sonra farklı dilüsyonlarda gerçekleştirilecektir. Eğer DNA ekstraksiyonu kültür işlemi 
olmadan başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilirse botulizm vakalarına daha çabuk tanı 
konulmasını sağlayacak bir yöntemin laboratuvarlarımızda kullanılabilmesine olanak 
sağlanacaktır. 
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TALEP EDİLEN BÜTÇE  
 

06. SERMAYE GİDERLERİ 
YILLARA GÖRE DAĞILIMI 

1.Yıl (2012) 2.Yıl (2013) 

06.1- MAMUL MAL ALIMLARI 
06.1.3.04 Laboratuvar Gereçleri Alımları 

 
3000 

 

06.2- MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 
06.2.2.01 Ham Madde Alımları 
06.2.6.1 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımı 
06.2.7.1 Kimyevi Madde Alımı 

 
15000 
 
8500 

 
10000 
500 

TOPLAM 26500 10500 

GENEL TOPLAM : 37.000 TL 

 
ÇALIŞMA TAKVİMİ: 

Başlıca 
Aşamalar 

Ayrıntılı Bilgi Zamanlama 

1. Aşama Örneklerin porsiyonlanıp, hazırlanarak saklanması (Ocak-Şubat 2012) 

2. Aşama Toksin inokulasyonu ile ELISA, Standart Metot ile doğrulanarak çalışmalarının 
yürütülmesi, PCR için ön çalışmaların başlatılması  (Mart 2012-Eylül 2012) 

3. Aşama Cl. botulinum toksijenik suşlarının inokulasyonu ile ELISA, PCR için DNA 
ektraksiyonu yapılması, standart suşla PCR optimizasyonu,  Standart Metot ile 
sonuçların onaylanarak çalışmaların yürütülmesi (Ekim 2012- Eylül 2013 ) 

4. Aşama Sonuçların değerlendirilmesi ve kesin rapor yazılması  
( Eylül 2013- Aralık 2013) 
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TC 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

PROJE TEKLİFİ 

 
PROJE ADI:  Atık sığır fötuslarında Tritrichomonas foetus varlığının araştırılması 
 
YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ: Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
PROJE LİDERİ 

Adı Soyadı : Zekai BASTEM  
Kurumu : Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü  
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PROJENİN ÖZET TANITIMI: 

Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderilen atık sığır fötuslarında 
Tritrichomonas foetus varlığının araştırılması planlanmıştır.  

Bu amaçla, 1 yıl içerisinde gönderilen atık sığır fötuslarının mide içeriğinde 
Tritrichomonas foetus varlığı boyama (Giemsa), kültür (InPouch T. foetus testi) ve PCR 
yöntemleriyle incelenecektir. 

Elde edilen veriler değerlendirilerek, bölgede enfeksiyonun varlığına göre gerekli olan 
teşhis, eğitim ve korunmaya yönelik uygulamalar ele alınacaktır. 

 
Araştırmanın amacı ve gerekçesi: 

Amaç: Teşhis için gönderilen atık fötuslarda Tritrichomonas foetus varlığının 
araştırılması amaçlanmıştır. 

Gerekçe: Bölgemizde büyükbaş hayvancılığının ekonomide önemli bir yeri 
bulunmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse bölgemizde hayvancılığı olumsuz etkileyen 
faktörler içerisinde abortlar önemli bir yer tutmaktadır. 

Enstitümüze teşhis için gönderilen sığırlara ait abort numunelerinin devam ettiği 
gözlemlenmektedir. Bu abortlarda bakteriyel ve viral etkenlerin teşhisi yapılmakta ancak 
trichomoniasis yönünden parazitolojik inceleme yapılmamaktadır. Yapılan literatür 
taramalarında, paraziter etkenlerden aborta neden olan Tritrichomonas foetus’un varlığı 
üzerine, ülke genelinde sınırlı sayıda araştırma yapıldığı anlaşılmıştır. 
 
LİTERATÜR ÖZETİ: 

Trichomoniasis sığır popülasyonunun yoğun olduğu ülkelerde oldukça sık görülen 
veneral bir hastalıktır. Sığırlarda abort ve infertiliteye neden olması bakımından özellikle süt 
sığırcılığında büyük ekonomik öneme sahiptir. Hastalık enfekte dişilerde üreme sorunlarına, 
erkeklerde ise klinik semptom göstermeyen persiste,  subklinik enfeksiyona yol açmaktadır 
(3, 4, 12, 16, 21,22).  

Tritrichomonas foetus başlıca sığırlarda görülen protozoer bir parazit olmakla birlikte 
at, geyik, zebu ve domuzlarda da etkene rastlanmaktadır. Ancak etken patojenik etkisini 
sadece sığırlarda göstermektedir (1, 22).  

Etkenin üç anterior, bir posterior kamçısı, ayrıca uzunluğunca dalgalı bir zarı 
mevcuttur. Yaklaşık 8-18 µm uzunluğunda, 4-9 µm genişliğindedir. Etkenleri ışık mikroskobu 
altında ani hareketler ya da kendi etrafında dönme hareketleri yaparken görmek mümkündür 
(2, 20, 22). 
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Trichomoniasis özellikle gelişmiş ülkelerde ciddi bir problem olarak ele alınmaktadır. 
Hastalık üzerine yapılan çalışmalar daha çok etkenin teşhisine yönelik olup, yayılışı ile ilgili 
çalışmalar sınırlı sayıdadır (Tablo 1). 

 
 

Tablo 1. Dünya genelinde Tritrichomonas foetus’ un yayılışı ile ilgili araştırmalar. 

Araştırmacı Ülke Hayvan Materyal Yöntem n 
Yaygınlık 

(%) 

Martin-Gomez ve ark.  (8) 
İspanya 

(Leon) 
Boğa 

Preputial 

yıkantısı 
Kültür 70 2,9 

Mardones ve ark. (9) 
Arjantin 

(B. Aires ) 
Boğa 

Preputial 

yıkantısı 
Kültür 170 49 

Rae ve ark. (10) USA(FL) Boğa 
Preputial 

yıkantısı 
Kültür 1383 11,9 

Rae ve ark. (11) USA(FL) Boğa 
Preputial 

yıkantısı 
Kültür 1984 6 

BonDurant ve ark. (12) USA(CA) Boğa 
Preputial 

yıkantısı 
Kültür 729 4,1 

Mimioğlu (13)  Türkiye İnek- Fötus 
Uterus  

Fötus 

Direkt 

mikroskobi 

554 

25 
0 

Bıyıklıoğlu ve Pişkin (14) 
Türkiye 

(Ankara) 
Boğa 

Preputial 

yıkantısı 
Kültür 50 0 

Serin ve ark. (15) 
Türkiye 

(Aydın) 
İnek 

Vajinal  

smear 

Direkt 

mikroskobi 
164 8,5 

n: bakısı yapılan hayvan sayısı  

Tritrichomonas foetus enfekte dişi ve erkeklerin üreme sistemine yerleşir. Enfeksiyon 
boğalarda genellikle patojenik olmayıp sadece preputial boşlukta sınırlı kalır. Boğaların bir 
kez enfekte olduğunda ömür boyunca enfekte kaldığı ve hastalık için rezervuar oldukları 
düşünülmektedir. Enfeksiyon boğaların fertilite yeteneklerini etkilememektedir. Çiftleşme ile 
bulaşan enfesiyon, etkenle kontamine suni tohumlama ve jinekolojik muayene ekipmanlarıyla 
da bulaşabilir. Etken sığır yetiştiriciliği yapılan birçok bölgede infertilite ve abortların önemli 
bir nedeni olarak nitelendirilmekte ve buna bağlı olarakta ekonomik kayıplara neden 
olmaktadır (4, 16, 22). 

İneklerde primer enfeksiyon alanı cervix ve uterus olup, bazen diğer üreme 
organlarında da etkenler kolonize olabilmektedir. İneklerdeki enfeksiyonların çoğunluğu 3 ay 
içerisinde kendiliğinden iyileşmektedir. Enfekte dişide ilk bulgular vajinitis, servisitis şeklinde 
olmakla birlikte, bu durum gebeliğin oluşmasına engel değildir. Enfeksiyon ilerledikçe 
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etkenler uterusa ulaşır ve plasentitis oluşması sonucu abort şekillenir. (özellikle 1-4 aylık 
gebeliklerde) Trichomoniasisde gebeliğin 6. ayından sonra abortlara seyrek de olsa 
rastlanmaktadır (1, 4, 5, 19, 22) 

Hastalığa yakalanan ineklerde abort ve östrus düzensizlikleri görülür. İneklerde self-
kür söz konusu olduğundan tedaviye gerek kalmaz. Enfekte dişiler 3 ay kadar 
çiftleştirilmezse iyileşirler. Bunun tersine boğalar persiste enfekte kalır ve etkeni diğer dişilere 
bulaştırma riskini taşırlar. Bazı araştırmacılar 4 yaştan küçük boğalarda tedavi ile hastalığın 
iyileştiğini öne sürmektedir. Hastalığın önlenmesinde enfekte boğaların, özellikle de 4 yaşın 
üstünde olanların, sürüden elimine edilmesi en önemli uygulamadır (12, 17, 18, 19, 21, 22). 

Bir sürüde artan sterilite, östrus düzensizlikleri ve erken abort olguları görüldüğünde 
trichomoniasisden şüphelenilmelidir. Mikroskobik tanıda vajinal yıkantı sıvısı, uterus akıntısı, 
boğaların preputial yıkantı sıvısı ve atık fötus sıvısından (özelllikle 24 saat içerisinde atılmış 
fötusun mide sıvısı) hazırlanan natif preparatlarda etken aranır. Etkenlerin sperma içinde 
5°C’de canlı kalması ve boğada persiste enfeksiyon olması nedeniyle, sürülerde hastalık 
tanısı ya da kontrolü amacıyla boğalardan örnek alınması tercih sebebidir. Tritrichomonas 
foetus `a bağlı şekillenen abortların tanısı eğer atık fötus elde ise oldukça kolaydır. Çünkü 
fötal abomasal içerikte ve plasental sıvılarda etken bolca mevcuttur. Ayrıca tanıda özel besi 
yerlerinden (Diamond’s medium ve Field Culture Test-InPouch), immunokimyasal 
tekniklerden, PCR ve serolojik yöntemlerden (vajinal akıntıdan yapılan mukus aglutinasyon 
testi) yararlanılmaktadır.  Kültür ekiminde daha önceleri Diamond’s besi yeri tercih edilmekle 
birlikte, son yıllarda bunun yerini ticari olarak satılan bir kültür testi olan InPouch testi almıştır. 
Bu testin, kültür sıvısının aspirasyonuna gerek kalmadan direkt mikroskop altında 
incelenebilmesi, bakteri ve mantar ürememesi gibi avantajları bulunmaktadır (1, 3, 4, 6, 7, 
20, 21, 22, 23, 25, 26).  

Numunelerin uygun olmayan koşullarda ya da bekletilerek laboratuara gönderilmesi 
sonucunda Tritrichomonas foetus isolatlarının ölmesi ve kültürde hatalı negatif sonuçların 
alınması söz konusu olabilir. Bu nedenlerle etkenin canlılığından bağımsız olan DNA temelli 
tanı metodları kültür sonuçlarının doğrulanmasında ayrı bir tanı metodu olarak 
kullanılmaktadır (16, 21, 22, 23, 24, 27). 

 
MATERYAL VE METOT: 
 Çalışma materyalini 1 yıl içerisinde teşhis için gönderilen  atık  fötuslar oluşturacaktır. 
Atık materyale ait bilgiler (abort tarihi, hayvan sahibinin adresi vb.) kaydedilecek bunun yanı 
sıra fötusun dokuları nekropside değerlendirilerek taze ya da bekletilmiş olup olmaması 
durumu da kayıt altına alınacaktır. 
Giemsa Boyama Yöntemi: Abort fötusa ait mide içeriğinden toplam 10 ml alınacak ve 
800xg’de santifüj edilecektir. Süpernatant dökülecek kalan tortudan Giemsa boyama 
yapılacaktır. 
Kültür Yöntemi: Santrifüj işleminden sonra kalan tortunun 1/3’ü kültür hazırlanmasında 
kullanılacaktır. Kültür amacıyla InPouchTF testi (Biomed Diagnostics) üretici firmanın 
önerdiği şekilde kullanılacak ve günlük olarak ışık mikroskobu altında etken üremesi kontrol 
edilecektir.Yedi günlük süre sonunda belirlenen tek bir etken bile numunenin Tritrchomonas 
foetus pozitif olduğu şeklinde değerlendirilecektir.  
PCR Yöntemi:  DNA extraksiyonu, santrifüj sonrası elde edilen tortunun kalan kısmı 
kullanılarak, üretici firmanın önerdiği şekilde, doku-kan kiti kullanılarak gerçekleştirilecektir. 
Pozitif ve örnek DNA’lardan PCR yöntemiyle T. foetus’un 347 baz çiftine sahip 5.8S rRNA 
geni ve  ITS bölgesi amplifiye edilecektir. 
Bu amaçla kullanılacak primerler (Felleisen ve ark, 1998): 
TFR3: CGGGTCTTCCTATATGAGACAGAACC 
TFR4: CCTGCCGTTGGATCAGTTTCGTTAA 
PCR, Felleisen ve ark.’nın (1998) bildirdiği şekilde yapılacaktır. Bir örnek için 50 µl’lik PCR 
reaksiyonu oluşturulacaktır.  [1x PCR buffer, 2 U/ µl DNA polimeraz, genomik DNA (10, 50, 
ve100 ng), primerler son konsantrasyon1’er mM, dNTP’ler 200 mM her biri] 
Termalcycler koşulları:  
 (94°C 30 s,  67°C  30 s, 72°C 90 s)  40 siklus 
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 (72°C 15 dk) 1 siklus 
Jel Görüntüleme: PCR ürünlerinden 20 µl alınarak, etidyum bromid eklenmiş %1,5’luk agaroz 
jelde yürütülecek ve UV altında spesifik bantların varlığı incelenecektir. 
Sekans Analizi: Pozitif örnekler kurum dışına gönderilerek, sekans analizleri yaptırılacaktır. 
Analiz sonuçlarının karşılaştırılması National Center for Biotechnology Information (NCBI)’ın 
web sayfasından yapılacaktır.  

 
Beklenen yararlar / uygulamaya aktarma / ekonomiye katkı: 

Bölgede yaşayan insanların çoğunluğu hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Bölgede 
yetiştiriciliği yapılan hayvanlar arasında da sığır en başta gelmektedir. Bu nedenlerle 
sığırlarda meydana gelen abortların bölge insanını özellikle ekonomik anlamda önemli 
derecede olumsuz yönden etkilediği bilinmektedir.  

Bölgemizde sığırlarda Tritrchomonas foetus varlığına dair şu ana kadar herhangi bir 
çalışmaya rastlanılmamış olması nedeniyle öncelikle bu etkenin varlığının ortaya konması 
planlanmaktadır.  

Bu çalışmanın sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde işletmelerde üreme 
sorunları olan dişiler ve boğalarda trichomoniasisin yaygınlığına ilişkin çalışmalarında 
yapılması ve hayvan sahiplerinin konuyla ilgili bilgilendirilmesi düşünülmektedir. 

Laboratuvarlarımıza gönderilen atık materyaller, bakteriyel ve viral etkenler dışında 
paraziter etkenlerden Tritrchomonas foetus yönünden de değerlendirilerek çıkacak sonuca 
göre etkenin rutin teşhisinin yapılması da hedeflenmektedir.  
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PROJENİN ÖZET TANITIMI: 

Koyunlarda pestivirüs enfeksiyonları Bovine Viral Diarrhea (BVDV) ve Border Disease 
virüsü (BDV) tarafından oluşturulan, gebe koyunlarda gebelik dönemine bağlı olarak yavru 
atmalara ve yeni doğan kuzularda merkezi sinir sistemi bozuklukları, dikleşmiş tüyler, 
normalin altında doğum ağırlığı ve kafatasında değişikliklerle karakterinize bulaşıcı viral bir 
hastalıktır (21). 

Monoklonal ve poliklonal antiserum kullanılarak yapılan çalışmalar ile 110’dan fazla 
izolatın serolojik karşılaştırılmasında pestivirüslardan biri koyunlarda, diğeri sığırlarda olmak 
üzere predominant iki antijenik grubun varlığı gösterilmiştir (22). Border Disease ilk defa 
İngiltere ve Galler arasında sınır bölgesinde bildirildikten sonra, İskoçya, Yeni Zelanda, 
İrlanda, Avusturalya, Amerika, İsviçre, Yunanistan, Hollanda, Kanada, Norveç, Almanya, 
Suriye, Fransa ve Türkiye’de de bildirilmiştir (21). Border disease virüslerinin saha 
izolatılarının çoğu hücre kültürlerinde non-cytopathic effect oluşturur. 

Ülkemizde koyunlarda pestivirüs prevalansı üzerinde fazla araştırma yapılmamıştır. 
Ülkemizde Burgu ve ark (5), koyunlarda pestivirüs enfeksiyonları üzerinde yaptıkları 
çalışmalarında Ankara bölgesindeki farklı mezbahanelerden toplanan 100 gebe koyuna ait 
kan serumlarında pestivirüs varlığını %41,3 seropozitiflik saptadıklarını bildirmişlerdir. 
Yeşilbağ ve Güngör (59), Marmara bölgesinde 4 ilde, koyun ve keçilerin kan serumlarında 
BVDV, BHV-1, BRSV, PI-3, BAV-1 ve BAV-3’e karşı antikor varlığının saptanmasına yönelik 
yaptıkları serolojik taramada BVD virüsüne karşı 388 koyun ve keçi kan serumlarında % 32.1 
oranında seropozitiflik saptandığını bildirmişlerdir. Ayrıca Pendik Veteriner Kontrol ve 
Araştırma Enstitüsü tarafından Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 
çalışmada Marmara bölgesinde atık yapan koyunlara ait fetüs örneklerinde yüksek oranında 
pestivirüs varlığı saptanmıştır. Elde edilen verilerden pestivirüs enfeksiyonlarının koyunların 
atık vakalarında önem arz ettiği görülmektedir. Koyunlarda pestivirüs atıklarının önlenmesi 
amacıyla yapılacak mücadelede gebe koyunların gebelik öncesi aşılanması etkili olacağı 
araştırıcılar tarafından bildirilmektedir. Koyunların aşılanmasında kullanılacak pestivirüs 
suşlarında yerel saha izolatlarının kullanılması önemlidir. Bu çalışmada Pendik Veteriner 
Kontrol ve Araştırma Enstitüsü tarafından Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
bünyesinde yürütülen proje kapsamında izole edilen BVDV TR-76 virüsünün gerek aşı suşu 
olarak kullanılması gerekse ithal edilen BVDV aşılarının bağışıklık çalışmalarında kullanılmak 
üzere standart suş olarak gebe koyunlarda patojenitesinin saptaması amaçlanmıştır.  
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Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:  
Koyunlarda pestivirüs enfeksiyonları Bovine Viral Diarrhea (BVDV) ve Border disease virüsü 
(BDV) tarafından oluşturulan bulaşıcı viral bir hastalıktır. Ülkemizde koyun ve keçilerde 
pestivirüs enfeksiyonları sık görülmektedir (6,7,36). Ülkemizde koyunlarda abort vakaları 
üzerinde yapılan çalışmalar sonucu atık fetüslerde yüksek oranlarda pestivirüs etkeni 
saptanmaktadır.   
             Bu hastalıkla mücadelede hastalık görülen sürülerde persiste enfekte ve klinik 
enfekte hasta hayvanların sürüden çıkarılarak kesime gönderilmesi metodu uygulanmaktadır. 
Ancak hayvan yetiştiricileri persiste hayvanları satma yoluna gitmekte ve bu şekilde hastalık 
sürüler arasında yayılmaktadır. Hastalıkla mücadelede ayrıca sığırlarda attenüe veya inaktif 
BVDV ile aşılamalar kullanılmasına rağmen (sığırlarda kullanılan aşılar yurt dışından ithal 
edilmektedir) pestivirüslerin neden olduğu yavru atma vakaları koyun ve keçilerde artmasına 
karşılık hastalıkla mücadelede aşılama ile mücadele yapılamamaktadır. Çünkü koyun ve 
keçilerde koruyucu amaçla kullanılabilecek ithal ve yerli aşılar yoktur. Bu proje ile ileride 
koyun ve keçilerde kullanılmak üzere üretimi yapılacak BVDV aşısında kullanılacak aşı 
suşları arasında yer alabileceği değerlendirilen BVDV TR-76 suşunun koyunlarda 
patojenitesinin ortaya konulmasıyla birlikte ithal edilen ya da üretimi yapılacak pestivirüs 
aşılarının bağışıklık testlerinde kullanılabilecek bir suş tespit edilmiş olunacaktır.  
 
Literatür Özeti: 

Koyunlarda pestivirüs enfeksiyonları yavru atmalara, yeni doğan kuzularda ise  
kongenital olarak merkezi sinir sistemi bozuklukları, dikleşmiş tüyler, normalin altında doğum 
ağırlığı ve kafatasında değişikliklerle karakterinize bir hastalıktır (30). 

Bovine Viral Dairrhoea virüsü (BVDV) ve Border disease (BD) virüsü Flaviviridae 
familyasının yer almaktadır. Pozitif tek iplikçikli RNA içeren virüs, zarlı ve helikal simetrik 
yapıdadırlar(30). Koyunlardan izole edilen BD virüsü ile sığırlardan izole edilen Bovine Viral 
Daire virüsü (BVDV) çok yakın akrabadırlar. Bu iki virüs Avrupa Domuz Vebası virüsü ile 
daha az derecede akrabalık gösterirler. Bu üç virüsün olduğu grup virolojide pestivirüslar 
olarak isimlendirilmişlerdir. Deneysel olarak sığırları BD virüsü ile, koyunlarda BVD virüsları 
ile enfekte etmek mümkündür. Her iki deneysel çalışmada fetal enfeksiyonlar meydana gelir. 
Domuzlarda bu iki virüsla enfekte edilebilir ancak genellikle hastalık meydana gelmemektedir 
(12).  

Border Disease (BD) ilk defa İngiltere ve Galler arasında sınır bölgesinde bildirildikten 
sonra, İskoçya, YeniZelanda, İrlanda, Avusturalya, Amerika, İsviçre, Yunanistan, Hollanda, 
Kanada, Norveç, Almanya, Suriye, Fransa ve Türkiye’de de bildirilmiştir.(30). 

Monoklonal ve poliklonal antiserum kullanılarak yapılan çalışma ile 110’ dan fazla 
izolatın serolojik karşılaştırılmasında pestivirüslardan biri koyunlarda, diğeri sığırlarda olmak 
üzere predominant iki antijenik grubun varlığı gösterilmiştir (35). Sitopatojen (cp) suşların 
varlığı bildirilmesine rağmen, genel olarak border disease virüsünun çoğu saha izolatları 
hücre kültürlerinde sitopatojen etki yapmayan biyotipidir. Sitopatojen olmayan (ncp) 
biyotipleri, persiste ve kongenital enfeksiyon durumunda; Sitopatojen izolatlar ise mukozal 
belirtiler gösteren ve ölmek üzere olan koyunlardan izole edilmiştir (8,13,20). 

Virüs, primer veya fetal dana ve kuzu böbrek ile testis hücre kültürlerinde CPE 
yaparak ve yapmadan üreyebilir (33). 

Hastalığın yayılmasında en önemli faktör, klinik tablo oluşturmayan sürekli enfekte 
hayvanlardır. Bunlar sekret ve eksretleri ile virüsü uzun süre saçarlar. Virüsü çeşitli yollardan 
alan duyarlı gebe koyunlar enfekte olurlar. Bu enfeksiyon daha sonra yavruya kongenital 
yolla bulaşarak yavruda fötopati oluşmasının yanı sıra, abort ve enfekte kuzu doğumlarıda 
meydana gelir. Bu durum yıllarca sürer ve enfekte erkek kuzularda infertilite oluşur. Aynı 
zamanda bu koçlar sperma vasıtasıyla enfeksiyonu yayarlar (30). 

Genel olarak bulaşma direkt ve indirekt yollarla olmaktadır. Virüs gözyaşı, burun 
akıntısı, gaita, idrar, uterus akıntısı, amniyotik sıvı, plasenta ve sperma ile saçılmaktadır. 
İndirekt bulaşmada, ahır materyali, enfekte yem ve sular yer almaktadır. Sığır ve keçiler 
doğal enfeksiyon kaynağı olarak rol oynarlar. Virüs, vahşi ruminantlar arasında değişik geyik 
türlerindende izole edilmiştir. Diğer etkili enfeksiyon kaynağı ise, pestivirüslarla kontamine 
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modifiye canlı aşılardır. Bütün modifiye canlı aşılar koyun, sığır veya domuz hücre 
kültürlerinde ve bu türlerden elde edilen serum (pestivirüslarla kontamine olma riski taşıyan) 
eklenmiş vasatlarda üretilir. Bu nedenle pestivirüs yönünden negatif serum ve hücre 
kullanımı enfeksiyonun kontrol altına alınmasında önemlidir. Yapılan çalışmalarda, kan emen 
kenelerin mekanik olarak virüsü bulaştırdığı bildirilmiştir (30). 

 Gebe olmayan koyunlarda enfeksiyon çoğunlukla subklinik olarak seyreder. Ateş, 
kısa süreli lenfopeni ve viremi görülür. 2-3 hafta içerisinde nötralizan antikorların oluşumuyla 
bu belirtiler yok olur. Hastalıkta belirgin olarak şiddetli depresyon, ateş ve diyare 
görülmektedir. Otopside sekum, kolon ve mezenterik lenf nodüllerinde hemorojiler görülür. 
Enfeksiyon abortlara, yaşama kabiliyeti zayıf ve ayakta duramayan kuzu doğumlarına neden 
olmaktadır (30,46). 

Pestivirüs enfeksiyonunun en ciddi sonuçları, virüse duyarlı koyunların gebelik 
dönemi sırasında enfeksiyonu almaları halinde meydana gelir. Koyunlar klinik belirti 
göstermezler fakat virüs plasentaya çabuk yayılır. Fötal enfeksiyon virüsün suşuna, dozuna, 
fötusun beslenmesine ve oluşan hasarın yenilenmesi durumuna bağlıdır. En önemlisi fötusun 
persiste enfeksiyonu aldığı dönemdir. Bir fötus için en tehlikeli zaman, gebeliğin ilk 60 
gününde enfekte hale gelmektir. Bunun sebebini üç ana faktöre bağlanabilir. Birinci olarak, 
koyun plasentası histolojik yapısından dolayı maternal antikorların fötusa geçmesine izin 
vermez. Böylece virüs için antikorsuz bir ortam sağlanmış olur. Fötusun bu döneminde 
immun sistem gelişmediği için virüsa karşı immun yanıt meydana getiremez. Bu nedenle 
virüs replikasyonu kontrolsüzdür. Diğer bir faktör, fötusun sinir, deri, timus ve immun sistemi 
gelişme safhasındadır. Virüsün gelişimini tamamlamamış organlardaki replikasyonu sonucu 
patolojik semptomlar gelişmeye başlar. Gebeliğin ilk 60 gününde oluşacak enfeksiyonlarda 
virüs replikasyonu kontrolsüz olduğu için fötusun ölümü olasıdır. Ölümler çok çabuk 
meydana gelir. Abort ve ölü doğum olayları artar. İkiz doğumlarda fötusun birinin gebeliğin 
erken döneminde ölmesi ve mumifiye halde bulunması mümkündür. Esas patolojik bulgular, 
aşırı kıllanmanın nedeni olan primer kıl folliküllerinin sayısının artması ve tremora neden olan 
merkezi sinir sistemindeki myelin eksikliğidir. Bazı virüsların düşük patojenitesine rağmen, 
kuzular herhangi bir klinik bulgu göstermeksizin ve minimal düzeydeki patolojik lezyonlarla 
persiste olarak enfekte doğabilirler. Hairy-Shaker sendromlu ve persiste enfekte kuzuların 
prekolostral kan örnekleri enfeksiyöz BD virüsünu fazla miktarda içerirler. Bu tür kuzular 
virüsa karşı immunolojik tolerans gösterirler ve genellikle ömürleri boyunca persiste 
enfektedirler (30,41,46). 

Eğer fötal enfeksiyon, immun sistemin gelişmeye başladığı 60-80. günler arasındaki 
20 günlük dönemde meydana gelirse, sonucun ne olacağı önceden tahmin edilememektedir. 
Bazı kuzular prekolostral kanlarında antikor tespit edilmeksizin viremik ve persiste enfekte 
olarak doğabilirler. Bu da enfeksiyonun meydana geldiği sırada fötusun immun sisteminin 
gelişmediğini gösterir. Aynı zamanda bu aşamadaki enfeksiyon cerebral kavitasyon ve 
cerebellar displasiye neden olan merkezi sinir sisteminde yaygın yangısal lezyonları 
doğurabilir. Bu şekilde etkilenmiş kuzular çoğunlukla şiddetli sinirsel semptomlar oluştururlar. 
80. günden sonraki fötal enfeksiyonlarda fötus, virüsü elimine etme yeteneğine sahip immun 
sistem geliştirmektedir. Bu nedenle fötal ölüm seyrektir. Tüm kuzular görünüşte normal 
doğabilir. Virüs tespit edilemese de, serolojik testlerde antikor saptanır(46). 
        Persiste enfekte kuzular, BD virüsü ile persiste enfeksiyonlar, kuzuların intrauterin 
hayatlarının ilk 80 günlük döneminde enfekte olduklarında meydana gelebilir. Doğum 
esnasında, klinik olarak enfekte kuzuların yaşama şansı zayıftır. Hastalıktan kurtulup 
yaşayanların diğer enfeksiyonlara karşı duyarlılığı artar. Aynı zamanda bu kuzuların tiroid 
başta olmak üzere endokrin bezleri fötal gelişim sırasında virüstan etkilendiği için, düşük 
büyüme hızına sahiptirler. Çoğu yaşamlarının erken dönemlerinde ölürler. Tam olgunluğa 
erişmemiş kuzularda sinirsel belirtiler giderek azalır. Buna rağmen stres etkisiyle hastalık 
tekrarlayabilir. Doğum esnasında hale şeklinde kıllardan oluşan yapağı kısa sürede kaybolur. 
Bunun yerini kaba tüylü yapağı alır. Bazı enfekte kuzular normal büyüyerek olgunluğa 
erişirler ve virüsü yıllarca persiste enfekte olarak yayarlar. Çoğu persiste enfekte kuzular BD 
virüsüna karşı kolostral antikor alabilirler ve yaşamlarının ilk 3 ayında seropozitif-viremik 
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olabilirler. Bu durumda sürü taramalarında persiste enfekte kuzuların tespiti bakımından 
önemlidir. Bu süre boyunca serumda virüs tespit etmek zor olabilir. 

Gebeliğin erken dönemi: Zayıf veya normal persiste enfekte viremik kuzular. 
                                               Virüs (+)                        antikor (-) 
Gebeliğin ortası: Erken veya geç gebelikte olduğu gibi, ayrıca ağır Merkezi Sinir 
Sistemi 
                                        Defektleri.Virüs(-) veya (+) 
                                                       Antikor(-) veya (+) 
Gebeliğin son dönemi:BVD‘ ya karşı antikor taşıyan zayıf veya normal kuzular. 
                                                     Virüs(-)  ; antikor (+) 
60.-80. Gün: Fötal immun cevabın başlangıcı. 

Border disease ile enfekte yetişkin koyunlarda, enfeksiyondan birkaç gün sonra hafif 
bir ateş ve orta şiddette bir leukopeni görülür. Gebe koyunlarda ise, enfeksiyon fötusa 
geçerek ya  abort oluşturur yada çeşitli malformasyonlu doğumlar meydana gelir. Abort 
olayları genellikle gebeliğin 90. gününde oluşur. Fötus kahverengi mumifiye ve şişmiş 
durumdadır. Hastalıklı ve canlı olan kuzular ise,  genellikle biraz erken ve normalden daha 
düşük doğum ağırlığına sahip olarak doğarlar. Bu kuzular ayakta duramazlar ve titreme 
gösterirler. Deride ise, kılsız bölgeler veya dikleşmiş köpek kılı manzaralı alanlar görülür. 
Deride özellikle ense ve boyun bölgesinde kahverengi siyah pigmentasyonlar dikkati 
çeker.Bu tür kuzuların alın kemiklerinde çıkıntılar ve arka ayaklarda kısalık görülebilir. Ayrıca 
mandibula kısalığınada sıkça rastlanır. En önemli belirtiler abort, kısırlık, zayıf kuzu doğumu 
ve anormal pigmentasyonla birlikte yapağı değişiklikleridir (köpek kılı benzeri görünüm). 
Enfekte olmuş kuzulara bu belirtiden dolayı hairy shaker veya fuzzy lambs gibi isimler 
verilmiştir(46). 

Genellikle kuzulardaki klinik tablo teşhise yardımcı olur. Tipik hairy shaker klinik 
belirtisi olan kuzu doğumu teşhisi doğrular. Şüpheli sürüdeki tüm hayvanlardan persiste 
enfeksiyonları belirlemek için kan örnekleri alınmalıdır. Antikor negatif, virüs pozitifler persiste 
enfeksiyonların tespitini kolaylaştırır. Virüs izolasyonu kuzu böbrek ve kas hücre kültürlerinde 
gerçekleştirilir. NonCytopathogen virüsların tespiti içinde, İmmunofloresan, İmmunperoksidaz 
ve RT-PCR testleri laboratuarlarda rutin olarak kullanılmaktadır. Spesifik antikorların 
belirlenmesinde de en çok kullanılan serolojik testler ELISA ve serum nötralizasyon 
teknikleridir. Son yıllarda persiste enfeksiyonların tespitinde lökositlerden virüs izolasyonu 
çok zaman aldığı için monoklonal antikorlar kullanılarak; ELISA, immunfloresan boyama 
(Flow cytometry metodu) ve DNA dot-blot hibridizasyon gibi yeni biyoteknolojik teşhis 
metotları denenmektedir (30). 

Hastalığın yayılmasında ayrıca ithal hayvanların BD yönünden negatif olup olmadığı 
kontrol edilmelidir. Enfekte sürülerde bireysel olarak seronegatif hayvanlar, virüs 
taşıyabileceğinden bu sürüler kabul edilmemelidir. Hastalığın endemik olduğu ülkelerden 
alımlarda dikkatli olunmalıdır. Sporadik vakalarda enfeksiyonun yayılmasını önlemenin en 
emin yolu, hayvanları keserek elden çıkartmaktır. Endemik vakalarda enfeksiyon yayılmaya 
başlamışsa, persiste enfekte hayvanların tespiti ve bunların eliminasyonu önemlidir. 
Çiftleşmeden en az iki ay önce bütün hayvanlar serolojik olarak kontrol edilmelidir. Çünkü 
alınan ilk kan örneğinde virüs pozitif, antikor negatif olduğu durumlarda 1-2 ay sonra tekrar 
alınan kan örneği ile, bunun bir akut enfeksiyon mu yoksa persiste bir enfeksiyon mu 
olduğunun ayırt edilmesi gerekir. İkinci alınan kan örneğinde yine virüs pozitif, antikor negatif 
çıkarsa, bunun persiste bir enfeksiyon olduğuna karar verilir. Enfeksiyon akut ise virüs 
negatif, antikor pozitif çıkar. Border disease hastalığının kontrolünde, damızlık sürüdeki 
dişilerin çiftleşmeden birkaç ay önce aşılanması önemlidir. BD virüs enfeksiyonuna karşı 
hazırlanmış özel bir aşı yoktur. Dünyada BVDV aşısı kullanılmaktadır. Hangi suşların 
enfeksiyonu oluşturduğu bilinmeden aşılama yapmak pratik değildir(30).   

  Pescador ve ark. (38), inkoordinasyon ve tremörler  ile    karakterize   sinirsel 
semptomlar gösteren 2 aylık kuzuların otopsilerinde cerebellumun önemli derecede 
küçüldüğünü, lateral ventriküllerde bilateral dilatasyon  olduğunu ifade etmişlerdir. 
Mikroskopik olarak cerebellar kortekste  sellüler dizorganizasyon, cerebellumda granular 
tabakada hücre yoğunluğunda azalma ile moleküler tabakadaki hücrelerde büyük sitoplazmik 
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vakuollerin varlığını tanımlamışlardır. BVDV Mab kullanılarak beyinde gri maddeki 
nöronlarda, mezenterik lenf nodülllerindeki makrofajlarda pozitif boyanmalar olduğunu ifade 
etmişlerdir.   
 Burgu ve ark (7), Ankara bölgesindeki farklı mezbahanelerden toplanan 100 gebe 
koyuna ait kan serumlarında pestivirüs varlığını %41,3 seropozitiflik saptadıklarını, 65 fötus 
örneğinin tamamının seronegetif olduğunu, 108 fetüsa ait 584 farklı organ ve kan 
örneklerinden birinde noncytopatic pestivirüs tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Burgu ve 
ark.(10)’ları yaptıkları diğer bir araştırmada 174 adeti gebeliğin 2-3. aylarında ve doğum 
yaptıkları gün, 487 adeti yalnızca doğum yaptıkları gün olmak üzere toplam 661 koyundan ve 
29 koçtan kan örnekleri alındığını, 109 adeti ikiz olan 770 kuzudan prekolostral kan örneği 
sağlandığını, kan örneklerinin pestivirüs antijeni yönünden kontrolü sonucunda koyunlarda 
persiste pestivirüs enfeksiyonu saptanamadığını , buna karşın koyunların kan serumlarında 
1. dönem için %25 ve 2. dönem için %21.5 oranında seropozitiflik saptandığını, prekolostal 
kan örneklerinde antikor tespitine dayanılarak yapılan testlerde 127 kuzunun pestivirüs 
yönünden seropozitif olduğu ve bu sonuçlar ışığında kuzuların gebeliğin 2-3. aylarında 
immunsistem geliştikten sonra enfekte olduklarını gösterdiği kanatine vardıklarını 
bildirmişlerdir.  

Thur ve ark (51), fötuslarda pestivirüs enfeksiyonlarının tespitinde immunopatolojik 
çalışmalarında  dondurma mikromu  ile hazırlanan kesitler ve  formolde tespit edilmiş  parafin 
bloklardan hazırladıkları kesitleri kullanmışlardır. Beyin, deri, tiroit, abomasum ve 
plasentadan alınan dondurma  mikrotomu  kesitlerinde   immunopatolojik çalışmaların hızlı 
ve hassas  sonuç verdiğini ancak ileri derecede otoliz  geliştiği durumlarda formolde tespit 
edilmiş  parafin bloklardan hazırlanan beyin kesitleri  kullanılarak fötuslarda pestivirüs 
enfeksiyonlarının tespit edilebileceğini  ifade etmişlerdir. 

İmmunoperoksidaz yönteminin dokularda BVDV antijeninin tespitinde özellikle Mab 
kullanıldığı durumlarda  çok uygun olduğunu ifade edilmişdir. Persiste enfeksiyon görülen 
sığırlarda  herhangi bir dokunun  antijen tespitinde kullanılabildiği, özellikle lenf düğümleri, 
tiroit bezi, deri, beyin, abomazum ve plasentadan çok başarılı sonuçlar elde  edildiğini, deri 
biyopsilerinin in vitro persiste  enfeksiyonlarda BVDV antijen tespitinde  çok uygun olduğunu 
bildirilmişdir (30). 

Araştırıcılar immunopatolojik olarak  beyin, tiroit bezi, ağız  mukozasında  antijenin  
yoğun olarak    bulunduğunu tespit etmişlerdir (30).  

Pesti virüsların histopatolojik teşhisinde otopsi yapılan fötuslardan beyin, tiroit bezi, 
kalp, akciğer, dalak, abomazum, deri ile plasenta örnekleri  % 10‘luk  tamponlu formolde  
alınarak 16-18 saat fikse  edilir. 4 mikron  kalınlığında   parafin kesitleri hazırlanır. 
Hematoksilen Eosin ile boyanır. Klinik olarak sinirsel   semptom  gösteren, otopsileri 
yapılarak  makroskopik  bulgu görülen sürülerden alınan fötuslara ve histopatolojik bakıda 
şüpheli bulunan kesitlere  BVDM Mab ile pestivirüs hiperimmun serumu  immunoperoksidaz 
tekniği uygulanarak  antijen tespiti amaçlanır. Pestivirüs antijenlerinin varlığı  sindirim sistemi 
bez epitellerinde, solunum sistemi bez epitellerinde, deride  ve tiroit bezinde ,düz kas 
hücrelerinde (damar ve abomasum duvarı ) aranır (30) . 

Oğuzoğlu (34), koyun ve keçilerde sınır hastalığı (Border disease) üzerinde yaptığı 
derleme yazısında, ülkemizde koyun ve keçilerde BDV hastalığı ile mücadelede yerel aşı 
suşları kullanılarak aşılama programlarının yapılmasının gerekli olduğunu bildirmiştir. 
Oğuzoğlu (34), ayrıca koyunların sınır hastalığı enfeksiyonunun kontrolünde BVDV 
enfeksiyonuna benzer olarak persiste infekte hayvanların tespiti ve sürüden çıkarılmasının 
önerildiğini, koyun ve keçilerin BDV ile aşılanmalarında gebelik öncesi dişilerin immun 
kılınması sayesinde transplasental enfeksiyonun önüne geçilebileceğini, bu amaçla BVDV 
aşılarının kulanıldığını, ancak bu aşı ile kısmi bir koruma sağlanabileceğini, bundan dolayı 
aşılama ile mücadalede dominant saha suşları ile aşı hazırlanmasının önemli olduğunu 
bildirmiştir. 

Hasırcıoğlu ve ark. (19), Burdur bölgesinde abort yapmış 735 koyun ve 35 adet keçi 
serumu ve lökosit örnekleri ile 48 adet abort/ölü doğmuş kuzu dokularından elde edilen 
örneklerin pestivirüs antijen ve antikor varlığı yönünden ELISA ile yapılan incelemelerinde; 
735 adet abort yapmış koyunun 475 (%64.6) adedi ve 35 adet abort yapmış keçinin 2 
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(%5.7)‘sinin kan serumlarının pestivürus antikorları yönünden pozitif saptandığını, abort 
yapan koyunların lökosit örneklerinin 5 (%0.7)‘inde pestivirüs antijenleri saptanırken abort 
yapmış keçi lökosit örneklerinin hiç birinde antijen varlığının belirlenemediğini bildirdikleri 
çalışmanın sonucunda pestivirüs enfeksiyonunun Burdur bölgesinde önemli atık etkeni 
olduğunu belirtmişlerdir.   

Ataseven ve ark (4), ülkemizin doğu ve güneydoğu anadolu bölgesinde keçi 
sürülerinde pestivirüslerin varlığı üzerinde yaptıkları epidemiyolojik çalışmada, BDV’ye karşı 
%63,6 ve BVDV’ye karşı %30,2 oranında seropozitiflik saptandığını bildirmişlerdir. 

Hurtado ve ark (22), İspanya’da yaptıkları çalışmada 10 adet ovine pestivirüsların 
genotiplendirilmesi üzerine yaptıkları çalışmada 9 adetinin subgrup A ve B’den farklı yeni bir 
subgrup olduğunu (BVDV C), 1 adetinin ise classical swine fever virüs (CSFV) genotipinde 
olduklarını bildirmişlerdir. 

Moening ve ark (31), İskandinav ülkelerinde 1990’lı yılların başından itibaren sığırlarda 
BVDV’nin eradikasyonu amacıyla PI sığırların saptanması ve sürüden çıkarılması 
metodunun uygulandığını, uygulanan bu metodun son 10 yıl içinde başarılı olduğunu ancak 
sığır ticaretinin yoğun yapıldığı bölgelerde BVD virüsünden ari olan hayvanların tehlike 
altında olduğunu, bundan dolayı eradikasyon program çerçevesinde virüs taşımayan 
sığırların etkeni tekrar almasının ve yavru atma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla inaktif 
BVDV aşılarının uygulanmasının uygun olacağını, bu amaçla iki aşamalı aşılama program 
çerçevesinde sığırların once inaktif BVDV-1 ile ve 4 hafta sonra canlı attenüe BVDV-1 ile 
aşılaması sonucu yüksek düzeyde koruyuculuk sağlanacağını bilirmişlerdir. Moening ve ark. 
yaptıkları çalışmada inaktif aşı ile aşılamadan 4 hafta sonra yapılan booster aşılama sonucu 
immunitenin 3 yıllık periyot sonunda antikor titrelerinin 30-300 arasında kaldığını, ilk yapılan 
inaktif aşılama sonucu oluşan immun yanıtın ikinci yapılan canlı aşılamada oluşacak viremi 
safhasını ve dolayısıyla gebe hayvanlara yavru atma olaylarını engellediğini ve sonuç olarak 
iki aşamalı BVDV aşılamalarının güvenli olduğunu bildirmişlerdir. 

BVDV saha enfeksiyonlarında güçlü ve uzun süren humoral ve hücresel immune 
yanıtlar oluşur ve fötal korumayı sağlar. Saha suşlarıyla benzer şekilde attenüe canlı BVDV 
aşı virüsleri aşılama sonrası hayvanlarda saha virüslerinde olduğu gibi T ve B humoral 
immun yanıtı oluşturur. Bununla birlikte attenüe aşıların saha enfeksiyonlarında olduğu gibi 
gebe hayvanlarda persiste enfekte buzağıların doğmasına ve atıklara sebeb olmaktadır (27). 

Reber ve ark (44), tarafından yapılan çalışmada BVDV tip 1 ve tip 2 ile hazırlanan canlı 
ve inaktif aşılarda BVDV NADL (cpe) suşunun canlı aşıda DKID50 105.0/2 ml ve inaktif aşıda  
DKID50 106.4/2 ml titrelerde virüs içerdiğini, inaktif aşıda inaktivan madde olarak β-
propiolactone kimyasalının kullanıldığını, bağışıklık çalışmalarında buzağıların 2 kez 
canlı/canlı, canlı/inaktif ve inaktif/inaktif aşılandığında, aşılamalar sonrası canlı/canlı ve 
canlı/inaktif aşılamalarda elde edilen antikor titrelerinin (SN log2 1/8) inaktif/inaktif (ölü/ölü) 
aşılamalarda elde edilen titrelerden yüksek olduğunu  (SN log2 1/4) bildirmişlerdir. 

Bruschke ve ark (11), BVDV aşılarının etkinlik ve güvenlik testleri için koyunların 
kullanılmasını amaçlayan çalışmalarında, koyunları 2 gruba ayırdıklarını, 1. grup koyunları 6 
adet antijenik olarak farklı non-cytopathic BVDV virüs suşları gebeliklerinin 49. günde DKID50 

105.0/ ml dozda virüs süspansiyonları ile intranasal olarak verildiğini, inokülasyonu takiben 14 
gün süreyle koyunların vücut ısılarının artmadığı ve yavru atma meydana gelmediğini, 
inokülasyon sonrası 10. ve 14. günde kan serumlarında BVDV’ye karşı antikor titrelerinin 
saptandığı ve aynı günlerde kesimleri yapılan gebe koyunların fetüslarında (akciğer, dalak, 
böbrek, beyin) BVD virüs izalasyonu yapıldığını bildirmişlerdir. Aynı çalışmada 2.grupta yer 
alan koyunlara gebelik öncesi patojen BVDV 4800 suşunu intramuscular verildiğini, aynı 
hayvanların gebeliklerinin 49. gününde tekrar aynı suşla ve farklı  BVDV suşu 150022 ile  
DKID50 2x105.0/ ml intranasal yolla eprüvasyon yapıldığını, inokulasyondan sonra 4 hafta 
süreyle vücut ısılarında artış ve atık vakası görülmediğini, 4. hafta sonunda kesimi yapılan 
gebe koyunların fetüslarına ait organlarında BVD virüs izolasyonu yapılamadığını, gebelik 
öncesi pestivirüs enfeksiyonu geçiren hayvanların gebelik döneminde enfeksiyon sonrası 
oluşan antikor varlığının fetüsları pestivirüs enfeksiyonuna karşı koruduğunu, bu eprüvasyon 
metodunun pestivirüs aşılarının güvenlik ve bağışıklık testlerinde kullanılabileceğini 
bildirmişlerdir.   
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Kovacs ve ark (26), BVDV tip 1 ve tip 2 virüslerini içeren attenüe multivalan aşının 
gebe sığırlarda bağışıklık gücünün saptanmasına yönelik yaptıkları çalışmada sığırların 
tohumlama yapılmadan 4-8 hafta once 2 ml subkutan yolla aşılandıklarını, aşılanan sığırların 
gebeliklerinin 60-90.günlerinde BVDV tip 1 ve tip 2 (non-cytopathic virüsler) ile DKID50 106.0/ 
6ml ve 105.0/ 6ml dozunda subkutan yolla eprüve edildiklerini, eprüvasyon sonrası 
hayvanların 5 ile 21. günlerde vücut ısılarının ölçüldüğünü, BVD’nin klinik belirtileri ve 
abortlar yönünden hayvanların gözlendiğini ve sonuç olarak aşının aşılı hayvanlarda BVD 
yönünden klinik belirtiltileri azalttığını, viremi oluşmadığını ve abort vakalarını engellediğini 
bildirmişlerdir. 

Howard ve ark (21), BVDV 11249 nc ve KY 1203 suşları ile inaktif BVDV aşısı 
hazırlanması üzerinde yaptıkları çalışmada, BVDV suşlarının en iyi MDBK hücre kültüründe 
ürediğini, DKID50 106.5/ ml titrede virüs süspansiyonu elde edildiğini, elde edilen suşların 
%0,01’lik β proiolactone ile 36°C’de 3 saatte inactive edildiğini, virüs süspansiyonuna 1 mg/4 
ml oranında Quil-A adjuvantı eklendiğini ve elde edilen inaktif BVDV aşısı ile buzağıların 4 ml 
doz ile 3 defa 0, 3, 6 hafta aralıklarla subkutan yolla aşılandığını ve aşılanan 6 aylık 
buzağıların 5ml DKID50 106.0/ ml dozunda homolog BVDV suşları ile intranasal eprüvasyon 
yapıldığını, yapılan eprüvasyon sonucu kontrol buzağılarda BVDV’ye bağlı solunum yolu 
infeksiyonu, viremi, lökopeni ve virüs saçılımı oluştuğu, buna karşın aşılı buzağıların 
korunduğunu, viremi, lökopeni ve virüs saçılımı oluşmadığını bildirmişlerdir. 

Classical swine fever virüsü (CSFV) yalnız domuzları enfekte ederken, BVDV tip 1 
çoğunlukla sığırları enfekte etmesi yanında koyun ve domuzlarda da hastalık meydana 
getirmektedir. BVDV tip 2 nadir olarak bildirilmesine rağmen sığırları, koyun ve domuzları 
enfekte etmektedir. Border disease virüsü ise başlıca koyunlarda hastalık meydana 
getirmesine karşın nadiren domuzlarda da enfeksiyon oluşturur (14). 

Makoshery ve ark (30), yaşamlarının 12. ve 16. haftalarında ticari BVDV tip 1 aşısı ile 
aşılanan buzağıların DKID50 107.7/ ml non-cytopathic ve DKID50 105.4/ ml cytopathic BVDV 
patojen suşları ile intranasal ve intravenöz yolla eprüve edildiklerini ve eprüvasyon sonucu 
ticari inaktif BVDV tip 1 aşısının buzağıları BVDV tip 2 etkenine karşı koruduğun 
bildirmişlerdir. 

Matsuna ve ark (29), BVDV tip 1 aşılarının BVDV tip 2 virüsüne karşı genel bir 
koruma sağladığını ancak fötal enfeksiyonları engellemediğini bu nedenle BVDV aşılarının 
her iki tipe karşı BVDV içermelerinin uygun olacağını bildirmişlerdir. 

Thobti ve ark (49), Border disease virüsünün patojenitesi üzerine yaptıkları 
çalışmada, Tunus lokal izolatları olan nc SN36 ve lot 21 suşları ile Fransa suşlarını 4 aylık 
pestivirüs taşımayan kuzulara intratracheal yolla  DKID50 106.0/ 5ml dozunda verildiğini, 
inokülasyon sonrası 22.güne kadar vücut ısılarının ölçüldüğünü, her hafta antikor titreleri için 
kan örneklerinin alındığını, üremenin tespiti ve lökosit sayımı için 11 gün süreyle heparinli 
tüplere kan alındığını sonuç olarak, virüs inokülasyonu yapılan kuzularda inokülasyondan 
sonraki 4.günde başlayan ve 9. Günde sona eren ve 42 °C’ye varan vücut ısılarında artış, 
lökopeni, akciğerlerde apical loplarda pneumonia, mezenterial lenf yumrularında büyüme, 
barsaklarda peteşiyel kanamalar saptandığını, inokülasyon sonrası lökositlerde 4.günden 9. 
güne kadar virüs varlığının saptandığını, 28. günde antikor titrelerinin log10 101.7-101.8/0.1ml 
olarak saptandığını bildirmişlerdir. 

Plant JW ve ark (41) pestivirüslerin gebe koyunlarda patogenezisini araştırdıkları 
çalışmada, inokulum olarak enfekte kuzudan elde edilen omurilik homojenitesi ve kan 
kullanıldığını, 35 adet gebe koyuna gebeliklerinin 19. ve 88. günlerinde intranasal verildiğini, 
inokulasyondan sonra 81. ve 132. günlerde koyunlarda abort vakalarının görüldüğünü ve atık 
mataryallerinde etkinin tekrar saptandığını bildirmişlerdir.  
 
Materyal ve Metot 
Materyal 
Hücre Kültürü: Araştırmada Virüs üretimi, titrasyonu, İmmun peroksidaz, virüs nötralizasyon 
testleri için immun peroksidaz testi sonucunda pestivirüs yönünden negatif olduğu tespit 
edilmiş SFT (Sheep Fetal Tiroid)  hücre kültürü ( Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Viroloji Anabilim Dalından temin edilmiştir) kullanılacaktır. 
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Fötal calf serum (FCS): Ticari olarak temin edilerek hücre üretme vasatlarında %10 ve virüs 
üretme vasatında %2 olarak kullanılacaktır.  
Dulbeccos minimum essansial medium (DMEM): Hücre ve virüs üretiminde besi yeri 
olarak kullanılacaktır. 
Standart pestivirüs suşları: Pozitif kontrol olarak BVDV referans suşu olan cp NADL, 
sitopatojen olmayan ncp BVD virüs suşları (0712/Hannover suşu) kullanılacaktır. 
Patojen BVDV TR-76 suşu: Samsun ilinde koyunlarda görülen atık vakalarında atık fetüstan 
Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde izole edilen ve BVD virüsü olarak 
identifiye edilen BVDV TR-76 olarak isimlendirilen suş kullanılacaktır.   
IPEX-BVD Immunoperoxidase staining kit: İmmunoperoksidaz testi (PLA): Hücre 
kültürlerinde Non-cytopathic pestivirüsü saptamak amacıyla ticari kit (IPEX-BVD 
Immunoperoxidase staining kit) kullanılacaktır. 
BVDV antijen detection ELISA kiti: Lökosit örneklerinde, atık fetüslara ait iç organ 
numunelerinde ve hücre kültüründe izole edilen BVD virüs suşunun saptanması amacıyla 
ticari kit kullanılacaktır.  
BVDV antikor detection ELISA kiti: Koyunların eprüvasyonu sonrası kan serumlarında 
BVD virüsüne karşı oluşan antikor varlığının saptanması amacıyla ticari kit  kullanılacaktır.  
BVDV hiperimmun serumu: Ticari olarak temin edilecektir.  
RT-PCR için gerekli primerler:  
BVD1bL      5’-TCG ACG CTT TGG AGG ACA AGC- 3’ 
BVD1bR      5’-CCA TGT GCC ATG TAC AG- 3’ 
Gebe koyunlar: Patojen BVDV TR-76 virüsü verilecek koyunlar Karacabey Tarım 
İşletmesinden temin edilecektir. 
Lökosit örnekleri: BVDV ile eprüve edilen gebe koyunlardan ve canlı doğan kuzulardan 
EDTA’ lı tüplere alınan kanlardan elde edilecektir. 
Kan serumları: BVDV ile eprüve edilen koyunlardan ve canlı doğan kuzulardan kanlar 
alınacak ve kan serumları ayrılarak 220μm’lik membran filtrelerden süzülerek 56 oC’de inaktif 
edilerek BVD virüsüne karşı antikor varlığının belirlenmesi amacıyla antikor ELISA ve serum 
nötralizasyon testlerinde kullanılacaktır. 
Virüs izolasyon materyalleri: BVD virüsü ile eprüve edilen koyunların lökosit örnekleri, 
vaginal akıntıları ve meydana gelirse atık kuzu fetüslarının iç organları (akciğer, karaciğer, 
dalak, böbrek, lenf yumruları, beyin) virüs izolasyonu amacıyla kullanılacaktır. 
 
Metot: 
Çalışmada kullanılacak BVD virüsünün üretilmesi:  
SFT hücre kültürünün hazırlanması: Azot tankında muhafaza edilen SFT hücre kültürü 37 
oC’lik benmaride hızlı bir şekilde çözdürülür. Mililitre’de 3-5X105 hücre olacak şekilde 37 oC 
ısıdaki % 10 FCS içeren DMEM vasatı ile sulandırılarak 25cm2’lik flasklara 7.5 ml konarak 37 
oC’de ve %5 CO2‘li ortamda monolayer hücre kültürü oluşması için inkübasyona bırakılır. 
Flasklar her gün hücrelerin üremeleri yönünden kontrolleri yapılır (7,9).  
BVDV TR-76 virüsünün SFT hücre kültüründe üretilmesi: SFT hücre kültürüne adapte 
olan BVD virüsünün SFT hücre kültüründeki 8. pasajından % 90 monolayer oluşturmuş 1 
adet SFT hücre kültürüne DMEM ile 1/10 dilusyonundan 0.1’er ml ekimleri yapılır. 37oC’de ve 
%5 CO2’li etüvde inkübasyona bırakılır. Hücre kültüründe %90 CPE görüldüğü zaman flask 3 
kez -20 oC’de dondurulur ve çözdürülür.  (30). 
SFT hücre kültüründe üreyen virüsün identifikasyon testi: SFT hücre kültüründe CPE 
oluşturarak üreyen virüsün BVDV virüsü olduğunun teyidi amacıyla serum nötralizasyon testi 
yapılır (7,20). 
Üreyen virüsün 100 DKID50’sinin hazırlanması: Mikrovirüs titrasyon metodu ile önce 
virüsün BVDV TR-76 DKID50’si saptanır, sonra 100 ve 1000 DKID50 değeri Sperman-Kaerber 
metoduna göre sulandırılarak hazırlanır(30). 
BVDV TR-76 virüsünün günlük üreme titresinin saptanması: DMEM ile 1/10 sulandırılan 
BVDV TR-76 virüsü 20 flask SFT hücre kültürlerine 0.1’er ml ekilir. 37oC’de ve %5 CO2’li 
etüvde inkübasyona konur.  İnokulasyonun 2. gününden itibaren 5 gün süreyle her gün bir 
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adet flask etüvden alınır ve hücre kültürlerinin üst sıvıları temiz ve steril tüplere aktarılarak 
flasktaki hücrelerin üzerilerine taze vasat eklenir. Üst sıvılar ve vasat eklenen CPE pozitif 
hücre kültürleri –20 oC’de saklanır. Vasata geçen ve hücre içinde kalan virüs miktarları 
günlük olarak mikrotitrasyon metodu ile saptanır. 
Virüs titrasyon testi: Hücre kültürlerinde CPE oluşturarak üreyen virüsün pestivirüs 
yönünden VN testi ile identifikasyonu amacıyla titresi saptanır. Bu amaçla 24 gözlü pleytlerde 
monolayer SFT hücre kültürü hazırlanır. Kuyuculardaki hücrelerin yüzeyi 100 IU/ml penicillin, 
100μg/ml streptomicin ve partricin içeren DMEM vasatı ile 3 kez yıkanır. Virüsün log.10 
cinsinden 10-1 ile 10-7 arasında 10 katlı dilüsyonları yapılır. Her dilüsyondan 4 kuyucuğa 
200’er μl konur ve 1 saat boyunca 37oC’de %5’CO2‘li etüvde inkübasyona bırakılır. 
İnkübasyon periyodu sonunda hücre yüzeyleri 3 kez DMEM ile yıkanır ve her kuyucuğu 1’er 
ml %2 fötal Calf serumlu DMEM vasatı eklenerek 37 oC’de inkübasyona bırakılır. 10 gün 
süreyle her gün hücrelerin CPE oluşumları yönünden kontrolleri yapılacaktır. Sonuçlar 
Sperman-Kaerber metoduna göre değerlendirilecektir (1,30). 
Virüs nötralizasyon testi: Titresi saptanan (100 DKID50 değerinde/0.1ml) BVDV-1b TR-76 
virüsü ile pestivirüs hiperimmun serumu eşit oranda karıştırılarak 37oC’de 1 saat süreyle 
inkübasyona bırakılır. Süre sonunda karışım  %90 monolayer oluşturmuş SFT hücre 
kültürlerine ekilir. Kontrol amacıyla aynı özellikte bir SFT hücre kültürüne saf virüs 100 
DKID50 değerinde/0.1 ml ), diğerine 0.1 ml vasat inokule edilir. Tüm hücre kültürleri 37oC’de 
%5 CO2’li etüvde bir saat inkübasyona bırakılır. Süre sonunda hücrelerin yüzeyi PBS ile 
yıkanır ve %2 FCS’lu virüs üretme vasatindan 7.5 ml eklenerek 10 gün süreyle inkübasyona 
bırakılır. Her gün hücrelerde CPE oluşumları yönünden kontrolleri yapılır.(1, 8, 30) 
BVDV TR-76 virüsü ile gebe koyunlarda patojenite çalışması: Patojenite çalışmasında 
pestivirüs antijenleri ve bu virüsa karşı oluşmuş antikor taşımayan 20 adet 1-3 aylık gebe 
koyunlar kullanılacaktır. Bu amaçla koyunların 10 ml’lik EDTA’lı ve EDTA’sız tüplere kanları 
alınacak, lökosit ve kan serumları ayrılarak lökositlerde pestivirüs antijenleri ve kan 
serumlarında pestivirüse karşı var olan antikorlar yönünden test edilecektir.  
Lökosit ve kan serumu örneklerinde pestivirüs antijen ve antikor varlığının 
saptanması:  
Denemede kullanılacak koyunların kan örneklerinde pestivirüs antijenleri ve antikor varlığının 
saptanması amacıyla ELISA, RT-PCR ve hücre kültürü teknikleri uygulanacaktır (24, 30).   
Lökosit örneklerinin hazırlanması: Koyunlardan 10 ml’lik EDTA’lı tüplere kan alınacak ve 
kanlar +4/+8 °C’de 1500 rpm’de 10 dakkika süreyle santrifüj edilerek tüpün içinde yüzeyde 
biriken lökosit tabakası 5 ml PBS içeren steril bir tüp içine aktarılarak +4/+8° C’de 1500 rpm 
de 10 dakika süreyle santrifüj edilerek yıkanacaktır. Yıkama işlemi 3 kez tekrarlanacaktır. En 
son yıkama işleminin ardından lökosit peledi eğer hemen kullanılmayacak ise pestivirüs 
yönünden temiz olduğu saptanan %10 FCS + PBS ile karıştırılarak -80 °C’de kullanılıncaya 
kadar muhafaza edilecektir(30).   
Kan serumu örneklerinin hazırlanması: Koyunlardan 10 ml’lik EDTA’sız tüplere kan 
alınacak ve kanlar +4/+8°C’de kan serumlarının ayrılması için bekletilecektir. Kan serumları 
ayrılmış tüpler +4/+8°C’de 1500 rpm’de 10 dakkika süreyle santrifüj edilerek serum kısmı 220 
μm por çaplı filtrelerden süzülerek steril tüplere aktarılarak 56°C’de 30 dakika süreyle 
inaktive edilecektir. İnaktif serum örnekleri kullanılıncaya kadar -20°C’de muhafaza 
edilecektir (1, 8, 10,22 ).  
Serum nötralizasyon testi (SNT): Bu amaçla, 56°C’ de 30 dakika inaktive edilen kan 
serumlarının iki katlı dilüsyonları yapılır. 96 gözlü tüm pleytlerin gözlerine 50’şer µl vasat 
konulur. Her serum örneğinden 50’şer µl alınarak pleytlerin ilk iki gözüne eklenir ve ilk 
gözlerden diğer gözlere 50’şer µl aktarılarak serumların iki katlı dilüsyonları yapılır. Her 
dilüsyonun üzerine 100 DKID50 titrede BVDV 1b suşundan 50’şer µl eklenir. 1 saat 37°C’de 
inkübasyon sonunda tüm gözlere 100’er µl SFT hücre kültüründen (3x105 hücre/ml) 
eklenerek 37°de 10 gün süreyle inkube edilir (1,30).  
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA): Bu amaçla ticari ELISA test kiti (Bio-X 
BVD Elisa antigen detection Kit ve Bio-X BVD Elisa antikor detection Kit) kullanılacaktır. Kan 
örneklerin elde edilecek lökosit ve kan serumu numuneleri virüs ve antikor varlığının 
saptanması amacıyla üretici firma tarafından belirlenen uygulama yönergesi doğrultusunda 
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işlenecek ve 450nm filtre absorbansları okunmak suretiyle sonuçlar değerlendirilecektir. 
(15,16,30). 
RNA extraksiyonu: Lökositlerden, organ numunelerinden, referans suşlardan ve hücre 
kültürü süpernatanlarından viral RNA ekstraksiyonu üretici firmanın tavsiyesine göre ticari 
eksraksiyon kiti (EZ-RNA total RNA isolation kit; Biological Industries Co., Israel) kullanılarak 
elde edilecektir.  RNA peletleri 30 µl RNase-DNase free su içinde çözdürülecek ve 

kullanılıncaya kadar -80 C’ de saklanacaktır(24,29,45,54). 
RT-PCR testi: RT aşaması; klinik örneklerden ektrakte edilen RNA’ nın 10 µl si 70 ºC de 5 
dak. denatüre edildikten sonra  RNA örneği, 5µl  5x M-MLV Buffer (250 mM Tris-HCl, pH 8.3, 
375 mM potassiumchloride, 15 mM Magnesium chloride, 50mM DTT), her birinden 2 mM 
deoksinükleotitler, 20U M-MLV reverse transcriptase (Promega), 1 µl random primer (50 
pmol/ µl) kullanılarak, 37°C’de 1 saatte gerçekleştirilecektir. Reaksiyon sonunda reverz 
transkriptaz aktivitesi 70°C’de 10 dak inkübe edilerek sonlandırılacaktır.   
        PCR reaksiyonu, 3µl c DNA, 10xPCR Buffer (100mM Tris-HCl, pH:8.0, 500mM 
potassiumchloride, 15mM Magnesium chloride) dan 5µl, 4 deoksinükleotidin her birinden 
2mM, 1U Taq DNA polymerase (Fermantes), 20pM primerler olmak üzere toplam 50µl PCR 
miksinde gerçekleştirilecektir. Amplikasyon 94ºC de 1 dak, 52ºC de 1 dak, 72ºC de 1 dak, 
toplam 35 siklustan sonra, 72 OC’de 5 dak. son uzatma ile yapılacaktır 
10 µl PCR ürünü % 2’lik agaroz jelde yürütülecek ve UV ışığı altında ethidium bromide 
boyamayla görüntülenecektir (54). 
Hücre kültüründe virüs izolasyonu: Atık yapan koyunların vaginal akıntıları ve lökosit 
örnekleri, atık kuzu fetüslarının iç organ (Akciğer, karaciğer, dalak, böbrek, lenf yumruları, 
beyin) örneklerinden 25 cm2’lik flasklarda üretilen SFT hücre kültürlerine ekimleri yapılacaktır. 
Bu amaçla, %90 monolayer olarak üreyen SFT hücre kültürlerinin vasatları dökülür, 3 kez 
100IU/ml penicilin, 100mg/ml streptomicin ve 10 µl/ml  partricine içeren DMEM vasatı ile 3 
kez hücre yüzeyleri yıkanır  ve  SFT hücre kültürü kaplı 25 cm2’lik flasklara her numuneden 2 
flask olacak şekilde 0.5 ml ayrı  hücre kültürlerine ekimleri yapılarak örnekler 1 saat boyunca 
37oC’ de %5 CO2’li  etüvde inkübasyona bırakılacaktır. İnkübasyon periyodu sonunda 
flasklardaki hücrelerin yüzeyleri 3 kez DMEM vasatı ile yıkanıp ve her flaska %2 FCS içeren 
7.5 ml DMEM vasatı konarak 37oC’ de %5 CO2’li etüvde inkübasyona bırakılır. Ayrıca pozitif 
kontrol olarak 2 şer flaska CPE (+) ve CPE (–) BVD virüsü ekimleri yapılırken 2 adet hücre 
kültür ekim yapılmaksızın hücre kontrol olarak bırakılır. Hücre kültürleri 10 gün süreyle her 
gün CPE oluşumları yönünden kontrolleri yapılacaktır. (1,8,30,).   
Gebe koyunların eprüvasyonu: Gebe koyunlar her grubta 10 adet olmak üzere 2 gruba 
ayrılacaktır. Eprüvasyon öncesi tüm koyunların vücut ısıları ölçülerek kayıt edildikten sonra; 
SFT hücre kültründe üretilen ve DKID50 106.0/ml olan BVDV TR-76 patojen virüsündan 1’er ml 
olmak üzere, 1. gruptaki koyunlara intranasal yolla sağ burun boşluğundan eprüve 
edileceklerdir. 2. gruptaki koyunlar kontrol olarak farklı bir barınakta muhafaza edileceklerdir. 
Eprüvasyondan sonra tüm koyunların 20 gün süreyle vücut ısıları ölçülerek kayıt edilecek ve 
her gün EDTA’lı ve EDTA’sız tüplere kanları alınacak, kan serumları ve lökosit örnekleri 
hazırlanarak hayvanlarda viremi ve antikor oluşumları saptanacaktır. Gebe koyunlar gebelik 
süresi boyunca yavru atma vakaları yönünden izlenecektir. Yavru atan koyunlardan kan, 
vajinal akıntı, plesenta örnekleri ile atık fetüslara yapılacak otopsi ile beyin, akçiğer, 
karaçiğer, dalak, böbrek örneklerinde RT-PCR ve hücre kültüründe virüs izolasyonu teknikleri 
ile virüs varlığı saptanarak BVDV TR-76 patojen virüsünun koyunlarda patojenitesinin 
yanında virüsün organ dağılım özelliğide ortaya konulacaktır. Ayrıca tüm atık materyalleri 
diğer bakteriyel ve fungal etkenler yönünden de analize tabi tutularak koyunlarda atık nedeni 
her yönüyle incelenecektir(24, 28, 31, 41, 44)      
 
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
          Pestivirüs enfeksiyonları sığır ve koyunlarda yaygın olarak görülen viral bir hastalıktır. 
Sığırlarda hastalık etkeni çoğunlukla pestivirüs grubunda yer alan Bovine viral daire virüsü 
(BVDV) olup koyunlarda ise hem BVDV hemde Border disease (BD) virüsüdur. Sığırlarda bu 
hastalıkla mücadelede kullanılan BVDV aşıları olmasına karşın koyunlarda yurt içi ve yurt 
dışında ticari bir aşı yoktur. Ülkemizde koyun ve keçilerde pestivirüs enfeksiyonları üzerinde 
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yapılan çalışmalar sonucunda araştırıcılar özellikle BVDV ve Border disease virüsünu içeren 
inaktif aşıların hazırlanması ve kullanılması yönünde kanaatlerini bildirmişlerdir(32). Bu proje 
ile ülkemizde izole edilen yerel BVD virüs suşu ile koyunlarda kullanılmak üzere geliştirilecek 
olan master seed aşı virüsünun koyunlarda patojenitesi saptanacaktır. İzole edilen bir virüsün 
aşı virüsü olarak kullanılmadan önce mutlaka duyarlı hayvanlarda o virüsa ait spesifik 
hastalık tablolarını oluşturması gerekmektedir. Ayrıca aynı suşla hazırlanan aşının duyarlı 
hayvanlarda bağışıklık çalışmalarında patojen suş olarak kullanılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Patojenitesi saptanan suş hem aşı suşu olarak kullanılacak hem de gerek 
yerli üretilecek ve gerekse ithal edilebilecek pestivirüs aşılamalarının aşılama sonrası 
bağışıklığın saptanması amacıyla standart eprüvasyon suşu olarak kullanılacaktır.  
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PROJENİN ÖZET TANITIMI: 
Küçük ruminant vebası (Peste des Petits Ruminats, koyun keçi vebası, PPR), evcil ve yabani 
ruminantlarda, özellikle koyun ve keçilerde, ates, istahsızlık, başlangıçta seröz, ilerleyen 
dönemlerde mukoprulent burun akıntısı, dil, dudak, yanak ve damak mukozasında hemoraji 
ve erozyonlar, stomatitis, konjunktivitis, ishal ve bronkopnöymoni ile karakterize, ekonomik 
açıdan önemli, mortalite ve morbidite oranı yüksek, akut veya subakut seyirli viral bir 
hastalıktır (Diallo 1988; Scott 1990; Kwiatek ve ark., 2007). Araştırmada, Türkiye’nin değişik 
bölgelerinde yetiştirilen koyun ve keçilerden kan, nasal ve konjunktival swap örnekleri ile 
Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Viral Teşhis Laboratuvarına PPRV 
enfeksiyonu şüphesi ile gönderilen doku örnekleri (lenf yumrusu, akciğer, rektum, ince 
barsak ve dalak) viral nükleik asit tespiti için F ve N proteinini kodlayan gen bölgeleri hedef 
alınarak konvansiyonel Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ve N 
proteinini kodlayan gen bölgesi hedef alınarak Real-Time RT-PCR ile test edileceklerdir. 
PPRV yönünden pozitif olarak tespit edilen örnekler her iki primerle de dizin analizine 
alınarak, elde edilen dizinler gen bankasında yer alan PPRV’una ait dizinler ile 
karşılaştırılacaktır. 

 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:  
Türkiye’nin değişik bölgelerinde yetiştirilen koyun ve keçilerde PPRV enfeksiyonunun 
prevalansının belirlenmesi, teşhisde rutin tanıda kullanılan F gen hedef alınarak yapılan 
konvansiyonel RT-PCR tekniği ile N gen bölgesi hedef alınarak yapılan konvansiyonel ve 
Real-Time RT-PCR tekniklerinin karşılaştırılarak enfeksiyonun tanısında hızlı, spesifik ve 
duyarlı metotların ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada elde edilecek viruslar 
ile her iki gen bölgesi hedef alınarak yapılacak moleküler karakterizasyon ile son yıllarda 
Türkiye’de sirküle olan viruslar ile genbank’ta yayınlanmış diğer virusların genetik yakınlıkları 
tespit edilerek epidemiyolojik anlamda önemli güncel bilgilere ulaşılmaya çalışılacaktır. 
Literatür Özeti: 
Küçük ruminant vebası (Peste des Petits Ruminats, koyun keçi vebası, PPR), evcil ve yabani 
ruminantlarda, özellikle koyun ve keçilerde, ates, istahsızlık, başlangıçta seröz, ilerleyen 
dönemlerde mukoprulent burun akıntısı, dil, dudak, yanak ve damak mukozasında hemoraji 
ve erozyonlar, stomatitis, konjunktivitis, ishal ve bronkopnöymoni ile karakterize, ekonomik 
açıdan önemli, mortalite ve morbidite oranı yüksek, akut veya subakut seyirli viral bir 
hastalıktır (Diallo 1988; Scott 1990; Kwiatek ve ark., 2007). PPRV, Paramyxoviridae 
familyasında Morbillivirus genusunda yer alan, linear, negatif polariteli, tek iplikçikli RNA 
genomu içeren bir virustur. PPRV, antijenik ve biyolojik özellikleri göz önünde tutularak 
Rinderpest ve diğer 5 morbillivirus (canine distemper virus, measles virus, dolphin distemper 
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virus, phocine distemper virus, porpoise distemper virus) ile aynı grupta yer almıştır (Barrett 
1999; Gibbs ve ark.,1979; Murphy ve ark.,1995). Enfekte hayvanlara ait oral, nasal ve 
konjunktival sekresyonlar ile gaita büyük oranda virus içerir (Abegunde ve Adu 1977; Bundza 
ve ark.,1988; Taylor 1984). PPRV enfeksiyonu Afrika, Arap Yarımadası, Orta Doğu, Türkiye 
ve Güneydoğu Asya’da (Abu Elzein ve ark., 1990; El hag Ali ve Taylor 1984; Nanda ve ark., 
1996; Özkul ve ark., 2002; Al-Majali ve ark., 2008; Kwiatek ve ark., 2007) görülmektedir. 
PPR gibi hastalıklar özellikle sınır bölgelerinde legal ve illegal  hayvan hareketleri ile 
kolaylıkla ülkeler arasında yayılabilmektedirler.  
 Virusun hücre kültüründe izolasyonu teknik olarak zor ve zaman alıcı olduğundan 
virus izolasyonu rutin tanı için uygun değildir. Bu yüzden hızlı, spesifik ve duyarlı testler 
PPRV enfeksiyonunun tanısında gereklidir (Diallo ve ark., 1995). Monoklonal antikorlar 
kullanılarak yarışmalı formatta antikor ve antijen tespiti amacıyla ELISA teknikleri 
kullanılmıştır (Anderson ve McKoy, 1994; Libeau ve ark., 1994, 1995; Singh ve ark., 2004). 
Ancak RT-PCR gibi hızlı ve duyarlı laboratuvar teknikleri eradikasyon programı stratejilerine 
yardımcı olma noktasında daha başarılıdırlar. PPRV enfeksiyonunun tanısında 1995 yılından 
bu yana hızlı ve spesifik tanı amacıyla RT-PCR metotları geliştirilmiştir (Forsyth ve Barrett, 
1995; Couacy-Hymann ve ark., 2002; Balamurugan ve ark., 2006). PCR testleri virus miktarı 
az olan örneklerde nükleik asit tespiti amacıyla birçok tekniğe üstünlük sağlamaktadır. 
PCR’ın etkinliğinin artması siklus sayısı, gelen materyalin kalitesi, hedef DNA uzunluğu, 
bağlanma ve uzama ısılarının değişkenliği, primer seçimi gibi pek çok faktöre bağlıdır. 
Seçilen primerler Paramyxovirusların ayrımında önemlidir. Tüm Morbilliviruslarda kabul 
edilen ve PCR testlerinde yaygın olarak kullanılan universal primer setleri genelde P, N ve F 
proteinini kodlayan gen bölgelerini hedef almaktadır. Bu bölgeler büyük oranda konservatif 
bölgelerdir (Balamurgan ve ark., 2006; Couacy-Hymann ve ark., 2002; Forsyth ve Barrett, 
1995). RNA viruslarında RNA polimerazın proof-reading fonksiyonu eksikliğinden dolayı, 
RNA viruslarının nükleotid dizinlerinde yüksek oranda hatalar olabilmektedir (Steinhauer ve 
Holland, 1986). Bu sebepten, farklı coğrafik bölgelerde elde edilen virusların yeterli 
amplifikasyonu ve tespiti için primerler konserve bölgelerden hazırlanmalı ve yanlış negatif 
sonuç riski azaltılmalıdır. F gene dayalı konvansiyonel RT-PCR protokolü Forsyth ve Barrett 
(1995) tarafından geliştirilmiş ve yaygın olarak kullanılmıştır. Füzyon proteini virusun oldukça 
iyi korunmuş proteinlerinden birisidir. F proteini konakta bağışıklığın devamını sağlayan 
nötralizan antikorların oluşmasından sorumludur. Bu özelliğinden dolayı bu yüzey 
proteinlerinin aşı üretiminde kullanılması mümkündür (Diallo, 1990). 
 Son yıllarda N gene dayalı konvansiyonel RT-PCR teknikleri geliştirilmiş ve F gene 
dayalı RT-PCR tekniğinden daha duyarlı olduğu bildirilmiştir (Bao ve ark., 2008; Kerur ve 
ark., 2008). Ayrıca F genine dayalı sekans analizinin, N gen sekans analizinden büyük 
farklılıklar gösterdiği ve farklı coğrafik bölgelerde tespit edilen suşlar arasında N gen sekans 
analizinde uzaklıkların daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Kerur ve ark., 2008). N proteini 
hem virion içersinde, hem de enfekte hücrede en fazla bulunan proteindir.  PPRV N geni 
108-1985. nükleotidler arasında 1577 nükleotid uzunluğundadır; bu bölgeden 525 aa 
uzunlukta N proteini sentezi yapılır (Bailey ve ark., 2005; Rima, 1983; Diallo,1990). Bu 
nedenlerle, N gene dayalı RT-PCR protokollerinin enfeksiyonun teşhisinde farklı örnekler 
kullanılarak duyarlılığının araştırılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Real-Time PCR 
teknikleri günümüzde birçok enfeksiyonun teşhisinde başarı ile kullanılmaya başlanmıştır. 
Konvansiyonel RT-PCR teknikleri laboratuvarda yoğun olarak çalışmayı gerektirir; PCR 
ürünlerinin jelde analizine ihtiyaç duyulur ve kontaminasyon riski içerirler. Real-Time RT-PCR 
tekniği ise, amplifikasyonun ve analizin kapalı bir sistemde gerçekleşmesini sağlaması 
nedeniyle konvansiyonel RT-PCR tekniklerine göre daha avantajlı görülmektedir. 
Kontaminasyon olasılığının çok daha düşük olması, RNA’nın kantitatif olarak ölçülmesini 
sağlaması, duyarlılığının yüksek olması ve hızlı ölçüme izin vermesi gibi birçok avantajı 
bulunmaktadır (Bao ve ark., 2008).  
 Bu noktadan hareketle planlanan bu çalışmada, Türkiye’nin değişik bölgelerinde 
yetiştirilen koyun ve keçilerde PPRV enfeksiyonunun prevalansının belirlenmesi, 
enfeksiyonla ilgili olarak güncel verilere ulaşılması, rutin tanıda kullanılan F gene dayalı RT-
PCR tekniği ile N proteini kodlayan gen bölgesi hedef alınarak yapılacak konvansiyonel ve 
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Real-Time RT-PCR tekniklerinin karşılaştırılarak hızlı, spesifik ve duyarlı metotların ortaya 
konulması amaçlanmıştır.  
 Ayrıca araştırmada elde edilecek virusların her iki gen bölgesi hedef alınarak 
yapılacak moleküler karakterizasyon sonrasında, son yıllarda Türkiye’de sirküle olan viruslar 
ile genbankta var olan diğer dizinler arasındaki genetik yakınlıklar tespit edilerek 
epidemiyolojik anlamda önemli bilgilere ulaşılmaya çalışılacaktır. 
MATERYAL VE METOT: 
Araştırmada, Türkiye’nin farklı coğrafik bölgelerinde yer alan işletmelerde barındırılan 6 ay 
yaşın üzerindeki  koyun ve keçilerden, özellikle enfeksiyon varlığı bildirilen işletmelerdeki 
şüpheli hayvanlardan alınacak antikoagulanlı kan, nasal ve konjunktival swap örnekleri 
virolojik kontrol amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsü Viral Teşhis Laboratuvarına enfeksiyon şüphesi ile gönderilen ölen ya da öldürülen 
hayvanlara ait lenf yumrusu, akciğer, dalak, rektum ve ince barsak örnekleri de virolojik 
teşhis için değerlendirilecektir. 
 
Virolojik kontrol amacıyla alınan örneklerin hazırlanması:  
Lökosit örneklerinin hazırlanması: Antikoagulanlı tüplere alınan kan örnekleri 1500 rpm’de 
10 dakika  santrifüj edilecek, daha sonra üstteki plazma atılarak alttaki lökosit tabakası bir 
tüpe aktarılacaktır.  
Doku ve swap örneklerinin hazırlanması: Alınan doku örnekleri, laboratuvara ulaştıktan 
sonra 1/10 oranında PBS içersinde homojenizatörde homojen hale getirildikten sonra, swap 
örnekleri ise vortekslendikten sonra 3000 rpm’de santrifüj edilip üst kısım virolojik kontrol 
amacıyla kullanılacaktır.  
RNA extraksiyonu: RNA ekstraksiyonu ticari kit (Qiagen) yardımıyla, üretici firmanın 
bildirdiği şekilde yapılacaktır. 
Konvansiyonel RT-PCR: PPRV enfeksiyonu şüpheli hayvanlardan alınacak antikoagulanlı 
kan, nasal ve konjunktival swap örnekleri ile organ örnekleri (lenf yumrusu, akciğer, dalak, 
rektum ve ince barsak) RT-PCR ile PPRV nükleik asiti yönünden kontrol edilecektir. 
Konvansiyonel RT-PCR, 2 farklı primer kullanılarak gerçekleştirilecektir. F proteinini kodlayan 
genin tespitinde Özkul ve ark.(2002) bildirdiği yöntem, N proteinini kodlayan genin tespitinde 
ise Kerur ve ark.(2008) tarafından bildirilen yöntem kullanılacaktır. Çalışmada kullanılacak 
primer dizinleri aşağıda verilmiştir.    
 
Tablo 1: Konvansiyonel RT-PCR tekniğinde kullanılacak primerler ve özellikleri 
Primer              Primer sequence                                    Pozisyon       Ürün büyüklüğü       Referens 

F1(F) 5´AGTACAAAAGATTGCTGATCACAGT 3’          777-801             448bp          (Ozkul ve ark., 2002) 
F2(R) 5´GGGTCTCGAAGGCTAGGCCCGAATA 3’       1124-1148 
N1(F) 5’GATGGTCAGAAGATCTGCA 3’                       1208-1226         463bp            (Kerur ve ark., 2008) 
N2(R) 5’CTTGTCGTTGTAGACCTGA  3’                       1652-1670                                 

 
Real Time RT-PCR: Test Bao ve ark.(2008) bildirdiği yönteme uygun olarak yapılacaktır. Bu 
amaçla kullanılacak problar aşağıda verilmiştir. RT-PCR amplifikasyonu ve tespiti Roche 
LightCycler 2.0 Real-Time RT-PCR cihazında gerçekleştirilecektir. 
 
Tablo 2: Real Time RT-PCR da kullanılacak primer ve problar 
 
Primer                          Primer sequence                                                                             Pozisyon        

Forward P: PPRNF       (5’-CACAGCAGAGGAAGCCAAACT-3’)                              1213-1233 
Taqman prob PPRNP   (FAM-5’-CTCGGAAATCGCCTCGCAGGCT-3’-TAMRA)    1237-1258 
Reverse P: PPRNR       (5’-TGTTTTGTGCTGGAGGAAGGA-3’)                                1307-1327  
                                                                                                                                    (Bao ve ark., 2008) 

 
Dizin Analizi: Bu amaçla, her iki gen bölgesi hedef alınarak yapılan konvansiyonel RT-PCR 
testinde pozitif olarak bulunan örnekler, işletmeleri temsil edecek sayıda dizin analizine 
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alınacaktır. Bu amaçla F genine ait yaklaşık 448 bp’lik ve N genine ait yaklaşık 463 bp’lik bir 
bölümün dizin analizi yapılacaktır. F ve N primerleri kullanılarak PCR tekniği ile çoğaltılan 
hedef  PCR ürünleri saflaştırılacak ve otomatik DNA  dizin  analiz  cihazı (Beckman CEQ 
8000) kullanılarak aynı primerler yardımıyla sekans analizine tabi tutulacaktır. Viruslardan 
elde edilen dizinler hem kendi aralarında ve hem de genbankta  bulunan PPRV suşlarına ait 
dizinlerle karşılaştırılacaktır. 
 
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
Son yıllarda, Türkiye’de bölgesel olarak PPRV enfeksiyonunun varlığının ve yaygınlığının 
araştırıldığı çalışmalar (Albayrak, 2007; Özkul ve ark., 2002; Tatar ve ark., 1998; Tatar ve 
ark., 2002) mevcuttur. Ancak 2002 yılından bu yana geniş bir populasyonda enfeksiyonun 
yaygınlığının araştırıldığı bir çalışma mevcut değildir. Ayrıca, Özkul ve ark.(2002) yaptığı 
çalışma dışında sahada sirküle eden virusların genetik karakterizasyonu üzerine herhangi bir 
çalışma bildirilmemiştir.  Bu çalışma ile, PPRV enfeksiyonunun Türkiye’de yaygınlığına dair 
güncel verilere ulaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca, enfeksiyonun teşhisinde yaygın olarak 
kullanılan F proteinini kodlayan gen bölgesinin tespitine dayalı RT-PCR tekniği ile son 
yıllarda kullanılmaya başlanan N proteinini kodlayan gen bölgesinin tespitine dayalı 
konvansiyonel ve Real-Time RT-PCR tekniklerinin karşılaştırılacak ve tespit edilen virusların 
her iki gen bölgesi hedef alınarak moleküler karakterizasyonu gerçekleştirilecektir. Elde 
edilen bilgiler değerlendirilerek, ülkemizde PPRV enfeksiyonunun epidemiyolojisi üzerine 
önemli bilimsel verilere ulaşılacak; enfeksiyonun teşhisinde kullanılan tekniklerin duyarlılığı 
araştırılacak, enfeksiyonun kontrol ve eradikasyonuna yönelik önerilerde bulunulacaktır.  
 
Proje Lideri : Ahmet SAİT, Vet. Hekim, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Viral Teşhis Laboratuvarı  
Yardımcı Araştırmacı : Prof. Dr. Seval BİLGE DAĞALP, Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Viroloji ABD.  

 
TALEP EDİLEN BÜTÇE  

06 SERMAYE GİDERLERİ 
YILLARA GÖRE DAĞILIM 
1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 

06.2-MENKUL SERMAYE ÜRETİM 
GİDERLERİ 

12.000 18.000   

06.9- DİĞER SERMAYE GİDERLER    3.000    
TOPLAM 15.000 18.000   
GENEL TOPLAM          33.000 
 
 
ÇALIŞMA TAKVİMİ 

 
 
İlk 6 ay İkinci 6 

ay 
Üçüncü 
6 ay 

Dördüncü 
6 ay 

Numunelerin toplanması x x   
Örneklerinin işlenmesi  x x  
Sonuç Raporunun hazırlanması    x 
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PROJENİN ÖZET TANITIMI: 
Enstitümüz sorumluluk alanına giren 13 ilden koyun atıkları, bakteriyolojik ve virolojik atık 
etkenlerinin araştırılması için laboratuarımıza getirilmektedir. Bu proje ile atıklarda etiyolojik 
olarak genellikle göz ardı edilenPestivirüs ve Coxiellaburnetii etkenleri araştırılacaktır. 
Pestiviruslar ve C.burnetii gebe koyunlarda yavru atma, kongenital merkezi sinir sistemi 
bozuklukları ve normalin altında doğum ağırlığı ile karakterize belirtilere sebep olmaktadır. 
Bu çalışmayla, Elazığ ve çevresindeki illerdengelen koyun atık materyallerinde kültür, PCR 
ve ELISA testleri ile C. burnetii vePestiviruslar’ın varlığı araştırılacaktır. 
 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:  

Devlet İstatistikEnstitüsü verilerine göre; 2009 yılında ülkemizde 21.749.508 baş 
koyun bulunmaktadır. Bu toplam hayvan sayısının % 57,02sini oluşturmaktadır. Koyunlarda 
2009 yılında 734.219 ton süt ve 74.633 ton et üretilmiştir. Koyun yetiştiriciliği kırsal kesimde 
iyi bir gelir kaynağı sağlamanın yanında düzenli bir istihdam da oluşturmaktadırKoyun ve keçi 
yetiştiriciliğinde, yavru atma vakaları önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Koyunlarda 
yavru atmaya neden olan etkenler, Brucella, Salmonella, Campylobacter,Chlamidia, 
Coxiellalar, virüsler ve mantarlardır. Koyun yetiştiriciliği yapılan işletmelerde,Pestivirüs ve 
C.burnetiienfeksiyonları,yavru atıkları, zayıf yavru doğumları ve kuzu ölümlerine neden 
olması ile büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Yavru atma, zayıf yavru doğumu ve 
kuzu ölümleri etiyolojisinde bakteriyel, viral etiyoloji yanında enfeksiyöz olmayan sebepler de 
bulunmaktadır.  

Bu proje ile bölgemizde bulunan koyun işletmelerinde büyük maddi kayıplara ve 
enfeksiyonların saçılmasına neden olan koyun atıklarında şimdiye kadar göz ardı edilen 
Pestivirus ve C.burnetiienfeksiyonlarının işletmelerdeki varlığı, yaygınlığının saptanması, atık 
etiyolojisindeki paylarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Hastalıkların atıklardaki varlığının 
ortaya konulması ve atık etiyolojisindeki payları belirlenmesi, koyun atıkları ve bu 
hastalıklarla yapılabilecek etkili kontrol ve mücadele stratejilerinin belirlenmesini 
sağlanacaktır. 
 
Literatür özeti:  

Pestiviruslar, Flaviviridae ailesinde yeralır. Bovineviraldiarrhoeavirus 1 (BVDV-1), 
Bovineviraldiarrhoeavirus 2 (BVDV-2), Borderdiseasevirus(BDV) ve Classicalswinefevervirus 
(CSFV) olarak dört alt türden oluşur. BVDV nindoğal konakçısı sığır, BDV ninise koyun ve 
keçidir. Ancak BVDV, koyun ve keçileri (36),BDV ise koyun ve keçi dışında sığırları da doğal 
olarak enfekte edebilir (4). BVDV ve BDV izolatlarınınantijenik yakınlığı fiziksel ve biyolojik 
benzerlikleri nedeni ile her iki virüs Pestivirusgenusu içinde aynı tür olarak identifiye 
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edilmektedir(2, 3, 23, 27). BVDV’nun duyarlı monolayer hücreyi invitro olarak enfekte 
ettiğinde görülebilir citopatikefekt oluşturması ve oluşturmamasına göre nonsitopatik (NCP) 
ve sitopatik (CP) olarak isimlendirilen iki patojenikbiyotipi vardır. NCP plasentayı geçerek 
fetüsü enfekte etmesi, persisteenfeksiyonu oluşturması virüsün saçılmasında önemlidir. Virüs 
plasentayı geçtikten sonra çeşitli kongenital ve enteriksemptomlar oluşturur (37).Postnatal 
dönemde kuzu ve koyunlarda oluşan enfeksiyonlar, genellikle subklinik veya hafif klinik 
bulgularla gelişen akut enfeksiyondur. Gebe koyunların enfeksiyonu ise abort, fetüs 
mumifikasyonu, kongenital anomalili kuzu doğumları yada zayıf ve persisteviremik kuzu 
doğumlarının oluşumuna neden olmaktadır (2,3,21,31,34).Lamontagne veRoy(17), 
Quebec’in değişik bölgelerinde yaptığı çalışmada, BVD seroprevalansınıkoyunlarda %10.9 
(73/699), keçilerde  % 16 (16/100),  Krametter-Froetscher ve ark.(16) Avusturya 
koyunlarında seroprevalansı %29.4 (1448/4931) olarak bulmuşlardır. Türkiye’de Burgu ve 
arkadaşları abort yapmış koyunlardan aldıkları 478 kan numunesinden 14 (%3) ünde, 74 
abortedilmiş kuzudan alınan doku örneklerinden 8  (%10)’inde antijenin varlığını ortaya 
koymuşlardır (2). Okur- Gümüşova ve arkadaşları (28) Türkiye’de kıyı şeridi olan illerde ve 
kıyı şeridi olmayan değişik şehirlerinde koyunlardan yaptığı seroprevalans çalışmasında ilin 
yerleşimine göre,  %0- %52.63 değişen oranlarda BVD antikorlarına rastlamışlardır. 

Çokçalışkan (6), mezbahada kesilen koyun fetüslerinde 108 fetüsden 1 tanesinde, 
Şimşek ve ark., (30) mezbahada kesilen sağlıklı koyunlardan aldıkları 440 adet kan 
serumundan160 adedinde (%36.3) BVD antikorlarına rastlamıştır. 

C.burnetii hücre içine yerleşen, küçük bakteri benzeri, çomak küre arası değişen, 
gram negatif bir mikroorganizmadır (20,25). C.burnetii zorunlu hücre içi patojen olmakla 
birlikte, birçok hayvan türlerinde ve insanlarda Q-fever hastalığının etiyolojik ajanıdır (25). 
Sığır, koyun ve keçiler C. burnetiiprimer rezervuar konakçılarıdır. Enfeksiyon başta 
insanolmak üzere, çiftlik hayvanları ve evcil pet hayvanlarına kadar geniş bir konakçı 
yelpazesine sahip olması ile dikkat çekmiştir (18). Koyun ve keçilerde abortC. 
burnetiienfeksiyonuyla bağlantılı olmasına rağmen, bu hayvanlarda klinik hastalığa neden 
olmadığı bildirilmiştir (18). Organizma süt, idrar ve enfekte hayvanların dışkıları ile atılır  (12). 
İnsanlar enfekte hayvanların atık sıvıları, idrar, dışkı, plasenta, süt ve her türlü bulaşık 
ürünlerinden enfekte olabilirler. Q-fever hastalığının tanısı genellikleserolojik testler ile 
yapılmaktadır. Serolojik tanıdamikroaglütinasyon, komplemanfiksasyon testi (KFT), 
indirektfloresans antikor testi ve ELISA testleri kullanılmaktadır. IFA tekniği referans metod 
olarak önerilmektedir(15, 19, 26).Etkenin izolasyonu, hastalığın varlığını kesin olarak açıklar. 
Son dönemlerde PCR (PolymeraseChainReaction) yöntemi, laboratuara gönderilen 
materyallerde hastalık teşhisindeçok az miktarda etkene ait hedef DNA sekansının 
ortayaçıkartılabilmesini sağladığından, Q-feverenfeksiyonlarınınlaboratuar teşhisinde oldukça 
duyarlı bir metot olarak karşımıza çıkmaktadır (1,7, 10, 11, 29, 32, 35). Kıbrıs’ta C.burnetii 
faz 2 antijenine karşı IFA (immunofloresan) testi ile yapılmış olan çalışmada %52,7 oranında 
seropozitiflik saptanmıştır (24). İsviçre’de yapılan bir çalışmada ise IFA testi ile şehirde 
yaşayanlarda %10,9, kırsal yerlerde yaşayanlarda ise %17 oranında seropozitiflik 
saptanmıştır (8).  Ülkemizde C.burnetiienfeksiyonunun yaygınlık durumu serolojik olarak 
araştırılmıştır. Çetinkaya ve ark. Elazığ ili ve ilçelerinden sığır, koyun ve insanlardan toplanan 
serum örneklerinden Q-feverseroprevalans çalışmasında sırasıyla %5,8, %10,5 ve % 8 
oranında seropozitiflik tespit etmişlerdir (5). Kalender, Elazığ ve komşu illerdeki koyunlarda 
C.burnetiienfeksiyonunun yaygınlığını ortaya koymak amacıyla yaptığı çalışmada yavru 
atmış koyunlarda %38,59 ve yavru atmamış koyunlarda ise %11,01 oranında seropozitiflik 
bulunmuştur (14). Keneler, enfeksiyonun evcil ve yabani hayvanlar arasında yayılmasından 
sorumlu, doğal, primer rezervuar olarak kabul edilmektedir (22). Enfekte hayvanlar plasenta, 
doğum sıvıları, süt, idrar ve dışkılarıyla etkenin yüksek ölçüde etrafa yayılmalarından 
sorumludurlar. Kontamineaerosollerininhalasyonu, çiğ süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi 
sonucuenfeksiyonun insan ve hayvanlara bulaşabileceği bildirilmiştir (9,33). 
 
MATERYAL VE METOT: 
Atık numuneleri: Enstitümüz sorumluluk alanına giren 13 ilden bakteriyolojik ve virolojik atık 
etkenlerinin araştırılması için laboratuarımıza yılda ortalama 50 adet koyun atığı 
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getirilmektedir. Bu amaçla rutinde enstitümüze getirilen atıklar proje materyali olarak 
kullanılacaktır. Proje 36 ay devam edecek, bu süre içerisinde 3 kuzulama dönemi süresince 
toplamda 150 koyun atık numunesi proje materyali olarak çalışılacaktır. 
Kan serumları: Proje materyali olarak kullanılan 150 koyunatığında, Pestivirüs ve 
C.burnetiiizolasyon ve identifikasyonu yapılacaktır. Atıklardan etken izolasyonu yapılması 
durumunda, numunenin geldiği adrese gidilerek sürüyü temsil edecek miktarda kan serumu 
alınacak, bu serumlarda Pestivirüs ve C.burnetiiantikorlarının varlığı araştırılacaktır. Sürü 
kontrollerinde atık durumuna bakılarak varsataze atık alınacak, yoksa vajinal swap sürü 
bazında değerlendirme yapılmak üzere alınacaktır. 
Atık numunelerinin işlenmesi: Laboratuara getirilen atıklar usulüne göre otopsi yapılarak, 
beyin,karaciğer, dalak, akciğer ve mide dokuları steril havana bırakılacaktır. Havanda 1/9 
oranında,100 IU penicillin G and 100 µg streptomycinsulfate/ml.bulunan PBS ile homojenize 
edilecek, homojenat +4 ºC soğutmalı santrifüjde, 4000 rpm’de 15 dakika santrifüj edilecek, 
süpernatant ayrılacak ve 0,45 µm por çaplı selluloz asetat filtrelerden süzüldükten sonra 
süpernatant 1 ml lik steril iki adet cryoviale alınacak, biri PestivirüsdiğeriC.burnetii 
izolasyonunda kullanılmak üzere  -80 ºC de muhafaza edeilecektir. 
Etken İzolasyonu: Pestivirüsizolasyonu için,Eagle’s minimal esansiyelmedium, % 
10fetalcalfserum karışımında üretilen monolayer MDBK hücre hattı kullanılacaktır. %80-90 
monolayer hücreler ekim için kullanılacaktır. MDBK hücre hattı, FCS ve EMEM vasatı 
kullanılmadan önce BVD yönünden Real Time PCR ile test edilecektir. Hücre kültürü 
flasklarındaki doku kültürü vasatı boşaltılıp, hücre yüzeyi serumsuz EMEM ile yıkandıktan 
sonra ekim yapılacaktır. Ekim yapılırken flasklarda kullanılan doku kültürü vasatının %10 u 
kadar ekim yapılacaktır. Ekim yapılan flasklarhergün CPE olup olmadığı yönünden 
mikroskobik olarak muayene edilecektir. CPE görülmeyen flasklardan 5-6 gün sonra kör 
pasaj tapılacaktır. Kör pasaj 2 defa tekrar edilecektir. CPE görülen ve CPE görülmeyen 
flaskların tamamı -20 ºC de 3 defa dondurulup çözdürülecek ve santrifüj tüplerine 
toplanacaktır.+4 ºC soğutmalı santrifüjde 3500 rpm’de 15 dakika santrifüj edilerek elde edilen 
süpernatant, identifikasyon için kullanılacaktır(2,3,6). 
 C.burnetiiizolasyonu için, önceden hazırlanmış süpernatanttan,0.2µl alınarak 6-8 
günlük embriyolu tavuk yumurtalarının sarı keselerine inokulasyon yapılacak ve 37 0C’de 4-
13 gün inkubasyona bırakılacaktır. Dördüncü günden sonra embriyo ölümlerinin görüldüğü 
yumurtalar açılarak sarı kesesi membranlarından preparat hazırlanacaktır. Hazırlanan 
preparatlar Stamp, Giemza veya Gimenez yöntemiyle boyanarak bakılacaktır. Elde edilen 
izolatlar PCR ile identifiye edilecektir. 
ELİSA: Pestivirüsyönündenhücre kültürlerinde CPE görülen ve görülmeyen flasklardan elde 
edilen ürünlere, antijen ELİSA (InstitutPourquierVeterinaryDiagnostics IDEXX laboratories, 
Bromfield, CO, USA) testi yapılacaktır. C.burnetiiizolasyonu yapılan sürülerde antikorlarının 
varlığı ELISA testi  (CHEKIT®  Q Fever antikor ELISA test kit, IDEXX laboratories, Bromfield, 
CO, USA) ile araştırılacaktır. 
Virüs Nötralizasyaon Test: BVD çıkan sürülerden alınan kan serumlarında, BVD 
antikorlarının varlığı ve antikor titreleri, BVD NADL referans suşuile yapılacak Virüs 
Nötralizasyon test ile tespit edilecektir(28). 
PCR: Kültür sonucunda elde edilen izolatların, Pestivirüsantijen ELİSA ile Pestivirüspozitif 
olan numunelerde, BVDV-1,BVDV-2 ve BDV suşlarınınayrımını yapmak için one-step Real 
Time RT-PCR yapılacaktır(38). 
One-StepReal Time RT- PCR işleminde LightCycler RNA AmplificationHybridizationProbes 
Kiti kullanılacaktır.  PCR reaksiyon hacimleri 2µl (1x) LightCycler Real Time PCR reaksiyon 
mix hybridizasyonprob, 2,4 µl MgCl2 (25 mM), 0,4µl (1x) Real Time PCR enzim mix, 1,6 µl 
Forwarprimer (7,5 µM), 1,6µl RewersePrimer (7,5 µM) , 0,6 µl TaqManprob (5 µM),  10,4 µl 
ddH2O ile  19 µl mix hazırlanarak 1 µl virus  RNA’sı eklenerek toplam  20 µl karışım  LC 
kapillarlara konulacaktır. Hazırlanan kapillarlar, LC Carosel (Roche) santrifüjde 3000 rpm de 
15 snsantrifüj edilecektir. Reaksiyon karışımı içeren tüpler ilk olarak cDNA sentezi daha 
sonra ilgili bölgelerin çoğaltılacağı programın yazılı olduğu Real Time PCR cihazına 
yerleştirilecektir. Real Time PCR cihazında 50 0C 15 dakika bekletilerek cDNA sentezi 
gerçekleştirilecektir. İlk denatürasyon 95 0C 5 dakika, bunu takip eden 50 döngülük PCR için; 
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denatürasyon 95 0C 15 saniye,  bağlanma ve uzatma işlemi de 60 0C’de 30 saniye süreyle 
gerçekleştirilecektir 
          Sonuçların değerlendirilmesi Real Time PCR cihazının QualitativeDetection programı 
530 kanalı ile yapılacaktır.  
PCR Primerleri (38) 
Hedef genler BVDV 1, BVDV2 ve BDV 
BVDV1 2 F    5’CCA TGC CCT TAG TAG GAC TAG C-3’ 
BVDV1 2 R    5’-TGA CGA CTA CCC TGT ACT CAG G-3’ 
BDV87F5’- CCG TGT TAA CCA TAC ACG TAG TAG GA-3’ 
BDV237R   5’-GCC CTC GTC CAC GTA GCA-3’ 
TaqManprobe 
BVDV 1    5’-FAM-AAC AGT GGT GAG TTC GT-TAMRA-3’ 
BVDV 2    5’-FAM-ACT AGC GGT AGC AGT GAG-TAMRA-3’ 
BDV136T    5’-FAM-CTCAGGGATCTCACCACGA-TAMRA-3’ 
 

Primer konsantrasyonlarını (38)7,5µM  veprob konsantrasyonu 5 µM ayarlanarak 
PCR karışımı hazırlanacaktır.  

Embriyolu tavuk yumurtasına yapılan ekimlerde embriyonun ölmesi durumunda, sarı 
keseye yapılan boyamalar yanında, elde edilen izolatlardaC. burnetiiidantifikasyonu için PCR 
testi yapılacaktır. Bu amaçla DNA izolasyonu için QIAamp DNA kiti  (Qiagen S.A., France) 
kullanılacaktır. DNA extraksiyonundan sonra,PCR’insensitivitesini karşılaştırmak için iki adet 
farklı primer çifti kullanılacaktır. Birinci primer olarak Primer çiftlerinden biri 
C.burnetiisuperoksiddismutase enzimini kodlayan genin DNA sekansı  (257 bp uzunluğunda 
pozitif bant veren) C.B.-1 : 5’- ACT CAA CGC ACT GGA ACC GC-3’ ve C.B.-2 : 5’- TAG 
CTG AAG CCA ATT CGC C-3’primerleri(29) kullanılacaktır.İkinci primer olarak 
C.burnetiisuşununtranspozonrepetitive bölgesindentüretilen tür spesifikTrans 1: 5’- TGG TAT 
TCT TGC CGA TGA C-3’; Trans 2: 5’- GAT CGT AAC TGC TTA ATA AAC CG-3’  primer çifti 
(13)   kullanılacaktır.  DNA amplifikasyonu 95 0C’de 5 dakika 1 siklus ön ısıtmayı mütakip 95 
0C’de 20 saniye denatürasyon, 50 0C’de 1 dakika hibridizasyon, 72 0C’de 2 dakika sentez 
olmak üzere 30 siklus ve 72 0C’de 5 dakika son siklus olarak gerçekleştirilecektir. 
PCR’deamplifiye edilen DNA, % 1,5’luk agaroz jel içerisinde 100 voltta 1 saat süreyle 
elektroforez işlemine tabi tutulacaktır. Elektroforezimütakip jel ethidiumbromide (0.5µg/ml) ile 
boyanacak ve sonuçlar UV transilluminatörde değerlendirilecektir. PCR ürünlerinden elde 
edilen 257 bp uzunluğundaki bant C.burnetiiyönünden pozitif olarak değerlendirilecektir. 
Sekansing: Pestivirüspozitif olan numunelerde, BVDV-1, BVDV-2 ve BDV 
suşlarınıntiplendirilmesi için one-step Real Time RT-PCR yapılacaktır. Elde edilen ürünlerin 
sekanslaması ticari olarak firmalara yaptırılacaktır. 
 
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı:  
Koyunculuk yapılan işletmelerde abort ve yeni doğmuş kuzu ölümleri, işletmenin karlılığını ve 
sağlıklı damızlık elde edilmesini önemli derecede etkilemektedir. Pestiviruslarabort dışında 
küçük, zayıf persiste kuzu doğumlarına da neden olduğundan, persisteenfekte kuzuların 
sürüde kalması, hayvanlarda gelişme geriliğine ve enfeksiyonun sürüdeki diğer hayvanlara 
bulaşmasına neden olmaktadır. C.burnetiienfeksiyonu koyunda klinik belirti göstermeksizin 
abort oluşumuna neden olur. Bu enfeksiyonların atık etiyolojisindeki paylarının belirlenmesi, 
sürü yönetiminde abortların oluşturduğu ekonomik kayıpların azaltılmasında etkili mücadele 
yönteminin seçilmesinde ışık tutacaktır.  
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06 SERMAYE GİDERLERİ YILLARA GÖRE DAĞILIM 
1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 40.000 - -  
06.2-MENKUL SERMAYE 
ÜRETİM GİDERLERİ 

  3.000 13.500 13.500 - 

06.5. GAYRİMENKUL 
SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 

  5.000  5.000  5.000  

06.9- DİĞER SERMAYE 
GİDERLERİ 

  2.000  1.500  1.500 - 

TOPLAM 50.000 20.000 20.000  
GENEL TOPLAM 90.000 

ÇALIŞMA TAKVİMİ 

 
DÖNEMLER  

 
YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

01.01.2012-31.3.2012 (3 ay) 
 
31.03.2012-  01.11.2012 (7 ay) 
01.11.2012-   30.4.2013 (6 ay) 
30.4.2013- 01.11.2013 (6 ay) 
01.11.2013--30.04.2014 (6 ay) 
30.04.2014 -31.12.2014 (7ay) 

Teşhis kit ve kimyasal alımlarının sağlanması, 
numunelerin toplanması 
Numunelerin işlenmesi,  
Kuzulama sezonu numune toplanması 
Sezon numunelerinin işlenmesi,  
Kuzulama sezonu numune toplanması 
Sezon numunelerinin işlenmesi ve projenin 
yazılması 
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PROJE ADI:  Samsun ve çevresinde bakır ve bakır metabolizmasını etkileyen bazı  

element düzeylerinin araştırılması  
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Kurumu : Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü  

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU AFA/PROGRAM 
Araştırma Fırsat Alanı:  Küçükbaş Hayvancılık  
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PROJE SÜRESİ:  24 Ay 
Başlama Tarihi : 01.01.2012 
Bitiş Tarihi  : 31.12.2013 

 
PROJENİN ÖZET TANITIMI: 

Enzotik ataksi Samsun bölgesinde önceden beri bilinen önemli bir metabolizma 
hastalığıdır.  Bu sorunun temelinde bakır yetersizliği yatmaktadır. Bu konuda en son 1970 li 
yıllarda çalışılmış daha sonra yapılan bir araştırılmaya rastlanılamamıştır. Yapılan 
çalışmalarda günümüz şartlarına göre hem detaylı değildir hem de daha dar alanda 
yapılmıştır. Bu çalışma ile Samsun merkez ve ilçelerinden seçilen 8 pilot bölgeden Mart-
Haziran döneminde merada otlatılan 400 adet koyundan kan örnekleri alınacaktır. Ayrıca 
koyunların, otlatıldığı meralardaki bitkiler (n=7), toprak  (n=7) ve su örnekleri (n=7) ile bakır 
ve emiliminde etkili olan elementler (Cu, Fe, Zn, Mn, Mo, Ca, Cd, Pb) açısından 
incelenecektir. Bakırın plazmadaki depo şekli olan seruloplazmin düzeyleri de araştırılacaktır.  
Mineral madde analizleri atomik absorbsiyon spektrofotometri ve seruloplazmin analizi 
spektrofotometrik olarak yapılacaktır.  Bulunan sonuçlara göre bölgemizde yetiştirilen koyun 
serumlarında, toprak, bitki ve suda ki element düzeyleri fazlalık ve noksanlık yönlerinden 
incelenecek, detaylı olarak bilgi edinilecektir. Bu bulgulara göre bölge veteriner hekimleri ve 
çiftçiler bilgilendirilecektir. 

 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
 İz elementler, canlıların sağlıklı biçimde gelişme, büyüme, üreme ve verimlilikleri için 
gerekli temel maddelerdir. Özellikle iz elementlerin hücre metabolizmasındaki fonksiyonları 
çok çeşitli olup, asit-baz dengesi, vücut sıvı ve dokularının ozmotik basıncı, membran 
geçirgenliği, doku hassasiyetinin oluşumu, sinir impluslarının iletimi, hormon ve enzimlerin 
kendilerine özgü fonksiyonlarının gerçekleştirmesi, büyüme, hayvansal üretim-verim ile 
canlının yaşam fonksiyonlarının yerine getirilmesinde son derece önemlidir.  

Canlılar için mineral madde kaynakları su ve bitkilerdir. Toprakta yeterli miktarda 
mineral madde bulunmadığı durumlarda bitkiler, mineral yönünden fakir olurlar, bu durumda 
yeme mineral takviyesi gereklidir. Noksanlığı çok önemli bozukluklara yol açan mineral 
maddeler fazla alındıklarında ise toksik etki gösterebilmektedirler. Bu nedenle gerekli mineral 
maddelerin tanınması ve yeterli miktarlarının bilinmesinde fayda vardır.   
 Bakır, metabolik olaylara katılan esansiyel bir iz element olup, hemoglobin 
yapımında, eritropoiezisde, kemik dokusu oluşumunda, deri, kıl ve sinirlerin gelişmesinde, 
kılların pigmentasyonunda, miyokardın normal gelişmesinde ve dokulardaki bütün 
oksidasyon olaylarında görevlidir. Vücutta bakır metabolizmasını etkileyen en önemli 
elementler molibden, kadmiyum, kükürt, kalsiyum, çinko, demir, kurşun, mangan ve inorganik 
fosfattır. Emilen bakır vücuttan başlıca safra bazen idrar ve az miktarda süt ile atılır. Bakırın 
kandaki depo şekli seruloplazamindir. Aynı zamanda kanın antioksidanı ve akut faz proteini 
olarak bilinen seruloplazmin kandaki Cu rezervinin en iyi göstergesidir ve  % 95 oranında Cu 

+2 değerlikli olarak bu proteine bağlı biçimde taşınır.  
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  Ülkemiz hayvancılığında, verimliliği ve hastalık insidensini direkt olarak etkileyen iz 
elementlerin meralardaki durumu hakkında oldukça sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. 
Bölgemizde de yapılacak olan bu çalışmada pilot olarak seçilen yerlerde meralardaki su, bitki 
ve  toprakta bakır ve bakırın emilimini etkileyen kalsiyum, molibden, çinko, demir, mangan, 
kadmiyum, kurşun miktarı  araştırılacaktır. Ayrıca alınan koyun numunelerin de bu 
parametrelere ilaveten serum seruloplazmin miktarına da bakılarak vücuda alınan bakırın 
depo şekli olan seruloplazmininde  değerlendirilmesi yapılmış olacaktır.  
Projenin yapılmasında ki amaç; 
a) Samsun bölgesinde hayvancılık açısından önemli bir sorun olan bakır yetersizliğinin 
detaylı olarak incelenmesi, 
b) Seçilen bölgelerde bitki örtüsü, su ve toprak yapısındaki bakır düzeylerini belirleyip 
bölgenin bakır yetmezliği açısından potansiyelini araştırmak, bakır metabolizmasını etkileyen 
diğer mineral maddeler hakkında bilgi edinmek, 
c) Proje sonuçları ile ilgili bu bölgelerdeki yetiştiricilerin bilinçlendirilmesini sağlayarak bu 
bölgelerde hastalıkların ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak, korunma yöntemleri 
geliştirmek ve literatüre katkıda bulunmaktır. 
 
Literatür Özeti: 

Çiftlik hayvanlarında iz element yetmezliğine bağlı hastalıklar tüm dünyada büyük 
ekonomik kayıplara neden olan önemli bir sorundur (33).  

Canlılar mineral maddeleri vücutlarına iklim durumlarına bağlı olarak toprak, su, hava 
ve bitkilerden almaktadırlar. Bu nedenle sağlıklı bir organizma için toprağın jeolojik yapısı 
önemli olmaktadır (7). 

Bakır sitokrom oksidaz, askorbik asit oksidaz, süperoksit dismutaz, monoamin oksidaz, 
lizil oksidaz gibi enzimlerin yapısına girerken aynı zamanda hücresel solunumda, kemik 
oluşumunda, kardiak fonksiyonda, bağ doku gelişiminde, keratinizasyonda, doku 
pigmentasyonunda gerekli olan bir esansiyel elementir (16). 

Bakır hemoglobin yapısında bulunmaz fakat hemoglobin yapımında ve demir 
transportunda görev alması nedeni ile eksikliğinde anemi şekillenir. Ayrıca keratin sentezi 
aksar bu da  yünlerin daha az disülfür grupları içermesine neden olduğundan ondulasyon 
kaybolur (16). Ayrıca koyunlarda genel bakır yetersizliğinde anemi, hemoglobin sentezinin 
azalmasının yanı sıra yünlerde depigmentasyon, yapağı kalitesinin bozulması, osteoblastik 
aktivite düşüklüğü, fertilite bozuklukları, dokulardaki oksidasyon olaylarının aksaması, kilo 
kaybı ve ishal en sık görülen belirtilerdir (5, 8, 13). 

Plazma bakırının %90-95 seruloplazmine bağlı şekilde bulunur. Seruloplzamin   α2-

globulin–Cu kompleksidir. Geriye kalan kısmı gevşek olarak albumine bağlanarak çeşitli 
dokulara taşınmaktadır. Plazma bakır seviyesini etkileyen faktörler serum seruloplazmin 
düzeyini de etkilemektedir (16). 

Yeni doğan kuzularda bakır yetersizliğine bağlı sinirsel bozukluklarla karakterize 
hastalık tablosu ilk olarak 1930’lu yıllarda tanımlanmıştır. Kuzulardaki bakır yetmezliğine 
bağlı ensefalomyelopati “swayback” veya “enzootik ataksi” olarak adlandırılmaktadır. Bazı 
araştırıcılar bu iki terimi eş anlamlı kullanmakla beraber bir kısmı “swayback” terimini 
hastalığın konjenital formu “enzootik ataksi” terimini ise gecikmiş tip bakır yetmezliğini 
tanımlamak için kullanmıştır (33).  

Hastalığın konjenital formunda, hayvanlarda çoğunlukla ayağa kalkamama ve 
doğumdan sonra 2–4 gün içinde ölüm görülmektedir. Ayağa kalkabilenlerde sallantılı 
yürüyüş, sendeleyip öne doğru düşme, köpek oturuşu şeklinde tanımlanan arka bacakları 
üzerine oturma, musküler tremorlar ve körlük izlenmektedir (39, 43, 44, 47).  

Bakır yetersizliğinin santral sinir sistemi üzerine etkisi erken neonatal hayat boyunca 
oluşur. Bakırın santral sinir sistemi üzerine biyolojik rolü henüz tam olarak açıklanabilmiş 
değildir (9,25) fakat bakırın sinir hücrelerinin bir glikoproteini olan prion protein (PrP') 
yapısında da yer aldığı (6) ve antioksidan etkiye sahip olması nedeniyle hücrenin kendini 
korumasında yardımcı olduğu bilinmektedir (46). Bakır, sitokrom oksidaz, süperoksit 
dismutaz enzimleri ve seroplazmin proteininin ana bileşenidir (16, 43). Nöronal 
dejenerasyona sahip hayvanlarda hiç klinik bulgu görülemeyeceği gibi klinik bulgular 
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gösteren hayvanlarda da minimal düzeyde sinirsel lezyon da bulunabilmektedir.  (23, 44, 45, 
47).   

Primer bakır yetmezliği, bakırdan yoksun topraklarda yetişen bitkilerle beslenen 
koyunlarda ortaya çıkmaktadır. Sekonder bakır yetmezliğinde ise toprakta özellikle molibden 
ya da inorganik sülfatların fazlalığına bağlı olarak bakırın bağırsaklardan yeterli miktarda 
emilememesi durumu söz konusudur (2, 20, 29, 35). Rasyonlarla yetersiz bakır alınması, 
çeşitli nedenlerle vücudun bakır rezervlerinin tükenmesi ve bakır emilimini olumsuz yönde 
etkileyen molibden, kadmiyum, kalsiyum, çinko ve demir gibi elementlerin fazlalığı bakır 
yetersizliğini oluşturur (5, 8, 13). 
 Yapılan çalışmalarda koruyucu amaçla koyunlara gebeliğin başından itibaren bakır 
tuzlarının verilmesiyle kuzularda hastalığın ortaya çıkmadığı görülmüştür (20, 35). Ancak 
hastalık ortaya çıktıktan sonra bakır tuzları ile yapılan tedavilerin başarı şansı düşüktür. Klinik 
ve patolojik olarak benzer bulgular buzağı, domuz yavruları ve geyiklerde de görülmekle 
beraber bu türlere ilişkin şekillenen lezyonların bakır yetmezliği ile ilişkisi şüphelidir (12, 33).  

Yurdumuzda kuzulardaki enzotik ataksi hakkında ilk yayın 1961 yılında Özcan ve 
Karagözoğlu tarafından yapılmıştır (25). 

Karagözoğlu (25) 1961 yılında Samsun çevresinde yaptığı incelemelerde bakır 
yetersizliğinin sekiz-on yıldan beri Samsun merkez, Bafra, Alaçam ve Çarşamba ilçelerinin 
özellikle sahil köylerinde % 10-70 arasında görüldüğünü tespit etmiştir. 

Urman (44), Ünye-Samsun Alaçam sahil şeridi içinde bulunan koyun sürülerini 1963-
64-65 ve 1966 yılları içinde incelemiştir. Hastalık oranının yıldan yıla farklar göstermekle 
beraber, %10-40 arasında değiştiğini bildirmiştir. 

Ülkemizde bakır yetmezliği olguları Denizli’nin Çivril ve Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde 
de görülmüştür ( 11).h 

Şendil ve ark. (37) Samsun yöresinde yapmış oldukları bir çalışmada daha önce bakır 
yetersizliği görülen gebe koyunlara gebeliğin farklı aylarında %2’lik bakır sülfat verilmesi ile 
kuzularda enzotik ataksi durumunun önlendiğini, kontrol kuzularında ise %60 oranında 
enzotik ataksinin görüldüğünü bildirmişlerdir. 

Hayvanlarda mineral düzeyini etkileyen faktörler; toprağın bileşimi, iklim şartları, hasat 
işlemleri, mera ve rasyonların bu elementlerce fakir olması ve elementlerin bazen birbirleriyle 
antagonistik etkileşimleri,  genetik etkiler, mevsim ve gebeliktir (23, 36, 41, 42). 

Muratovic  ve ark. (22) yaptıkları çalışmada toprakta 18.85-20.02 ppm bakır olmasına 
rağmen koyun serumlarında ve otlaklarda bakırın düşük olduğunu bildirmişlerdir. Bakır 
düzeyinin tek başına yeterli olmadığını Fe ve Mo gibi element düzeylerinin bilinmesinin 
gerekli olduğunu bildirmişlerdir. 

Khan ve ark. (19) toprak, bitki ve hayvan sistemlerinde bakırın mevsimsel değişimi 
üzerine çalışmışlar ve sonuçta toprak bakır düzeyinin mevsimsel olarak değişiklik gösterdiği, 
bitki, su, idrar ve dışkıda ise değişiklik meydana gelmediğini belirtmişlerdir. Koyunların 
plazma bakır seviyesinin laktasyon ve koç katımıyla değişiklik gösterdiği bildirilmiştir. 

2005 yılında Türkiye’nin kuzeybatı bölgesinde yapılan çalışmada toprak, su, bitki ve 
koyun serumlarında mineral madde düzeyleri araştırılmış olup bölgeler arasında bakır ve 
çinko düzeylerinde farklılık olduğu bitki ve su örneklerinde ise kurşun miktarının yüksek 
olduğu belirtilmiştir (24). 

Erdoğan ve arkadaşlarının (9) Hatay bölgesinde yapmış oldukları çalışmada 
koyunlarda serum bakır, çinko ve seruloplazmin düzeylerine bakılmış fakat toprak ve bitki 
mineral düzeyleri yönünden kapsamlı bir çalışmanın yapılamadığından bahsetmişlerdir.  

Urman ve ark. (45) Samsun Karaköy harası koyun sürülerinde yaptıkları çalışmada 
mevsimin ve gebeliğin kan bakır seviyesine etkisi, yemleme olanakları ve bitkilerdeki bakır iz 
elementinin hastalıkla ilişkisini araştırmışlardır. Bu çalışmaya göre bölge mera bitkilerinin 
ihtiva ettiği bakır normal sınırlar içerisinde bulunmuştur. Bunun gibi, bitkideki molibden de 
normal sınırlar içerisindedir. Bu sonuçlara göre, Samsun bölgesindeki enzotik ataksi 
hastalığının nedenini "basit bir bakır yetersizliğine" bağlamanın mümkün olamayacağını 
belirtmişlerdir. Yaz aylarında yaylalara çıkarılan koyunların kan bakır seviyelerinin normal 
sınırlara yükseldiği fakat eski çevrelerine döndükten kısa bir zaman sonra bu değerlerin 
tekrar düştüğü bildirilmiştir. 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Muratovic%C2%B4%2C+S.%22
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Kehrer (18) Samsun yöresinden topladığı mera otlarında bakırın yeterli; fakat 
molibden ve kalsiyum miktarlarının ise fazla olduğunu bildirmişlerdir. Şendil (36) ise yine 
Samsun’dan topladığı ot ve toprak örneklerinde molibdenin normal miktarlarda olduğunu 
saptamışlardır. 

Bakır yetmezliği, özellikle sahil bölgelerinde ve çeşitli karakterdeki topraklarda görülür. 
Samsun ve çevresinde hastalığın görüldüğü yerlerdeki topraklarda da çok ve ya az kumlu, 
humuslu ve balçık özelliktedirler. Böyle yerlerden alınan 16 toprak örneğinde bitkilerin 
alabilecekleri bakır miktarı, havada kurutulmuş bir kg. toprakta 5.6- 16.3 mg arasında 
bulunmuştur (18 ).          

 
Materyal: 
Hayvan Materyali:   

Bu çalışmanın hayvan materyalini Samsun ve ilçelerinde bulunan 1-4 yaşlı, karayaka 
ırkı, klinik bakıda problemi olmayan, sağlıklı, gebe olmayan koyunlar oluşturacaktır. Bu 
amaçla Samsun merkez ve ilçelerinde 8 adet pilot bölge seçilecektir. Atakum, Tekkeköy, 
Bafra, Ladik, Vezirköprü, Havza, Alaçam, Çarşamba ilçelerinden toplam 400 adet koyundan 
kan örnekleri toplanacaktır. Seçilen bölgede koyunlarda ilave yem verilmemiş, yalama taşı 
kullanılmamış olmasına dikkat edilecektir. Sadece mera ile beslenen örnekler tercih 
edilecektir. Mevsimsel olarak ise Mart–Haziran döneminde merada otlatıldıktan sonra 
haziran ayının sonunda koyunların V. Jugularisin ’den antikoagulansız tüplere kan alınacaktır 
(9). Alınan kanlar soğuk taşıyıcılarla laboratuarımıza getirilecektir. Serum için alınan kanların 
üzerleri çizilip 3000 rpm de 10 dk santrifüj edildikten sonra elde edilen serumlar ependorflara 
alınıp analiz edilinceye kadar -80 0C de saklanılacaktır. 
Toprak, Su ve Bitki Numunelerinin Toplanması  

Samsun ve ilçelerinde kan alınacak koyunların otlatıldığı alanlarda bulunan 
meralardan da bitki örnekleri ayrı ayrı plastik poşetlere alınacaktır. Her bir mera için 7 ayrı 
yerden bitki numunesi toplanacaktır (38).  

Su örneklerin alınması için 50 ml hacminde kapaklı plastik kaplar kullanılacaktır. 
Numunelerin toplanacağı plastik kaplar hidroklorik asitli (HCl) solüsyonla yıkandıktan sonra 
saf su ile iyice durulanacaktır. Su numuneleri de her bir bölge için 7 farklı plastik kaplara 
alınarak analiz için laboratuarımıza getirilecek ve bekletilmeden 24 saat içinde çalışılacaktır ( 
30).  

Toprak alınacak yerler işaretlendikten sonra, bu noktalardaki otlar çapa ve kazma ile 
toprak kaldırılmadan temizlenerek “V” şeklinde çukurlar açılacaktır. Çukurun yan duvarından 
bel küreği ile önce 0–30 (veya 0–20) cm derinlikten 2–3 parmak kalınlığında toprak dilimi 
toplanacaktır. Toprak örnekleri tarlanın bir ucundan diğer ucuna doğru gibi zig-zak'lar 
çizilerek açılan çukurlardan alınacaktır (38). Hayvanların otlatıldığı her bir alanlarda ki 7 
yerden 1kg toprak numunesi alınarak,  numunelerin ayrı ayrı plastik poşetlere konulması 
sağlanacak ve etiket bilgileri yazılacaktır (38). 
 
Metot:  
  Su numuneleri direk Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrisinde (AAS) okutulurken 
toprak ve bitki örneklerinin ön işlemi için Cem Marka Mars Xpress mikro dalga yaş yakma 
fırını kullanılacaktır. Serum örnekleri ise 1/3 oranında ultra saf su ile seyreltilerek 
çalışılacaktır (21). 
Bitki örneklerinin analize hazır hale getirilmesi:  

Laboratuvara getirilen bitkiler önce musluk suyu ile yıkanarak üzerlerindeki toprak ve 
diğer maddeler temizlenecek ardından distile su ile ikinci yıkama yapılacaktır. Daha sonra 
kaba filtre kağıtları üzerine serilerek 24 saat oda sıcaklığında kurutulup daha sonra 24 saat 
100 °C'ye ayarlanmış etüvde bırakılıp kuru ağırlıkları tartılacaktır. Kurutulan bitkiler porselen 
havanda yaklaşık 0.5 mm büyüklüğüne kadar öğütülecektir (15). 

 Öğütülmüş bitkilerden 0.5 gram tartılıp üzerine 10 ml nitrik asit (%70) ilave edilerek 
mikrodalga yaş yakma sistemine yerleştirilip ( Mars Xpress) aşağıda belirtilen ısıtma 
proğramı uygulanacaktır. Bu işlemin sonunda sıvı hale gelen bitki örnekleri 50 ml’lik balon 
jojelere süzülerek aktarılacak ve ultra saf su ile hacmi tamamlanacaktır. 
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Isıtma Programı:  
 

Evre  Max. Güç  % Güç  Çıkış (dk.)  Basınç 
(psi)  

Sıcaklık 
(°C)  

Bekleme  
(dk.)  

(1)  1200 W  100  15:00  -   200  15:00  
 
Toprak örneklerinin analize hazır hale getirilmesi:  

Toprak örnekleri 80 °C’ye ayarlanan etüvde yaklaşık 10 saat kurutulacaktır. Kurutma 
işleminden sonra elenen toprak örneklerinden 2 gram tartılıp üzerine 12 ml Aqua Regia (3:1 
Hydrochloric Acid:Nitric Acid)  ilave edilip mikrodalga yaş yakma sistemine yerleştirilerek         
( Mars Xpress) aşağıda belirtilen ısıtma proğramı uygulanacaktır. Bu işlemin sonunda sıvı 
hale gelen toprak örnekleri 50 ml ‘lik balon jojelere süzülerek aktarılacak ve ultra saf su ile 
hacmi tamamlanacaktır. 
 
Isıtma Programı:  
 
Evre Max. Güç  % güç Çıkış (dk.)  Basınç  

(psi)  
Sıcaklık 
(°C)  

Bekleme  
(dk.)  

(1)  1200 W  100  10:00    -  160  15:00  
 
Element Analizi 

 Elementlerin( Cu, Fe, Zn, Mo, Mn, Ca, Cd, Pb) analizi laboratuarımızda bulunan GBC 
Avanta ∑ marka Atomik Absorpsiyon Spektrofotometride alevli ve Grafit sistem ’den 
faydalanılarak yapılacaktır (21).  
 
AAS Alevli Sistem Metodu 

 Her bir element için hazır stok standart çözeltiler (Titrosol-Merck) kulanılacaktır. 
Konsantre element standartlarından (1000 µg/mL) dilüe ara standartlar hazırlanıp, ara 
standart çözeltilerinden ise her bir element için 5 adet çalışma standartları hazırlanacaktır. 
AAS’de her bir element ölçümü için o elementin Hallow-Cathode lambası kullanılıp lamba 
akım gücü, lamba ışık yolu, enerji, aspirasyon süresi, okuma süresi, ölçüm süresi, alev tipi 
(hava/asetilen)’ne ayarlandıktan sonra hava kompresörü ve asetilen tüpü açılıp ve gerekli 
ayarlamalar yapılarak cihaz talimatnamesinde belirlenen şartlar cihaza kaydedilecektir (21). 

Alev yakılarak alevin kararlı hale gelmesi beklenip; kör çözelti( ultra saf su) ile cihazın 
aborsbans zemini sıfırlanacaktır. Hazırlanan çalışma standartları sıra ile verilerek kalibrasyon 
eğrisi çizdirilip güven aralığının 0.99500–1.00000 ile kalibrasyon katsayısı (C.V.) %99.5 
arasında olması sağlanacaktır. Ön işlemlerden geçen numuneler sırayla cihazda 
okutulacaktır. Elde edilen veriler örnek seyreltme katsayısı ile çarpılarak hesaplanacaktır 
(21). 
AAS Grafit Fırın Metodu 

Her bir element için hazır stok standart çözeltileri (Titrosol-Merck) kulanılacaktır.   
Konsantre element standartlarından (1000µg/mL) dilüe standartlar hazırlanacaktır (1µg/mL). 
Çalışma standart çözeltileri her bir element için cihaz tarafından otomatik olarak 
hazırlanarak; kalibrasyon eğrisi çizdirilecektir. Örnekler ön işlemlerden geçtikten sonra 
kurutma, küllendirme ve atomizasyon işlemlerine tabi tutulup, matriks düzenleyici çözeltiden 
otomatik pipetle 5µl kullanılacaktır. Örnek numuneler auto sampler’da sırayla okutulacaktır 
(21). 

Çözelti konsantrasyon düzenleyici olarak % 1’lik  magnezyum nitrat Mg(NO3)2 , % 10’ 
luk amonyumdihidrojenfosfat (NH4H2PO4) ve % 10’luk paladyum nitrat Pd(NO3)2   

kullanılacaktır. Elde edilen veriler örnek seyreltme katsayısı ile çarpılarak hesaplanacaktır 
(21). 

 
Seruloplazmin Analizi 

Kan serumunda seruloplazmin düzeyleri spektrofotometride modifiye Rawin metodu ile 
bakılacaktır (28). Deney tüpleri ve kör tüpüne 5 ml penil daimin konulacak deney tüpüne 0,1 



 64 

serum ilave edilirken kör tüpüne ise 1ml sodyum azit ve 0,1 serum ilave edilip karıştırıldıktan 
sonra 37 ºC de 15 dakika bekletilecek sonra deney tüpüne 1 ml sodyum azit ilave edilip 15 
dakika beklenilerek 546 nm de UV spekrofotometride okunacak ve gerekli hesaplamalar 
yapılacaktır.  
İstatistik analizler: 
Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilecektir. 
 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

Kuzularda bakır yetmezliği oldukça yaygın önemli bir yetiştiricilik problemdir. 
Ülkemizde Samsun ili ve çevresinde yapılan bir araştırmada kuzularda hastalık insidensinin 
%10 ile % 40 arasında değiştiği bildirilmiştir (45). 

Pilot olarak seçilen bölgelerde yetiştiricilerin bu hastalıklara ilişkin bilinç düzeyleri 
yeterli değildir. Hangi bölgelerin bu mineraller için potansiyel tehdit unsuru olduğu da 
bilinmemektedir. Kuzularda bu hastalıklar çıktıktan sonra da tedavideki başarı şansı oldukça 
düşüktür. Dolayısıyla hastalık şekillendikten sonra oldukça yüksek ekonomik kayıplar 
şekillenmektedir. Çalışma ile hangi bölgelerin hastalık potansiyeli taşıdığı tespit 
edileceğinden ve ayrıca çalışmanın bir diğer yönünün de bu potansiyel bölgelerdeki 
yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi olmasından dolayı hastalığa ilişkin kayıpların ortadan 
kaldırılmasında önemli aşama kaydedilecektir. Mineraller ve toksik elementler su, toprak, 
bitki, yem ve serumlarda inceleneceğinden geniş bir bilgi edinilecektir. 

Bu çalışmanın il ve ilçelerimiz için faydalı olacağı daha sonraki çalışmalara yol 
göstereceği ve literatüre katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.  
 
 
Proje Lideri   : Dr. Neslihan ORMANCI 
Yardımcı Araştırmacı  : Doç. Dr. Sena ÇENESİZ, Rahşan AKPINAR 
 
 
TALEP EDİLEN BÜTÇE:  
 

06 SERMAYE GİDERLERİ YILLARA GÖRE DAĞILIM 
1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI   30.000 - -  
06.2-MENKUL SERMAYE 
ÜRETİM GİDERLERİ 

  20.000 - - - 

06.5. GAYRİMENKUL 
SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 

  1.000  1.000 - - 

06.9- DİĞER SERMAYE 
GİDERLERİ 

  1.000  1.000 - - 

TOPLAM 52.000 2.000   
GENEL TOPLAM 54.000 

 
 
ÇALIŞMA TAKVİMİ: Örneklerin hangi dönemlerde toplanacağı ve ona göre analizlerin 
yapılacağı dönemler  
                                                           2012                                                            2013                        

YAPILACAK İŞ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 Malzemelerinin Temini  
 

x x x x x              
      

Numunelerin toplanması                              x x                  

Numunelerin işlenmesi                                 x x x x x x x x          

Sonuçların 
değerlendirilmesi ve 
raporlama 

         
   

   
x x x x x x x   



 65 

 
LİTERATÜR LİSTESİ: 

1. Alonso ML. Arsenic, cadmium, lead, copper and zinc in cal/le Fom Galicia, NW Spail1. Sci Total 
Environ, 2000, 246, 237-248. 

2. Aupperle H. Schoon HA. Frank A. Experimental copper deficiency, chromium deficiency and 
additional molybdenum suplamantation in goats. Pathological findings. 2001, 42, 311–321. 

3. Barlow RM, Purves D, Butler EJ  and Macintyre JI. Swayback in south-east Seotland. J. comp. 
path., 1960, 7°, 369-410. 

4. Berg JM. Ziınc f/Ilger domains: Hypoıh€'ses and curreııl knowledge. Ann Rev Biophys   Chem, 
1990, 19, 405-421. 

5. Blood DC and Radostits OM. Veterinary Medicine. A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, 
Pigs, Goats and Horses. Seventh Edition, Bailliere Tindall, 1989, London. 

6. Brcwn DR. Copper and prioıı disease. Brain Res Bull, 2001, 55. 165-173. 
7.  Curthbertson D.Introduction to the symposium “Trace Element Metabolism in Animals” (Mills, 

C.F. ed.) Livingstone, Edingburg and London. 1-2, 1970. 
8. Çimtay Ü. Sığır , Koyun ve Keçilerde Bakır Yetersizliği ve Önemi Türk Veteriner Hekimliği Derg., 

1999,11, (3-4): 15-20 
9. Erdogan S, Erdogan Z, Şahin N. Mevsimsel olarak merada yetiştirilen koyunlarda serum                

bakır, çinko ve seruloplazmin düzeyleri ile yün bakır ve çinko değerlerinin araştırılması. Ank. 
Üniv. Vet. Fak. Derg. 2003, 50, 7-11. 

10. Ergün A. Zinc melabolism and deficienn. in domestic animals. Ankara Üniv. Vet Fak  Derg. 1983, 
30. 308-316. 

11. Hakioğlu F. Denizli-Çivril köylerinde kuzularda bakır noksanlığından ileri gelen enzotik ataksiler. 
Pendik.Vet. Kont. Ve Araş. Derg. 1:52-71. 

12. Hazıroğlu R. Sinir sistemi. Veteriner Patoloji. Milli U.H.M. Hazıroğlu R. edt. Medipres, 1997, 1. 
cilt, sayfa 282–283.  

13. Howard JL. Currenı Veleriııarl' T/jempy 2. Food Animal Pmclice. WB Saundcrs Coıııpany. 1986,  
PiladIphia. 

14. IŞIK, N.  İdiopatik parkinson hastalığı etyopatogenezinde seruloplazminin yeri ve proton MR 
spektroskopi ile verifikasyonu.  2005, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık Tezi. 

15. Karademir M, Toker  M C. Ankaranın bazı kavşaklarında yetişen çim bitkilerinde egzoz 
gazlarından gelen kurşun birikimi. 1998, Çev. Kor. 7: 26, 9-12. 

16. Kaneko JJ, Harvey WJ, Bruss LM. Clinical Biochemistry of domestic animals. Sixth edition . 
Academic pres. USA , 2008. 

17. Kancko N, Harvey JW, Bruss ML. Cliııical !Jiochemisırl' oj' Domesıic Animals. 1999, stl1 Eel. 
Academic Prcss. London. 

18. Kehrer A. Die kupfermangelkrankheit bei Schafen in der Türkei. Berl. Münch. Tierarztl. Wschr, 
83: 371- 378. 

19. Khan ZI,  Hussain A, Ashraf M, Ahmad K, Danish M, McDowell LR.  Effect of seasonal variation 
on the copper status in a soil-plant-animal system Acta Agronomica Hungarica 2008 Vol. 56 No. 
1 pp. 55-67.  

20. MacPherson A, Gray D. Swayback and copper supplementation. Vet. Rec. 1985, 117, 290-291 
21. Makino T and Takahara K. Direct determination of plasma copper and zinc in infants by atomic 

absorption with discrete nebulization. Clin. Chem., 1981, 27 (8): 1445-1447. 
22. Muratovic S, Dzomba E, Cengic S, Crnkic´ C´. Copper content in soil-plant-sheep continuum at 

Nisici plateau. Foreign Title Krmiva 2005, Vol. 47 No. 2 pp. 59-63. 
23. Millar M, Barlow A, Gunning R. Enzootic ataxia in farmed red deer. Vet. Rec.  2003, 152, 408. 
24.  Or ME, Kayar A, Kızıler R, Parkan C, Gönül R, Barutçu B, Dodurka HT.  Determination of levels 

of some essential (iron, copper, zinc) and toxic (lead, cadmium) metals in the blood of sheep and 
in samples of water, plants and soil in Northwest Turkey. Veterinarski Arhiv 2005, Vol. 75 No. 4 
pp. 359-368 g 

25. Özcan B, Karagözoğlu AG. Karaköy harasında yeni doğan kuzularda paraplegia enzootica 
(enzootic ataxia) arazi ile seyreden hastalık üzerine çalışmalar. Türk Vet. Hek. Dern. Derg. 31: 
398 

26. Özcan C. Gecikmiş formda enzotik ataksi’li kuzular üzerinde küratif tedavi denemesi. Ank. Üniv. 
Vet. Fak. Derg. 18: 375-382. 

27. Purvis ER, and NK Peterson. Methods of soil and plant analysis for molybdenum. Soil Sci.1956, 
81:223-228. 

28. Rawin HA. An improved colorimetric enzymatic assay of ceuloplasmin. J Lab Clin Med, Volume 
1986, 58, 161-168. 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Acta+Agronomica+Hungarica%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Crnkic%C2%B4%2C+C%C2%B4.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Krmiva%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Abdullah+Kayar%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Veterinarski+Arhiv%22


 66 

29. Rombach EP,  Barboza PS, Blake JE. Utilization of copper during lactation and neonatal 
tevelopment in muskoxen. Can. J. Zool. 2002, 80, 1460–1469. 

30. Sağdıç  A. Su örneği alma tekniği. 2003, Cilt:12, Sayı: 8, Syf : 311 
31. Spais A. Contribution a l' etude de l' ataxie enzootic des agneux en Grece; deficience en cuivre 

des moutons associee a la consomation des plantes des prairies salees. Ann. med. vet. 1956, 
100, 499-504. 

32. Spais AG.  Le cuivre en pathologie ovine et bovine. Rec. med. vet., 1959, 85, 161-162. 
33. Summers BA. Cummings J.F., Lahunta A. Degenerative diseases of the central nervous system. 

Veterinary Neuropathology, Summers BA, Cummings JF, DeLahunta A, eds., 1995, sayfa. 273–
277, Mosby, St. Louis, MO.  

34. Sutde NF and Field AC. Effect of intake of copper, molybdenum and sulphate on copper 
metabolism in sheep. J. Comp. path., 1968, 78, 351-362. 

35. Sutle NF. The role of comparative pathology in the study of copper and cobalt deficiencies in 
ruminants. J. Com. Path. 1988, 99, 241–258. 

36. Şendil Ç, Bayşu N, Ünsüren H, Çelikkan M. Yurdumuzda enzotik ataksinin varlığı ve ensidemisi 
üzerinde çalışmalar. Elazığ Vet Fak Derg, 1975, 2, 38-52. 

37. Şendil Ç. III. Koyunlarda bakır yetmezliği ve anemi Ibid, 20: 256-261. 
38. Taban S. Gübrelemede yol gösterici olarak toprak analizleri ve önemi. Ankara Üniv. Ziraat Fak. 

Toprak Böl. 
39. Tunca R, Erginsoy SD, Sozmen M, Guvenc T, Ercag E. Localization of heat shock protein 70 

and metallothionein immunoreactivity associated with copper deficiency in the CNS of lambs. 
Medycyna Wet. 2007, 63 (10). 

40. Underwood EJ, Suttle NF. The Mineral Nutrilion ojLiııeslock. 3ru Ed.2000 CABI Publishing, 
Edinburgh. 

41. Underwood EJ. Trace elements in human and animal nutrition. NewYork  1956, Aeademie 
press. 

42. Underwood EJ.  Trace Element in Human and Animal Nutrition Academic Press, London, 1977. 
43. Urman HK. Pathological investigation on the .enzootic ataxie. disease inlambs. Vet. J. Ankara. 

Univ. 1967, 14, 329-353. 
44. Urman HK. Kuzularda “Enzootic ataxie” hastalığı üzerine patolojik araştırmalar. A.Ü. Vet. Fak. 

Derg. 1966, 13, 329-353. 
45. Urman KU, Akkılıç M, Akat K. Enzootik Atakside Bakırın Rolü üzerinde Araştırma dergiler. 

Ankara.edu.tr/dergiler. 1987,  11/547/6757.pdf. 
46. Wong BS, Brown DR, Pan T, Whiteman M, Liu T, Bu X, Li R, Gambetti P, Olesik J, Rubenstein 

R, Sy MS. Oxidaıive impairment in scrapie-injecled miee is associaıed with brain metals 
perıurbalions aııd altered antioxidant activiıies. J Neuroeheın. 2001, 79. 689-698. 

47. Yoshikawa H, Seo H, Oyamada T, Ogasawara T, Oyamada T, Yoshikawa T, Wei X, Wang S, Li 
Y. Histopathology of enzootic ataxia in Sika deer (Cervus nippon Temminck). J Vet Med Sci. 
1996, 58, 849-854. 

 
 

 

 



 67 

TC 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

PROJE TEKLİFİ 

 
PROJE ADI:  Pestisidlere Maruz Kalmış Tavukların Kan ve Dokularında Bazı  
                      Biyokimyasal Değerlerin Araştırılması  
 
YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ: Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
PROJE LİDERİ 

Adı Soyadı : Doç. Dr. H.Ferhan NİZAMLIOĞLU   
Kurumu : Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü  

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU AFA/PROGRAM 
Araştırma Fırsat Alanı:  Kanatlı ve Küçükevcil Hayvancılık  
Araştırma Programı  :  Hayvan Sağlığı ve Refahı                

PROJE SÜRESİ:  24 Ay 
Başlama Tarihi : 01.01.2012 
Bitiş Tarihi  : 31.12.2013 

 
PROJENİN ÖZET TANITIMI: 

Pestisidler, ürün kalitesi ve verimliliği artırmak, tarımdaki zararlı populasyonunu 
kontrol altına almak amacıyla kullanılan toksik maddelerdir. Ancak, bilinçsiz ve büyük 
miktarlarda kullanılmaları, çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. İnsan ve hayvanlarda 
mutajenik, tümorojenik ve teratojenik etkileri vardır; ayrıca, lipid peroksidasyona, kas ve 
sinirlerde soysuzlaşma, çeşitli doku ve organlarda hasar ve bozukluklara da yol açarlar.  

Organik fosforlu ve karbamatlı bileşikler, asetilkolinesteraz(AChE) aktivitesini inhibe 
ederek sinir sinapslarında asetilkolin birikmesine neden olur. Düşük dozda bu pestisitlere 
maruz kalmanın çeşitli biyokimyasal değişikliklere yol açtığı bilinmektedir.    

Bu çalışmada, materyal olarak, kontrol amaçlı ve  klinik yönden sağlıklı görünen 25 
adet ve zehirlenme şüphesiyle laboratuara  getirilen 75 adet olmak üzere toplam 100 adet 
kanatlı hayvan kullanılacaktır. Hayvanların mide içerikleri pestisit (organik fosforlu ve 
karbamat grubu insektisit) yönünden, organ (karaciğer, kalp, dalak, akciğer, hava kesesi, 
yumurta folikülü) ve kan serumları bakteriyolojik yönden analiz edilecektir. Biyokimyasal 
yönden ise, insektisit zehirlenmeleri ve bu zehirlenmelerle birlikte seyreden enfeksiyöz 
etkenlere bağlı olarak gelişen,  kan ve karaciğer dokularında ALP, AST, ALT, GGT, GSH-
Px,  ve beyin dokularında AChE değerlerindeki değişmeler belirlenecektir.     
 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi 
Pestisidler, ürün kalitesi ve verimliliği artırmak, tarımdaki zararlı populasyonu kontrol altına 
almak amacıyla kullanılan toksik maddelerdir. Pestisit kullanımının tartısılmaz yararlarına 
karsın etkin denetimden yoksun ve asırı miktarlarda uygulanması insan dahil hedef olmayan 
diger canlılarda zehirlenmelere ve ölümlere neden olmakta, ekosistemlerin ve besinlerin 
kirlenmesine yol açmaktadır. Pestisitlerin bir bölümü (Organofosfatlı ve karbamatlı 
insektisitler) de etkilerini doğrudan doğruya periferal ve merkezi sinir sistemi üzerinde 
göstererek organizmanın yaşamını tehdit etmektedir. Sinir sisteminde uyarıların iletilmesi 
görevini asetilkolin yapmaktadır. Asetil kolin taşıyıcı görevini tamamladıktan sonra asetik asit 
ve koline ayrışır (hidrolize olur) ve sinir sistemi yeniden uyarıları alacak hale gelir. 
Asetilkolinin hidrolize olmasını asetilkolinesteraz enzimi sağlar. Değişik yollarla bünyeye 
alınan organik fosforlu insektisitler, bu enzimi inaktif hale getirerek   faaliyetini durdurur ve 
asetilkolinin hidrolize olmasını  önler ve böylece sinapsislerde asetilkolin birikerek, sinirsel 
uyarıların iletimi durur ve tüm vücutta “asetilkolin zehirlenmesi” belirtileri ortaya çıkar. Bunlar; 
parasempatik sistemin aşırı çalışması, kalbin uyarılmasına bağlı olarak kan basıncının 
yükselmesi, çizgili kas kasılması, kaslarda hissizlik ve felçe varan etkilerdir.  

Organik fosforlular gibi karbamatlı insektisitler de, asetilkolinesteraz enzimini inaktive 
ederek etki gösterirler. 
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Kanatlılarda pestisit zehirlenmelerinin teşhisi, barsak içeriğindeki pestisit rezidüleri ile 
kan ve beyindeki kolinesteraz(ChE) inhibisyonunun tespitine dayanır. Beyin ChE aktivitesi, 
ölü kanatlılarda OP ve karbamat grubu pestisitlere maruz kalmanın en önemli güvenilir 
göstergesidir. Beyin ChE aktivitesindeki %25 veya daha fazla bir azalmanın, bir kolinesteraz 
bileşiğine maruz kalmanın, %50 veya daha fazla bir azalma ise ölümcül düzeyde bir 
maruziyetin kanıtıdır. 

Aminotransferazlar(AST,ALT), karaciğerdeki herhangi bir hasarın ilk belirleyicisi olan 
enzimlerdir. Deneysel zehirlenme olgularında bu enzimlerin kanda önemli ölçüde arttığı 
bildirilmektedir. Yine pestisitlerle yapılan deneysel çalışmalarda, TCA enzimlerinin (malat 
dehidrogenaz, süksinat dehidrogenaz) inaktive olduğu ortaya konmuştur.   

Sunulan bu çalışmada, insektisitlerle zehirlenmeler ve bu zehirlenmelerle birlikte 
seyreden enfeksiyöz etkenlere bağlı olarak   kan  ve karaciğer dokularında  ALP, AST, ALT, 
GGT, GSH-Px ve beyin dokularında ise AChE değerlerindeki değişmeler belirlenecektir. 
Böylece, daha önce yapılmış deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile sahadaki 
durum karşılaştırılarak, kanatlı organizmasının  bu parametreler yönünden ne ölçüde 
etkilendiğinin ortaya konması ve yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır . 
 
Literatür Özeti: 
Pestisidler, ürün kalitesi ve verimliliği artırmak, tarımdaki zararlı populasyonu kontrol altına 
almak amacıyla kullanılan toksik maddelerdir.  Pestisitlerin kümes hayvanları ve kuşlarda 
yumurta kabuklarının incelmesine neden olduğu ayrıca doğada kuşların üreme ve 
çoğalmalarını engellediği bilinmektedir. Organofosfatlar ve karbamatlı bileşikler, asetilkolin 
esterazın aktivitesini inhibe ederek sinir sinapslarında asetilkolin birikmesine neden olur. Bu 
durum merkezi ve periferal sinir sisteminde nöral geçişin bozulmasına neden olur. Düşük 
dozda bu pestisitlere maruz kalmanın çeşitli biyokimyasal değişikliklere yol açtığı 
bilinmektedir.  İn vivo ve in vitro deneysel çalışmalar, akut, subakut, subkronik ve kronik 
insektisit uygulamalarının sonucu ortaya çıkan hepatotoksisite, nörotoksisite, genotoksisite, 
embriyotoksisite, immünotoksisite gibi etkenlerin patogenezinde organofosfat insektisitlerinin 
yol açtığı artmış reaktif oksijen türleri (ROS)’nin neden olduğu oksidadif doku hasarının rol 
oynadığını ortaya koymuştur. Bu çalışmalarda, karaciğer, beyin ve tiroit gibi çeşitli doku 
örneklerinde, serum ve eritrositlerde lipid peroksidasyonu (LPO)’nun bir göstergesi olan 
tiobarbitürik asit reaktif substansları (TBARS) seviyelerinde artış ve enzimatik antioksidan 
savunma elemanlarından süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz 
(GSH-Px), glukoz- 6-fosfat dehidrogenaz (G6PDH) ve glutatyon redüktaz (GR) 
aktivitelerindeki değişiklerin gösterilmesiyle OPIs’in toksisitesinde oksidatif hasarın rol 
oynayabileceği belirtilmiştir(8) Pestisitlere maruz kalan örneklerde genomik DNA hasarı 
olduğu da yapılan bir çalışma ile kaydedilmiştir (21). 
  Kuşlardaki pestisit zehirlenmelerinin teşhisi, barsak içeriğindeki  pestisit rezidüleri ile 
kan ve beyindeki kolinesteraz(ChE) inhibisyonunun tespitine dayanır. Birçok durumda, 
baskılanmış bir ChE aktivitesi, bir ölüm olayına neden olan organik fosforlu(OP) ve karbamat 
grubu pestisitlerin ilk göstergesi olabilir. Beyin  ChE aktivitesi ölü kuşlarda OP ve karbamat 
grubu pestisitlere maruz kalmanın güvenilir göstergesidir, fakat ChE düşüklüğünün olmayışı 
zehirlenmeyi ekarte etmez. Beyin ChE aktivitesi ölçülür ve normal düzeylerden enzim 
aktivitesinin düşüşünü tespit etmek için aynı türlerin normal beyin ChE aktivitesiyle 
karşılaştırılır. Beyin ChE aktivitesindeki %25 veya daha fazla bir azalma bir kolinesteraz 
bileşiğine maruz kalındığını, %50 veya daha fazla bir azalma ise ölümcül düzeyde bir 
maruziyetin kanıtıdır (5,14). Canlı kuşların kanlarındaki ChE aktivitesi, pestisitlere maruz 
kalmanın bir göstergesi olarak kullanılabilir. Ancak kan ChE aktivitesi beyin ChE 
aktivitesinden daha değişkendir. Kandaki ChE enzimleri OP ve Karbamat pestisitlere beyin 
ChE enzimlerinden daha hassastır, böylece pestisitlere hızlı ve aşırı maruziyet kan ChE 
aktivitesini deprese eder, daha sonra hızla normal seviyelere döner (5). Deneysel yapılan bir 
çalışmada (7), sıçanlara uygulanan klorprifosun, AChE enzim inhibisyonu nedeniyle gerek 
genç gerekse erişkinlerde   kolinerjik aktiviteyi arttırdığı tespit edilmiştir. 
Karaciğer enzimleri normalde karaciğer hücreleri tarafından üretilerek depolanan ve 
karaciğerdeki herhangi bir hasarın ilk belirleyicisi olarak yine bu hücrelerden salınan 
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enzimlerdir. Aminotransferazlar olarak adlandırılan bu enzimler, aspartat 
aminotransferaz(AST) ve alanin aminotransferaz(ALT)’dir. Yapılan bir çalışmada (20), erkek 
tavşanlara 20 gün boyunca dimethoat ve diazinon ¼ LD50 tek doz oral uygulandıktan sonra,  
biyokimyasal ve hematolojik faktörlerdeki değişiklikler araştırılmış, sonuçta kontrol grubuna 
karşı ilaç uygulanan tavşanların kan serumundaki ALP, ürik asit, kreatinin ve kan glikozu ile 
ALT ve AST düzeyleri önemli ölçüde artarken, total protein ve albumin düzeylerinde ise 
önemli ölçüde azalma görülmüştür. Klorprifos ve metidation uygulanan genç tavukların kan 
serumlarında ALP, ALT, TP ve ALB düzeylerinde önemli azalma kaydedilmiştir (16). Patil ve 
ark.(17) 3-10 yıl boyunca zirai ilaçlama işinde çalışan 85 erkek işçi üzerinde yaptıkları 
çalışma sonucunda serum kolinesteraz, serum total protein, albumin  ve bazı hematolojik 
parametrelerde anlamlı düşüş, lipit peroksidasyonu, AST ve ALT düzeyinde ise anlamlı artış 
olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlarla uzun süre pestisite maruz kalan işçilerin karaciğer ve kan 
biyosentezinin etkilendiği ve serum kolinesterazının  azaldığı ortaya konulmuştur (2,6). Yine 
bu işlerde çalışanların plazma butirilkolinesteraz düzeylerinde anlamlı düşüş tespit edilmiştir 
(18). 

75-100 mg/kg fentoin karaciğer ve böbrek üzerine toksik etkili olarak bulunmuş ve bu 
toksik etkinin BChE enzim seviyeleri ile korrelasyon gösterdiği bildirilmiştir(9). Klorfenvinfosla 
zehirlenmelerde oluşan oksidatif strese karşı savunmada glikoz-6-fosfat 
dehidrogenaz(G6PDH)’ın önemli bir rol oynadığı ileri sürülmüştür.(11). Ayrıca bu insektisitin 
çok küçük miktarlarının bile reaktif oksijen türlerinin artışı ile karakterize bir karaciğer 
fonksiyon bozukluğuna yol açtığı tespit edilmiştir (10,12). 

Sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışmada(1), lipit peroksidasyonunun önemli bir 
göstergesi olan MDA’nın artışı ve önemli bir antioksidan olan GSH’ın tüketimi ile SOD ezim 
aktivitesinin artışı karbosulfanın antioksidan sistem üzerine olumsuz etkisinin olduğunu ve 
serbest radikal üretimini artırdığını düşündürmüştür. Birincil toksik etkisini asetilkolinesteraz 
enzimini inhibe ederek sinir sistemi üzerine gösteren Diklorvos’un sıçanlarda, karaciğer, 
böbrek, beyin ve incebağırsak dokularında, G6PD ve MDH aktivitelerini, kontrol gruplarına 
göre arttırdığı görülmüştür(3).   
 
Materyal ve Metot: 
Materyal:  Çalışmada kontrol amaçlı olarak klinik yönden sağlıklı görünen 25 adet  ve   
zehirlenme şüphesiyle laboratuara getirilen 75 adet olmak üzere toplam 100 adet  kanatlı 
hayvan kullanılacaktır. Mide içeriklerinden  pestisit analizi, çeşitli organ (Karaciğer, kalp, 
dalak, akciğer, hava kesesi yumurta folikülü)larından bakteriyel ekim yapılacak ve kan 
serumları mycoplasma için  lam-aglutinasyon metoduyla serolojik olarak değerlendirilecektir. 

Biyokimyasal analizler için, kan, karaciğer ve beyin dokuları alınacak,   -20, -
400C’lerde analize kadar bekletilecektir. 

 
Toksikolojik Analizler için Metot: 

Metot: Mide içeriğinin tamamı alınır,  üzerine 75 cc asetonitril konur ve yaklaşık 30 
dakika karıştırılır. Süzgeç kağıdından süzülür, süzüntünün hepsi bir separatör hunisine alınır 
ve üzerine 125 cc %2’lik NaCl ilave edilir, çalkalanır, 50 cc petrol eteri ilave edilerek tekrar 
karıştırılır. Faz oluşması için bir süre bekletilir. Alttaki faz bir başka kaba aktarıldıktan sonra 
kalan kısım susuz Na2SO4  konmuş süzgeç kağıdından geçirilerek bir potada toplanır ve 
tamamen kuruyana dek uçurulur.  

Ayrılan alt faz tekrar bir separatör hunisine alınır, 50 cc kloroform ilave edilerek 
çalkalanır, faz oluşması için bir süre beklenir ve alttaki kısım   susuz Na2SO4  konmuş 
süzgeç kağıdından geçirilerek bir potada toplanır ve tamamen kuruyana dek uçurulur. 
Kalıntılar 1-2 ml kloroform ile çözülerek İTK’ya uygulanır(13). 

Kloroform fazına geçen insektisitler: Karbaril, demeton-o metil, dimefoks, morfatiyon, 
triklorfon, diklorvos, phosdrin, phosphamidon 

Petrol eteri fazına geçen insektisitler:  Yukarıdaki kısımda sayılanlar dışındaki tüm 
organik fosforlu, organik klorlu ve karbamat grubu insektisitler 

Kullanılan adsorbanlar: 
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Silikajel 60 F254 kaplanmış hazır plakalar; (organik fosforlu ve karbamat grubu 
insektisitler için). 

Developman solventleri; 
 70 cc siklohekzan+30 cc aseton: (organik fosforlu ve karbamat grubu insektisitler 

için) 
Kromojenik ayıraçlar; 

Organik fosforlu pestisitler için; Bromfenol mavisi reaktifi   : 0.05 g bromfenol mavisi 10 
ml asetonda çözülür ve 100 ml %1 AgNO3 (Aseton + su : 1 + 3 da hazırlanmış) ile 
karıştırılır. Plak üzerine püskürtülüp 550C da 15 dakika bekletilir, organik fosforlu insektisitler 
parlak mor zemin üzerinde parlak sarı leke halinde belirir. 
 Karbamat grubu pestisitler için; Plak üzerine sırasıyla, metanolde hazırlanmış 1.5 N 
sodyum hidroksit ve siklohekzanda hazırlanmış % 0.5 ,6-dibromokinonklorimid püskürtülür 
ve mor lekeler saptanır. 
Bakteriyel teşhis için Metot: 

 Besiyeri : Bakteriyel etkenlerin izolasyonu amacıyla Mac Conkey agar, Brillant 
Green Agar (BGA), EMB agar ve kanlı agar kullanılacaktır. 

 İzolasyon Çalışması: Aseptik şartlarda nekropsisi yapılan hayvanlar makroskopik 
olarak incelenecek. Hastalığın doku ve organlarda oluşturduğu  bulgulara göre alınan 
muayene materyallerinden (karaciğer, kalp,dalak,akciğer,hava kesesi yumurta folikülü) adi 
ve selektif besiyerlerine (kanlı agar, Mac conkey agar, BGA, E.M.B. agara) ekimler 
yapılacaktır. Ekim yapılan besiyerleri 24-48 saat 37oC inkube edilecektir. İnkubasyondan 
sonra, selektif besi yerlerindeki görünümleri ve renklerine bakteri hakkında bilgi verecektir. 
Besiyerlerinde üreyen bakteri kolonilerinden saf kültür elde etmek için  nutrient agar, kanlı 
agar ya da selektif agarlara ekim yapılacak, subkültürün yapıldığı petriler tipik kolonilerinin 
varlığı açısından da kontrol edilecektir(4,15,19). 

İdentifikasyon Çalışmaları: Subkültürü yapılan bakteri kolonilerinden gram boyama 
yapılacaktır. Biyokimyasal teyit için her petriden  tipik ya da şüpheli koloni, ileri kontrol 
muayeneleri için seçilerek nutrient agara, tek koloni düşmesini sağlayacak şekilde 
ekilecektir. Elde edilen saf kolonilerden yapılan biyokimyasal testlerle bakterinin 
identifikasyonu yapılacaktır(15).   

 Mycoplasma gallisepticum (MG) Çabuk Serum Aglutinasyon (ÇSA) test 
antijeni: Pendik Veteriner kontrol ve Araştırma Enstitüsünden temin edilecek MG boyalı test 
antijeni kullanılacaktır. 

Çabuk Serum Aglutinasyon (ÇSA) testi: Mycoplasma enfeksiyonunun tespiti için 
Çabuk Serum Aglutinasyon (ÇSA) testi  kullanılacaktır (19). Temiz bir fayans üstüne bir 
damla şüpheli serum ile  MG ÇSA test antijeni karıştırılarak yaklaşık 2 cm çapında yayıp ve 
rotasyon hareketi yapılarak 2 dk. içerisinde oluşan reaksiyon izlenecek. 
Biyokimyasal Analizler İçin Metot: 

Enzim ölçümleri için kan ve beyin dokularından numuneler alınacaktır. Doku örnekleri 
26000 rpm değerinde ultrasonik homojenizatör kullanılarak PBS (fosfat buffer saline, serum 
fizyolojik) yardımıyla homojenize edilecektir. Elde edilen ürün 6000 rpm değerinde bir 
santrüfüj işlemine tabi tutularak üst fazını oluşturan serum kısmı elde edilecektir. Elde edilen 
serum kullanılarak enzim ölçümleri yapılacaktır. 
ALT, AST, GGT ve ALP  enzimleri için kan ve karaciğer dokusu örnekleri kullanılacak olup, 
spektrofotometrik metot ile ölçümleri yapılacaktır. AchE enzimi için ise beyin dokusu 
kullanılacak olup yine spektrofotometrik yöntem ile ölçümü yapılacaktır. GSH-Px enzimi için 
ise karaciğer dokusu kullanılacak olup ELISA yöntemi ile ölçüm yapılacaktır.  
 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı  
Bu çalışma ile, kanatlı kan  ve karaciğer dokularında  ALP, AST, ALT, GGT, GSH-Px ve 
beyin dokularında ise AChE değerlerindeki değişmeler belirlenerek, zehirlenme ve birlikte 
seyreden enfeksiyöz hastalıklarda kanatlı organizmasının, anılan parametreler açısından ne 
ölçüde etkilendiği ortaya konacaktır. Böylece yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi sağlanacak, 
gerekli önlemlerin alınması sonucunda kanatlı sektöründe ülke ekonomisine katkıda 
bulunulacaktır.   Ayrıca daha sonra yapılacak çalışmalara da ışık tutacaktır.  
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PROJENİN ÖZET TANITIMI: 

Salmonellalar, kanatlılarda sistemik veya lokalize infeksiyonlara yol açan fakültatif  
intrasellüler patojenlerdir. Tüm dünyada ekonomik açıdan ve halk sağlığı açısından önem arz 
etmektedir. Kanatlılarda hastalığın kontrolünde, yaygın olarak antibiyotiklerin kullanımı çoklu 
antibiyotik dirençli bakterilerin oluşmasına yol açmaktadır. Bu problem,  bu önemli zoonotik 
infeksiyonların kontrolünde etkili aşıların hazırlanmasını gerekli kılmıştır. Salmonella 
infeksiyonlarının kontrolünde aşılama güçlü bir araçtır ve daha güvenilir, daha etkili 
salmonella aşılarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kültür 
Koleksiyonundan alınan, 20 yıldır sürekli pasajlanmış 4 ayrı Salmonella saha suşu ile S. 
enteritidis’e karşı canlı aşı geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Aşı suşu ve çelınc suşu olarak kullanılacak bakteriler otomatize yöntemle (VITEK 2) 
identifiye edilecek, moleküler yöntemlerle (RAPD PZR ve REP PZR) tiplendirilecek ve 
aralarındaki genetik yakınlıklar tespit edilecektir. 14 haftalık yaşta yumurtacı tavuklar iki hafta 
arayla iki kez S. enteritidis (3 farklı suş) ve S. pullorum suşu ile aşılanacaktır. Suşlar hem kas 
içi hemde oral yolla verilecektir. Aşılamadan 4 hafta sonra hem immunize grup hemde 
kontrol grubu patojen Salmonella enteritidis saha izolatı ile çelınc uygulanacaktır. Çelınc 
öncesi  kanatlılardan kan alınarak serumları pleyt aglutinasyon ve ELISA testleri ile muayene 
edilecektir. Çelınc uygulamasından 3 hafta sonra  tüm kanatlıların post mortem muayeneleri 
yapılıp bakteriyolojik olarak incelenecektir. 

 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
 Salmonellozis genellikle bütün hayvan türlerinde gözlenen,  Enterobacteriacea familyasında 
bulunan  Salmonella cinsine ait bakteriler tarafından oluşturulan,  zoonoz enfeksiyonlardır. 
Enfekte kümes hayvanları, çok sıklıkla, hastalığın rezervuarı olarak gıda zinciri ile doğrudan 
hastalığın insanlara taşınmasından sorumlu tutulmaktadır . 

 Tavuk ürünlerinde ve tavuk kümeslerinde Salmonella insidensini azaltmak için 
kombine ve sürekli uygulanan katı kontrol önlemlerine ihtiyaç vardır. Bunlar biyolojik 
vektörlerin eliminasyonu, kümeslerde etkili dezenfeksiyon ve temizlik, biyogüvenlik 
çalışmaları ve hastalığa karşı direnci arttırıcı profilaktik uygulamaları içermektedir  
Kanatlılarda büyük oranda ölümlere neden olan, hızla çevreye yayılan ve önemli miktarlarda 
ekonomik kayıplara neden olan enfeksiyonu kontrol altına almada çeşitli antibiyotikler 
kullanılmaktadır. Fakat, bu yolla ancak ölüm olayları azaltılabilmekte ve portorlük ortadan 
kaldırılamamaktadır. Aynı zamanda koruyucu ve tedavi edici amaçla kullanılan antibiyotiklere 
karşı Salmonellalar direnç kazanarak, bu özelliği insan ve diğer hayvan orjinli suşlara da 
aktarabilmektedirler. 
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        Salmonellozis için yapılacak tip spesifik canlı aşılarla Tavukçuluk Sektörü’nde 
ekonomik kayıpları en az düzeye indirebilmek / azaltmak ve tavuk eti ve/veya yumurta 
kaynaklı Salmonellosis açısından halk sağlığına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 
 
Literatür Özeti:  
Salmonellozis, yurdumuzda ve tüm Dünya’da görülen, genellikle bütün hayvan türlerini 
etkileyen,   Enterobacteriacea familyasında bulunan  Salmonella cinsine ait bakteriler 
tarafından oluşturulan,  zoonoz enfeksiyonlardır. İnfekte kümes hayvanları , çok sıklıkla, 
hastalığın rezervuarı olarak gıda zinciri ile doğrudan hastalığın insanlara taşınmasından 
sorumlu tutulmaktadır.  Salmonella cinsi, ilk defa Amerikalı Veteriner Bakteriyolog Daniel E.  
Salmon   (1850 - 1914), tarafından rapor edilmiş ve isimlendirilmiştir (Gast ve Shivaprasad 
2003 ) . 
          Hastalık, ülkemizde, tavukçuluğun yoğun olduğu bölgelerde sıklıkla ortaya çıkmaktadır 
(Çarlı 1990, Bekar ve ark 1993, Orhan ve Güler 1993, Tavukçuoğlu 1993, Gökçen ve 
Erganiş 1996, Gülyaz ve Taştan 1996, Kalender ve Muz 1999). 
          Kanatlılarda, , hızla çevreye yayılan, büyük oranda ölümlere ve önemli miktarlarda 
ekonomik kayıplara neden olan enfeksiyonu kontrol altına almada antibiyotikler 
kullanılmaktadır. Fakat bu yolla ancak ölüm olayları azaltılabilmekte ve portorlük ortadan 
kaldırılamamaktadır (Nagaraja ve ark 1991, Tavukçuoğlu 1993, Yazıcıoğlu ve ark 2003). 
Aynı zamanda koruyucu ve tedavi edici amaçla kullanılan antibiyotiklere karşı Salmonellalar 
direnç kazanarak, bu özelliği insan ve diğer hayvan orjinli suşlarada aktarabilmektedirler 
(Nagaraja ve ark 1991, Tavukçuoğlu 1993). Bu durum araştırmacıları (Arda ve ark 1969, 
Arda 1971, Barrow 1990, Curtis ve ark 1993) hastalığı kontrol etmede biyolojik bir yöntem 
olan aşılama çalışmalarına yöneltmiştir. 
          Kanatlılarda Salmonella infeksiyonlarına neden olan Salmonella serovarları, konakçı-
bağımlı ve konakçı-bağımsız serovarlar olmak üzere 2 başlık altında değerlendirilir. Birinci 
kategoride iki hareketsiz serotip, S. pullorum ve S. gallinarum yer alır. Her iki serotip de 
genellikle kanatlı türleri için spesifikdir. Pullorum hastalığı, S. pullorum’un  (Salmonella 
enterica subspecies enterica serovar Gallinarum biovar pullorum) sebep olduğu, tavuk ve 
civcivlerin akut sistemik bir hastalığıdır. Tavuk tifosu ise S.gallinarum  (Salmonella enterica 
subspecies enterica serovar Gallinarum biovar gallinarum) tarafından oluşturulan çok sıklıkla 
yetişkin kanatlıları etkileyen akut veya kronik septisemik karakterde bir hastalıktır. Bu 
hastalıkların her ikiside Tavukçuluk Sektörü’nde ciddi ekonomik kayıplardan sorumludur. 
Geçmişten günümüze birçok ülkede, bu hastalıklara karşı geniş eradikasyon proğramları 
uygulanmaya devam etmektedir.  
          İkinci kategoride, çeşitli hareketli Salmonella serotiplerince oluşturulan Paratifoit 
Salmonella yer almaktadır. Neredeyse hemen hemen bütün yabani ve evcil hayvanlarda 
bulunmakta ve bu çeşitli gruplardaki serotipler insanlarda gıda kaynaklı hastalıklara neden 
olmaktadır. Paratifo enfeksiyonları, kanatlılarda çok yaygın olmasına rağmen,  stres 
kondüsyonunda olan çok genç, hassas kuşlar dışında nadiren akut sistemik hastalıklara 
neden olur. Çok sıklıkla, paratifo infeksiyonları, tavuk ve hindilerde aseptomatik olarak, 
intestinal organlarda kolonizasyonla karekterizedir. Bu durumda kesimhanelerde karkasın 
kontaminasyonu ile sonuçlanır. Bazı serotipler, özelliklede S. enteritidis temiz ve sağlam 
yumurtaların içeriğine yerleşebilir, tüketime sunuluncaya kadar geçen zamanda, tüketicide 
ciddi gastrointestinal hastalıklara sebep olacak derecede Salmonella üremesi gerçekleşebilir 
(Gast ve Shivaprasad 2003)  
          Salmonella cinsi bakteriler Enterobakteriacea Familya’sının üyesidir ve 
Enterobakterilerin genel özelliklerini taşırlar. Bu mikroorganizmalar kısa, ovoid, uçları hafif 
yuvarlak, 0.5 –1.5 μm çapında, 1.3 μm boyunda, sporsuz, Gram negatif çubuklardır. Peritrik 
flagellalarıyla hareketlidirler. Yalnız S. pullorum ve S. gallinarum hareketsizdir. Fakültatif 
anaerobiktirler. Hem respiratorik ve hem de fermentatif metabolizmaya maliktirler. Etken, , 
temel besiyerlerinde pH: 7.2' de kolaylıkla ürer. Optimal üreme ısısı 37O C dir (Bekar 1997). 
          Salmonella cinsi iki türe ayrılır. Bu türlerden biri olan Salmonella bongori, seyrek olarak 
görülen 20 adet serotipi içerir. Geriye kalan 2415 adet serotip ise fenotipik ve genotipik 
olarak 6 alt türe ayrılmış olan ikinci tür Salmonella enterica’dır. 
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          Salmonella bakterilerinin gruplarının ve serotiplerinin identifiye edilmesi için,  antijenik 
yapısının bilinmesi gereklidir. Salmonella bakterilerinde bir somatik antijen (O)  ve bir de 
hareketli olanlarda bulunan, flagellar antijen  (H) vardır. Ayrıca kapsül antijeni de bulunur (5, 
Vi , M). Salmonellalar somatik O antijenine göre gruplara, flagellar H antijenlerine göre de 
serotiplere ayrılır. Salmonellalar O antijenlerine göre 51 gruba (15), flagellar H antijenlerine 
göre de 2400 den fazla serotipe sahiptir (Gast ve Shivaprasad 2003). S. enteritidis, S. 
gallinarum, S. pulorum O antijenleri ortaktır ve D grubunda yer alırlar ( Bekar 1997). 
          Salmonellaların izolasyonlarında kullanılan besiyerleri 3 temel metoda göre hazırlanır: 
1)    Ön zenginleştirme besiyerleri (az olduğu veya zarar gördükleri durumlarda gereklidir). 
2) Selektif sıvı besiyerleri (Selenit F, Tetratihionate buyyonlar, Rappaport-Vassiliadis 
zenginleştirme sıvı besiyeri) 
3)   İzolasyon besiyerleri (ayırt edici besi yerleri : Endo agar, Mac Conkey agar, EMB agar.   
Selektif besi yerleri: Salmonella-shigella agar (SS agar), Desoksikolat-sitratlı agar (DCA), 
Brillant green phenol red agar (BGPRA), Xylose-lysine-deoxycholate (XLD agar)  (Çarlı 
1990, Bekar 1997, Bekar ve ark 1993, Gökçen ve Erganiş 1996, Kalender ve Muz 1997). 
          Salmonella infeksiyonlarına karşı oluşan antikor yanıtını tespit etmek amacıyla birçok 
serolojik testden faydalanılmaktadır. Bunlar; çabuk kan aglutinasyon, çabuk serum 
aglutinasyon, tüp aglutinasyon, mikro-aglutinasyon ve ELISA testleridir (OIE- 2008). 
          Bakterilerin tiplendirilmesinde kullanılan fenotipik yöntemlerin başlıcaları 
biyotiplendirme, serotiplendirme, bakteriyofaj tiplendirme, bakteriyosin tiplendirme ve 
antibiyotik duyarlılık profilidir. Fenotipik yöntemler, iş yükü fazla, uzun zaman alan, 
çoğunlukla değişken sonuç veren yöntemlerdir. Bu durum araştırmacıları, ayrım gücü daha 
yüksek olan genotiplendirme yöntemlerini kullanmaya yöneltmiştir. Bu konuda ilk çalışmalar 
plazmit profilinin belirlenmesi iken bu yöntem yerini kromozomal DNA üzerinde yoğunlaşan; 
PFGE, PZR- RFLP, REP-PZR, RAPD, ARDRA, AFLP gibi yeni moleküler yöntemlere 
bırakmıştır (Durmaz 2001). 
          RAPD yöntemi, 1990’lı yılların başından beri, oluşan bantların sayı ve dizilişlerindeki 
benzerlik ve farklılıklara bakılarak, çeşitli Salmonella serotiplerinin birbirinden ayrılmasında 
veya serotipler içindeki suşların alt tiplere ayrılmasında kullanılmaktadır. Özellikle S. dublin,, 
S.typhimurium, S. typhi ve S. enteritidis  serotiplerinde iyi ayırım sağladığı gösterilmiştir. 
Yöntemin tekrarlanabilirliği ile ilgili bazı görüşler öne sürülmüş, ancak yöntemin uygun 
primerler kullanıldığında, amplifikasyon ve saptama basamaklarının her zaman aynı koşullar 
altında yapıldığında hızlı, tekrarlanabilir ve ayırım gücü yüksek bir yöntem olduğu ortaya 
konulmuştur (Erdem ve ark 2007). 
          Lın ve ark. (1996), 23L, OPB-17, OPA-4, P1254, OPB-6, OPB-15 primerleriyle 
uyguladıkları RAPD analizinin S. enteritidis’ in alt tiplendirmesinde  basit, hızlı ve etkili bir 
metot olduğunu bildirmişlerdir. 
 RAPD yönteminin bir başka uygulama şeklinde ökaryot ve prokaryotlarda bulunan 
DNA içindeki değişken sayıda tekrarlayan REP bölgelerine yönelik primerler kullanılmaktadır 
(Yağcı 2000). Repetitive extragenic palindromic (REP) adı verilen genler arasındaki 
palindromik dizi tekrarları bakteri genomlarında yaygın ve korunmuştur. Bu dizilere özgül 
evrensel primerler ile yapılan çalışmalarda bir türe ait ırklar arasındaki band örnekleri 
incelenerek küme analizleri yapılabilmektedir. 
          Kanatlılarda Salmonella enfeksiyonlarının kontrolünde, uzun yıllardan beri birçok aşı 
çalışması yapılmıştır. İlk önceleri Salmonella bakterilerinin çeşitli suşlarından bakterin 
(Wilson 1956,  Gast ve ark 1993) ve attenüe canlı aşı (Harbourne 1957, Gordon ve ark 1959,  
Arda 1971, Arda ve ark 1983, Barrow ve ark 1990) çalışmaları yapılmıştır. Bu aşıları 
hazırlamada çeşitli metotlar denenmiş ve değişik adjuvant ilaveleri ile araştırmalar devam 
etmiştir. Bakterilerden ribozomal ve protein aşılar ile antijenik yapılarında benzerlik bulunan 
suşlardan, ortak antijenler kullanılarak aşı çalışmaları yapılmıştır (Bouzoubaa ve ark 1989,  
Charles ve ark 1993, Solmaz 1998).  
 İnaktif Salmonella aşıları yaygın kullanım alanına sahip olmuştur. Bu tipte aşılar güçlü 
antikor cevabı uyarırken, Th1 hücresel ve bazı durumlarda Th2 uyarımda yetersiz 
kalmaktadır ( Collins 1974, Barrow 2007 ). Ve intestinal kolonizasyonu, fekal saçılımı,  
sistemik dağılımı ve yumurta kontaminasyonunu önlemede kısmi koruma sağlamaktadır. 

http://www.apsnet.org/phyto/PDFS/1998/0701-01R.pdf
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Güçlü adjuvantların kullanımı ile (yağ emülsiyon, Freund’s incomplate adjuvant)  koruma 
özellikleri büyük bir oranda geliştirilmiştir (Gast ve ark 1993). 
          Deneysel çalışmalarda tam hücre (bakterin) inaktif aşılar, bazı sub-unit aşılar ve pasif 
olarak verilmiş B hücreleri veya antikorlar yüksek dozda virülent organizmalarla çelınca karşı 
doğuştan salmonella’ya dirençli hayvanları koruyabilmektedir Doğuştan hassas olan 
hayvanları ise düşük dozlardaki çelınca veya az virülent Salmonella infeksiyonlarına karşı 
koruyabilmektedir. Sub-optimal yeteneklerine rağmen, canlı olmayan aşılar insanlarda ve 
hayvanlarda uygulanmış ve hala yaygın olarak kullanılmaktadır (Eisentein ve ark 1984, 
Mastroeni ve ark. 2000). 
          Canlı aşıların kullanımı Salmonella infeksiyonlarının kontrolünde güçlü bir araçtır.  
Etkili aşılar kullanıldığında,  immunolojik hafızayı da içeren serotip spesifik uzun süreli 
immünite elde edilir. İmmünize hayvanlarda sekonder sub- letal infeksiyon süresince RES ‘de 
bakteriyel üremenin kontrolü, TNFα, IFNγ ve IL12 gibi sitokinlerin katılımıyla hem CD4+ 
hemde CD8+ T hücreleriyle gerçekleştirilir. T hücreleri ve antikorlar, virülent salmonellalara 
karşı tek başlarına yalnızca orta derecede immünite sağlayabilirler (Barrow 2007, Mastroeni 
ve ark 1993). 
          Canlı attenüe aşılar, bakterinin doğal ve suni tarzda attenüasyonu (virülensi 
zayıflatılması) sonu elde edilen canlı bakterilerden hazırlanmaktadır. Geleneksel 
attenüasyon, basit olarak  bakterinin besi yerinde, hücre kültüründe, yumurtada, hayvanlarda 
çoklu pasajlarıyla veya kimyasal,  fiziksel mutasyonuyla gerçekleştirilmektedir (Mastroeni ve 
ark. 2000). 

Mutant  canlı  aşılar;  moleküler teknoloji ve Salmonella virülens genetik  bilgilerindeki 
son ilerlemeler sayesinde, bakteriyel genom içerisinde  çok yönlü, ayırt edilebilir  ve geriye 
dönüşümsüz mutasyonlarla elde edilen aşılardır. Konakçıda Salmonella’nın canlılığını 
sağlayan bir çok gen identifiye edilmiştir. Bunlar hem ‘ House keeping genler’ (LPS, OMP gibi 
bakteriyel yapı komponentlerini veya purin, primidin, histidine, methionin,  aromatik amino 
asitler gibi esansiyel metobolitleri sentez eden  genler) hemde ‘True virülens genler’i (konakçı 
savunma mekanizmasına karşı bakteri direnci sağlayan genler) içermektedir. Bu genlerde 
meydana getirilen mutasyonlarla yeni aşı suşları geliştirme çalışmaları devam etmektedir 
(Fields ve ark 1986). 
          Gordon ve Luke (1959), S. gallinarum’un 9R ve 9S suşlarından hazırladıkları canlı 
aşıları 4 ve 8 haftalık yaştaki piliçlere uyguladıklarını ve oluşan bağışıklığın 8 haftalıklarda 4 
haftalıklara göre daha iyi olduğunu,  9S suşunun daha iyi bağışıklık sağladığını, 9R suşunun 
ise bağışıklık sağlamada etkisinin daha az olduğunu bildirmektedirler. Ayrıca, iyi bağışıklık 
veren aşının bile 3-4 aylık bir koruma sağladığını ve aşılılarda etkenin yumurta ile çevreye 
yayıldığını (% 2.4) belirterek, aşı yapılması durumunda 8. ve 16. haftaları önermektedirler.  
          Wilson (1956) , doğal ve deneysel tavuk tifosu enfeksiyonunda aşılamanın etkisini 
belirlemek için 5 çeşit inaktif ve 1 adet canlı aşı (patojen S. gallinarum suşunu agarda 3 gün 
subkültür etmek suretiyle) hazırladığını ve piliçlerde uyguladığını bildirmektedir. Araştırıcı, 
hazırladığı iki inaktif aşının S. gallinarum ile eprüvasyona karşı hayvanları korumadığını, 
üçünün ise  eprüvasyona karşı hayvanları koruma yüzdelerinin düşük (% 50- 60) olduğunu, 
canlı aşının ise eprüvasyona karşı koruma yüzdesinin yüksek (% 80- 90) olduğunu, fakat 
hayvanların eprüvasyon sonrası portör olarak yumurtaları ve gaitaları ile etkeni çevreye 
bulaştırdıklarını belirtmiştir.      
          Arda ve ark (1969), S. gallinarum'un 9R suşu ile tavuk embriyosu orjinli hazırladıkları 
aşıyı 2 grup hayvana uyguladıklarını bildirmektedirler. Araştırmada, . Araştırıcılar, aşı 
uyguladıkları tavukları, 6 ay sonra S. gallinarum patojen 36S suşu ile oral olarak eprüve 
ederek, mikrorganizmaların kana geçme ve kanda bulunma süreleri ile aglutininlerin tespit 
edilme zamanını incelediklerini bildirmektedirler. Buna göre, oral yolla yapılan eprüvasyonlar 
sonucu etkenin bütün hayvanlarda izolasyon oranlarının; 3. günde % 70, 4. günde %90, 5. 
günde % 95 ve 6. günde % 95 olduğunu bildirmektedirler. Araştırıcılar, 3-6 gün arası  bir 
bakteriyemi döneminden sonra hayvanların öldüğünü, aşılılarda 5-6 gün devam eden 
bakteriyemi devresinden sonra mikropların kandan çekildiğini ve antikorların enfeksiyondan 
5-10 gün sonra tespit edilebildiğini belirtmektedirler. 
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          Barrow ve ark (1991), 24 haftalık yumurta tavuklarını gruplara ayırarak 2 hafta 
aralıklarla, S. gallinarum 9R  ve S. enteritidis PT4 aşısını i.m. ve oral yolla uygulamışlardır. 
İkinci aşılamadan 2 hafta sonra hayvanları patojen S. enteritidis PT4 suşuyla eprüve 
ettiklerini, yaptıkları bakteriyolojik inceleme sonucu 9R suşu ile aşılanan grupta ovaryumdan 
ve değişik organlardan eprüvasyon suşunun izolasyonunda azalma gördüklerini 
bildirmektedirler. Araştırıcılar, karaciğer, dalak ve ovaryumlardan eprüvasyon suşu 
izolasyonunda S. enteritidis PT4 ile aşılı grupta, yumurtalardan izolasyon sayısında ise her 
iki aşı ile aşılı gruplarda da azalma olduğunu belirtmektedirler. 
          S. enteritidis’in aro mutantları ile yapılan çalışmada aşı, civcivlerde ve tavuklarda 
güvenli bulunmuştur. Civcivlerde, S. enteritidis’in aro mutantları ile  kas içi değilde oral 
uygulanan aşılar, oral  veya intravenöz virülent ile çelınç dan sonra  bakteriyel saçılımı ve 
dalak, karaciğer, ovaryum, sekumda kolonizasyonu önemli düzeyde azaltmıştır (Cooper ve 
ark 1990, 1992) 
          Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Mikrobiyoloji A.B.D kültür koleksiyonundan alınan,  
sürekli pasajlarla zayıflatılmış 4 ayrı Salmonella saha suşundan canlı aşı hazırlanması, 
çalışmada kullanılan suşların moleküler tiplendirilmesinin (RAPD PZR ve REP PZR) 
yapılması, antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi, hazırlanan aşıların çeşitli formlarda 
uygulanması ile immunojenik etkinliklerinin ve çelınca karşı koruyuculuklarının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.    
 
Materyal ve Metot: 
Deneme hayvanı : Denemelerde kullanılmak üzere ticari bir firmadan (Akyem A.Ş.) 
salmonella yönünden bakteriyolojik ve serolojik olarak negatif olan 9-10 haftalık yaşta 150 
adet   (Biri kontrol olmak üzere her birimde 15 piliç bulunan 9 grup) ve çelınc bakterisinin 
seçimi ile ilgili denemelerde kullanılmak üzere 150 adet  kahverengi yumurtacı tip civciv 
temin edilecektir.  Ad libitum yem ve su ile uygun şartlarda bakım ve besleme yapılacaktır.  
Aşı suşu: 
1. Salmonella pullorum  (S.Ü Veteriner Fak. Mikrobiyoloji A.B.D. Kültür Koleksiyonu’ndan   33 
suşu  temin edilecektir.  Aşı üretiminde kullanılacak ) 
2. Salmonella enteritidis (S.Ü Veteriner Fak. Mikrobiyoloji A.B.D. Kültür Koleksiyonu’ndan  
34, 35, 88 suşu temin edilecektir. Aşı üretiminde kullanılacak ) 
Çelınc suşu: Salmonella enteritidis  (Adana V.K.A.E. de izole edilen SE.1, SE2, SE3 saha 
izolatı ve Etlik VKAE’den temin edilen 3 adet saha izolatı. En patojen olan izolat seçilerek 
çelıncda kullanılacaktır) 
Besiyerleri: Araştırmada, bakteri izolasyonu ve identifikasyonu, antibiyotik duyarlılığın 
tespitinde; Nutrient Agar, Rappoport Vasiliadis Soy Broth, Tetrathionate Broth, XLD Agar, 
Brilliant Green Agar, Nutrienth Broth, Tryptic Soy Agar,  Mueller- Hinton II Agar besiyerleri 
kullanılacaktır.  
Aşı uygulama Yeri: Araştırma süresince Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsü’nün Deney Hayvanları Ünitesi’nde bakılacak olan deneme hayvanlarına  normal 
bakım şartları (yem, su, ışık, ısı v.s.) uygulanacaktır. 
Metot: 
İzolasyon ve İdentifikasyon: Salmonella izolasyonu ve identifikasyonu,  gelen deneme 
hayvanlarının aşılama öncesi ve sonrası bakteriyolojik kontrolünde; kloakal sıvaplardan ve iç 
organlardan gerçekleştirilecektir. 
Salmonella izolasyonu WHO’ nun önerdiği ISO 6579’a göre yapılacaktır. 
1. GÜN: Tavuklardan alınan kloakal svaplar veya iç organlar ( karaciğer, dalak, sekum, 
yumurtalık),  peptonlu su içinde  37 °C da 16 – 20 saat inkübe edilecek. 
2. GÜN: 0.1 ml zenginlestirme sıvısı 10 ml Tetrathionat Buyyona, 0.1 ml zenginlestirme sıvısı 
10 ml R.V.S Brotha transfer edilip 41,5 °C de 18 – 24 saat inkübe edilecek. 
3. GÜN: Her iki selektif zenginlestirme sıvısından birer öze dolusu XLD agar ve BGA 
yüzeyine seyreltme metotu ile ekim yapılıp, 37 °C de 18 – 24 saat inkübe edilecektir. 
XLD agarda siyah merkezli kırmızı veya sadece kırmızı koloniler  seklinde, BGA da pembe 
koloniler halinde üreme gösteren şüpheli koloniler aranacaktır. 
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4.GÜN: Salmonella süpheli kolonilerden Nutrient agarda saf kültürler yapılıp, biyokimyasal 
konfirmasyon için VITEK 2 cihazında  (BioMerieux DCSA3903, Fransa)  VITEK GNI+  
(BioMerieux, Fransa)  kartı kullanılacaktır. 
Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması: 
Çalışmada kullanılacak olan tüm bakterilerin antibiyotik dirençliliği tespit edilecektir. Bu 
çalışmada disk difüzyon yöntemi kullanılacaktır. 
Disk difüzyon metodu (Kirby – Bauer): Müeller Hinton  Besi yeri hazırlandıktan sonra 
121ºC’de 15 dakika otoklav edilip,  9 mm’lik steril petrilere kalınlıgı yaklasık 4mm+/-0.5 
olacak sekilde dökülecektir. Besi yerleri 37ºC’de bir gece sterilite kontrolünde tutulacaktır. 
 1.GÜN: inokulumun Standardizasyonu: 3-4 adet koloni alınarak steril fizyolojik tuzlu su (% 
0.9’luk, 4 ml) içine aktarılıp, iyice emülsifiye edildikten sonra yogunluk 0.5 McFarland’a 
ayarlanacaktır. İnokulum 15 dakika içerisinde sıvap yardımıyla Müler Hinton  Agara dairesel 
hareketle yayılacaktır.Steril forseps yardımıyla antibiyotik diskleri 5 dakika içerisinde 
yerlestirilip, Agar 37ºC’de bir gece inkübasyona bırakılacaktır. 
2. GÜN:  Zon ve çapları kontrol edilerek, zon çapının ölçümüyle okuma ve değerlendirme 
yapılacaktır. 
Randomly Amplified Polymorphic DNA (RAPD PZR) analizi:  
Bu analiz ile aşı suşlarının ve saha suşunun moleküler tiplendirilmesi gerçekleştirlecektir ve 
genetik yakınlıkları incelenecektir. 
 Nutrient agarda saflaştırılan kültürlerden 1 koloni alınarak 5 ml nutrient broth içerisinde 37 ºC  
24 saat inkube edilecek.  Bu kültürden alınan 1 ml  ependorf tüpe konularak 10 dk. 1800 rcf 
de santrifüj edilerek çöktürülecektir. Kültür peleti DNA ekstraksiyonu için kullanılıncaya kadar 
-80’ de muhafaza edilecektir. 
DNA ekstraksiyonu: Kültür peletinden bakteriyel genomik DNA’ nın ekstraksiyonu   ticari bir 
kit kullanılarak (Roche: High Pure  PCR template  Kit) yapılacaktır. İşlemler üreticinin kit 
protokolüne  göre gerçekleştirilecektir. Ekstrakte edilen DNA kullanılıncaya kadar – 20 de 
muhafaza edilecektir. Ekstrakte DNA’ ların optikal dansiteleri ölçümleri 260 nm’de  NanoDrop 
UV spectrophotometer (NanoDrop Technologies, USA) kullanılarak gerçekleştirilecektir. 
 
RAPD PZR ile DNA Amplifikasyonu:  
Kullanılacak Primerler             
23L                5’-CCGAAGCTGC             
OPB-17         5’-AGGGAACGAG            
OPA-4           5’-AATCGGGCTG             
OPB-6           5’-TGCTCTGCCC              
P1254            5’-CCGCAGCCAA            
OPB-15         5’-GGAGGGTGTT            
Amplifikasyon her bir oligonükleotid primeri için (23L, OPB-17, OPA-4, APB-6, P1254, OPB-
15) 25 µl PZR karışımından hazırlanacaktır. 10X tepkime tamponundan (3.5 mM MgCl2, 20 
mM Tris HCl (pH 8.3)–50 mM KCl) 2,5 µl,  her bir primerden (25 µM ) 1 µl, 0.2 µl  (1 U ) Taq 
DNA polymerase  (5U/ µl) ,  ve 2 µl (200 mM) dNTP karışımı ve 2.5 µl  kalıp DNA kullanılarak 
thermal cycler ( appliedbiosystem ) PZR uygulanacaktır. Döngü programı  4 döngü 94 ºC  4 
dk.,  35 ºC  4 dk., 72 ºC  4 dk; 30 döngü 94 ºC  30 sn., 35 ºC  1 dk., 72 ºC 2 dk. ve son 
uzatma için  72 ºC  5 dk. Şeklinde ayarlanacaktır. PZR ürünü  0.5 mg/ml  ethidium bromide  
ve %2’ lik agaraoz içeren jel ortamında yürütülecektir. 
Görüntüleme : Elektroforez sonrasında oluşan bantlar jel  görüntüleme sistemi (Kodak  Gel 
Logic 112 ımagıng system, Carestream  Health Inc. Rochester) kullanılarak 
görüntülenecektir. 
Değerlendirme: RAPD-PZR yönteminde izolatlara ait bant sayıları ve ilişkileri  jel analiz 
proğramı kullanılarak değerlendirilecektir. 
REP PZR: Bu çalışma ile suşların moleküler tiplendirmesi ve genetik yakınlıkları 
gerçekleştirilecektir. REP PZR teknolojisine dayalı olarak patent alan DiversiLab Sistem ( 
bioMérieux Diagnostik, Fransa) kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bütün işlemler DiversiLab 
sistem kitleri ile protokollere uygun olarak gerçekleştirilecektir. 
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S. Pullorum Plate Test Antijeni: Deneme hayvanlarının salmonella yönünden serolojik 
muayenesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Pendik Hayvan Hastalıkları Merkez 
Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanmış, kristal viyole ile boyalı, S. Pullorum plate test 
antijeni kullanılacaktır. 
 Lam Aglutinasyon Testi: Eşit miktarda boyalı Salmonella Pullorum plate test antijeni ve 
serum temiz bir lam üzerinde karıştırılacak ve rotasyon hareketi yapılacaktır. Pozitif kontrol 
serumunda iki dakika içerisinde belirgin bir aglutinasyonun görülmesi pozitif, negatif kontrol 
serumunda homojen bir bulanıklığın görülmesi negatif olarak değerlendirilecektir. 
ELISA Kiti: Aşılamadan 21 gün sonra tavukların kan serumlarında Salmonella Enteritidis 
antikor titresinin belirlenmesi  için ticari olarak elde edilecek  ELISA antikor test kiti 
(BioCheck, Hollanda) kullanılacaktır.  
Enzim Linked Immunosorbent Assay Testi 
Kit protokolüne göre test uygulanacak ve okuma işlemi   ELİSA  reader cihazında (KHB ST-
360, SH Kehua Laboratory System Co., Ltd., Shanghai, China) gerçekleştirilecektir. 
Aşı Suşunun Hazırlanması 
Aşı hazırlanmasında kullanılacak suşlar (33, 34,35,88 nolu suşlar),  Tryptic Soy Agar (TSA) 
(Merck) besiyerine ekilip 37°C  48 saat inkube edilecek.  Phosfate Buffer Solution (PBS, pH: 
7.2)  ile besiyerinden toplanacaktır. Toplanan bakteri süspansiyonu  santrifüjden geçirilip üç 
defa PBS (pH: 7.2) ile yıkanacaktır.  Bakteri süspansiyonu  McFarland No .4 göre ayarlanıp  
koloni sayım yöntemi ile 3 X 108  cfu 0.3 ml ( oral yolla verilecek) ve 108  cfu 0.1 ml (kas içi 
uygulanacak) olacak şekilde ayarlanacaktır.    
Çelınc Suşunun Belirlenmesi 
 S. enteritidis (SE.1, SE2, SE3, Etlik1,Etlik2, Etlik3 ) suşları 10 ml  Nutrienth Broth  (Oxoid) 
ekilip 37°C  24 saat inkübe edilecektir. Elde edilen bakteri kültüründen koloni sayım 
yöntemine göre sayım yapılarak, bakteri süspansiyonunun  1x107 , 1x108 , 1x109   cfu/ml 
dilüsyonları hazırlanacaktır. Her grup için  5-7 günlük yaştaki 5 adet civcive  1 ml dozunda 
oral yolla verilecektir. İki haftalık gözlem sonucunda bütün kanatlıları hepsini öldüren suş 
çelınc  suşu olarak kullanılacaktır. 
Aşı  Ve Çelınc Uygulaması  
33, 34, 35, 88 nolu suşlarla hazırlanan aşılar 14 haftalık yaşta ve iki hafta sonra 15 er adet 
tavuğa 3X108 cfu 0.3 ml oral yolla ve 108 cfu 0.1 ml IM. yolla verilecektir. Aşılamadan sonra 
her hafta  tavuklardan kloakal sıvap alınarak salmonella yönünden ekimleri yapılacaktır. Aşı 
uygulamasından 21 gün sonra kanatlılardan kan alınarak ELİSA ile antikor seviyelerine 
bakılacaktır. Aşılamadan 4 hafta sonra tavukların daha duyarlı oldukları  20 haftalık yaşta  
aşılı gruplara ve kontrol grubuna daha önceden tespit edilen 5X108 cfu S. enteritidis saha 
izolatı ile oral yolla  çelınc  yapılacaktır. Çelıncdan sonra;  birer hafta ara ile 3 haftalık 
gözlemden sonra bütün tavuklar öldürülerek salmonella yönünden muayeneleri yapılacaktır. 
Tavukların karkaslarının ventral yüzü  alkol ile dezenfekte edilerek, aseptik olarak organlar 
alınarak (dalak , karaciğer, sekum, yumurtalık). Ayrı ayrı ekimleri yapılacaktır.  
 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
Bu çalışma ile attenüe canlı aşı suşu elde edilmeye çalışılacaktır.  Hazırlanan aşı ile 
hastalığın yol açtığı ekonomik kayıpların önüne geçilecektir. Bu tipte hazırlanacak aşılara 
örnek teşkil edecektir. 
  
Proje lideri: Suzan Reyhan KARAKOÇ  (Veteriner Hekim -Adana Veteriner Kontrol ve 
Araştırma Enstitüsü Kanatlı Hastalıkları Teşhis Lab.  Şefi) 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Osman ERGANİŞ (Selçuk Üniversitesi – Veteriner Fakültesi – 
Mikrobiyoloji A.B.D. Başkanı) 
Yardımcı Araştırmacı Adı-Soyadı: Emin ÇIBIK (Veteriner Hekim – Adana Veteriner Kontrol 
ve Araştırma Enstitüsü Kanatlı Hastalıkları Teşhis Lab.) 
Murat ÖZMEN (Biyolog - Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Moleküler Biyoloji  
Lab.)  Berat Selim TOKGÖZ (Veteriner Hekim - Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsü Viroloji Lab.) 
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TALEP EDİLEN BÜTÇE 

06 SERMAYE GİDERLERİ 
YILLARA GÖRE DAĞILIM 

1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 

06.1-Mamul mal alımları  10.000    

06.2-Menkul sermaye üretim giderleri 15.000    

06.5- Gayrimenkul sermaye üretim giderleri  5.000,00    

TOPLAM  30.000 
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PROJENİN ÖZET TANITIMI:   
             Antimikrobiyal ajanlar büyük miktarlarda gıda yönlü yetiştirilen hayvanlarda 
infeksiyonların tedavisinde ve profilaksisinde; büyümeyi artırıcı olarak da yemlere katılarak 
yaygın olarak kullanılmaktadır.  Bu durum, antimikrobiyellere dirençli bakterilerin ortaya 
çıkışı, yayılımı ve persiste hale geçmesi için uygun koşullar sağlamaktadır.  Gıda yönlü 
yetiştirilen hayvanlarda ortaya çıkan antimikrobiyal direncin çeşitli yollarla insanlara 
aktarılması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan problemler dünyada bu soruna yönelik 
endişelerin artmasına yol açmıştır.  Gıda yönlü yetiştirilen hayvanların ve bu hayvanlara ait 
ürünlerin uluslararası ticaretinin yapılması bir ülkede ortaya çıkan antimikrobiyel direncin tüm 
ülkeler için bir problem oluşturmasına neden olmaktadır.  Bu problem, global düzeyde 
girişimde bulunulmasını, buna yönelik ortak yasal düzenlemelerin yapılmasını ve tüm 
ülkelerde antimikrobiyal direncin varlığını belirlemeye yönelik monitoring sistemlerinin 
oluşturulması zorunlu kılmaktadır.  Bu amaca yönelik bazı ülkelerde patojenik, zoonotik ve 
indikatör bakteriler kullanarak insan ve hayvanlarda antimikrobiyal direnç izlenmektedir.  Bu 
sayede ulusal düzeyde antimikrobiyal direncin gelişimi ve prevalansının belirlenmesi, yeni 
direnç tiplerinin ortaya çıkışının tespit edilmesi, dirençli bakterilerin çoğalması ve yayılımının 
önlenmesi mümkün olmaktadır. 
 Önerilen proje önerisi ile Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nün 
sorumluluk alanına giren illerde bulunun broyler çiftliklerinden alınacak örneklerde indikatör 
bakteriler kullanarak antimikrobiyel direncin prevalansının ve dirençli izolatlarda direnç 
mekanizmalarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

         Antimikrobiyallerin uzun yıllardan beri hayvanlarda besi performansının arttırılması, 
infeksiyöz hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla yaygın olarak kullanılması dirençli 
bakterilerin ortaya çıkışı ve yayılımı için uygun bir ortam oluşumuna neden olmuştur.  Gıda 
amaçlı yetiştirilen hayvanların intestinal florasında bulunan kommensal bakterilerin diğer 
patojenler için bir rezervuar olduğunun gösterilmesi kommensal bakterilerde antimikrobiyal 
direncin belirlenmesini insan ve hayvanlardaki potansiyel riskin önemi açısından değer 
taşımaktadır.  Türkiye’de broyler sürülerinde antimikrobiyal direncin belirlenmesine yönelik 
yapılmış kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır.    
          Sunulan proje önerisi ile Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nün 
sorumluluk alanına giren illerde bulunun broyler çiftliklerinden alınacak kloakal svab 
örneklerinden izole edilecek olan E. coli ve Enterococcus spp.  suşlarında antimikrobiyel 
direncin prevalansının ve dirençli izolatlarda direnç mekanizmalarının belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. 
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Literatür Özeti: 

Çiftlik hayvanlarında sürdürülebilir üretimin sağlanmasında, bakteriyel enfeksiyonların 
tedavisinde ve insanlara bulaşabilen hayvan enfeksiyonlarının kontrolünde önemli bir yere 
sahiptir.  Ancak, belirli antimikrobiyallerin özellikle gıda yönlü yetiştirilen hayvanlarda düşük 
dozlarda büyütme faktörü olarak, profilaktik veya tedavi amacıyla kullanılması hem hedef 
bakteride hem de ortamda bulunan diğer bakterilerde direnç gelişimine neden olmaktadır 
(WHO 1997).   Gıda yönlü yetiştirilen hayvanlarda ortaya çıkan antimikrobiyal direnç hem 
hayvan hem de insan sağlığı için artan bir tehdit oluşturmaktadır.  Gıda yönlü yetiştirilen 
hayvanlarda ortaya çıkan antimikrobiyal direnç tedavide başarısızlığa ve ekonomik kayıplara, 
dirençli bakterilerin veya direnç genlerinin insanlara transferine ve buna bağlı olarak benzer 
şekilde insanlarda tedavide güçlüklere neden olmaktadır (Thorsteinsdottir ve ark. 2010; 
Blake ve ark. 2003; van den Bogaard ve Stabberingh 1999).  Gıda yönlü yetiştirilen 
hayvanlarda özellikle insanlardaki bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan 
antimikrobiyallere (vancomycin, quinolonlar, cephalosporinler) karşı ortaya çıkan yaygın 
direnç tüm dünyada ciddi endişelere yol açmaktadır.  Bu nedenle bazı ülkeler (Almanya, 
Danimarka, Japonya, İsveç) hayvanlarda ve insanlarda patojenik ve zoonotik bakterilerin 
yanında indikatör bakteriler kullanarak ülke genelinde antimikrobiyal direncin izlenmesine 
yönelik programlar yapmışlardır (Aaerestrup 2004).  Bu amaçla kullanılan indikatör bakteriler 
direnç genleri yönünden potansiyel rezervuar olmaları, aynı konak içindeki veya diğer 
konaklardaki diğer bakteriyel populasyonlara direnç genlerini transfer edilebilmeleri nedeniyle 
özel öneme sahiptir.  Bu haliyle indikatör bakteriler söz konusu ekosistemdeki direnç yükü 
hakkında da genel bir bilgi verebilir.  Hem insan hem de hayvan intestinal kanalındaki yaygın 
varlıkları nedeniyle, hayvan yetiştiriciliğinde Escherichia coli ve Enterococcus spp. sırasıyla 
Gram negatif ve Gram pozitif indikatör bakteriler olarak antimikrobiyal direncin izlenmesi 
amacıyla çalışmalarda kullanılmaktadır (Sorum ve Sundu 2001;  Ray ve Gnanou 2000).    
Kanatlı hayvanlarda indikatör bakterilerde direncin izlenmesi antimikrobiyal direncin gelişimi 
ve yayılımı, halk sağlığı ve hayvan sağlığı üzerine olası sonuçları hakkında faydalı bilgiler 
verebilmesi açısından önemlidir (WHO 1997; van den Bogaard ve Stabberingh 2000):  
 Bakterilerde antimikrobiyal direnç yapısal (intrinsik) veya kazanılmış mekanizmalar ile 
gerçekleştirilir.  Yapısal direnç Gram negatif bakterilerde AmpC tip beta-laktamaz sentezi ve 
çoğul dirençli bakterilerde dışa atım pompaları gibi bakterinin kromozomunda doğal olarak 
bulunan genlerle sağlanır.  Kazanılmış direnç antimikrobiyalin bakterilerde hedeflediği 
genlerdeki mutasyonlara; plazmidler, transpozonlar ve bakteriyofajlar gibi hareketli genetik 
elementler üzerinde yer alan direnç genlerinin aktarılmasına bağlı olarak gelişir.  Genel 
olarak, direnç genlerini taşıyan genetik yapılar transdüksiyon (bakteriyofajlar aracılığı ile), 
konjugasyon (plazmidler veya konjugatif transpozonlar aracılığı ile) ve transformasyon (bir 
DNA segmentinin, plazmidin alıcı bakteri DNA’sına entegre olması) ile aktarılır (Di Luca ve 
ark. 2010).   Aynı genus içerisinde yer alan türler arasında gen aktarımı yaygın olmasına 
rağmen, farklı genuslarda bulunan türler hatta evrimsel olarak birbirinden çok uzakta olan 
Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler arasında da bu tarz gen aktarımı gözlenebilmektedir 
(Alekshun ve Levy 2007).  Plazmidler direnç ve diğer özelliklere sahip genleri yapılarında 
bulunduran ve konak kromozomundan bağımsız olarak replike olma özelliğine sahip ekstra-
kromozomal genetik elementlerdir.  Bir bakteride farklı büyüklükte çok sayıda plazmid 
bulunabilir.  Transpozonlar plazmidler üzerinde, diğer transpozonlara veya konak bakterinin 
kromozomuna integre olmuş vaziyette bulunabilen hareketli genetik elementlerdir.   Genel 
olarak, transpozonlar rekombinasyona katılan terminal bölgelere ve genom üzerinde bir 
bölgeden başka bir bölgeye integrasyonu sağlayan transpozas veya rekombinaz adı verilen 
proteinleri de kodlar.  Konjugatif transpozonlar ise üzerinde bulundukları plazmidin bir 
bakteriden diğerine transferini sağlama özelliğine sahiptir.   
 Gram negatif bakteriler arasında antibiyotik direncinin gelişiminde integronlar da 
önemli bir yere sahiptir.  Halihazırda integronlar integraz geninin sekans benzerliğine dayalı 
olarak tanımlanmış beş farklı sınıfa ayrılmaktadır.  Bunlardan sınıf 1 integronlar en yaygın ve 
klinik olarak öneme sahip olanıdır.  Sınıf 2 integronlar sınıf 1 integronlara benzer fakat Tn7 
gibi transpozonlar ile ilişkilidir ve 6 farklı direnç kaseti taşıdığı bilinmektedir (Mazel 2006). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Di%20Luca%20MC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Di%20Luca%20MC%22%5BAuthor%5D
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Sınıf 3 integronlara sınıf 2 integronlara göre daha az sıklıkla rastlanmakta ve bir transpozon 
üzerinde yer aldığı düşünülmektedir (Cambray ve ark. 2010).  İntegronlar hareketli gen 
kasetlerini yapılarına entegre etme, toplama ve eksprese etme yeteneğine sahip yapılardır 
(Carattoli 2001; Fluit ve Schmitz 1999).  Sınıf I integron bir veya birden fazla gen kaseti 
içeren bir değişken bölge ile ayrılmış korunmuş iki segmentten (5'-CS ve 3'-CS) 
oluşmaktadır.  5'-CS segmenti integraz genini (intI), integrasyon bölgesini (attI1) ve attI1 
bölgesine integre olmuş çok sayıda gen kasetinin doğru yönde ekspresyonuna izin veren 
promotor (Pc) içermektedir.  3’-CS bölgesi ise kuarterner amonyum bileşiklerine direnç geni 
qacEΔ1 geni ve sülfonamidlere dirençten sorumlu sul1 genini içerir (Lévesque ve ark. 1995).   
 Boylerlerde antimikrobiyal direncin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 
ülkelere göre değişmekle birlikte farklı gruptan antimikrobiyallere değişen direnç oranları 
bildirilmiştir.  Persoons ve ark. (2010) Belçika’da broiler işletmelerden aldıkları kloakal svab 
örneklerinden izole ettikleri E. coli ve E. faecum suşlarında antimikrobiyal direncin 
prevalansını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada E. coli izolatlarında ampicillin, nalidixic 
acid, streptomycin, tetracycline ve trimethoprim-sulfomethaxozole’a yüksek oranlarda, 
izolatların %58’inden fazlasının dört veya daha fazla antimikrobiyale dirençli olduğunu,  
izolatların sadece %4.8’inin de çalışmada kullanılan tüm antimikrobiyallere duyarlı olduğunu 
bildirmişlerdir.  Araştırıcılar Enterococcus faecum izolatlarının ise sıklıkla makrolidlere, 
tetrasiklin ve quinopristin/dalfopristin’e dirençli olduğunu, %80’den fazlasının dört veya 
dörtten fazla antimikrobiyal ajana direnç gösterdiğini, sadece %3.9’nun ise test edilen 
antimikrobiyallere duyarlı olduğunu tespit etmişlerdir.  Kojima ve ark. (2008) Japonya’da 
broylerden izole ettikleri 180 Enterococcus faecalis suşunda erythromycin ve tylosine %68.3 
(123), oxytetracycline %92.8 (167) ve chloramphenicole %18 (10.0); 111 Enterococcus 
faecalis izolatında ise erythromycine %43.2 (48), tylosine % 56.8 (63) ve oxytetracycline 
%88.3 (98) oranında direnç saptamışlardır.   
 Türkiye’de boyler yetiştiriciliğinde antibiyotik dirençliliğini belirlemeye yönelik yapılmış 
çalışmalar daha çok spesifik bir patojene yönelik ve daha çok lokal olma özelliğine sahiptir.  
Yapılacak olan bu çalışma ile Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nün çalışma 
alanına giren illerde bulunan broyler işletmelerinde indikatör mikroorganizmalar kullanılarak 
antimikrobiyel direncin prevalansı, direnç tipleri, halk sağlığı ve insan sağlığı üzerine olası 
sonuçları hakkında önemli bilgiler elde edilecektir. 
 
Materyal ve Metot:  
Çalışma dizaynı ve örnekleme 
 Örnekler Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne kayıtlı ticari broyler 
işletmelerinden  (Adana - 10 işletme, Osmaniye - 2 işletme, Hatay - 2 işletme, Mersin - 10 
işletme, Kahramanmaraş – 3 işletme ve Gaziantep - 3 işletme) alınacaktır.   Her bir ticari 
broyler işletmesinden kesime yakın yaşta yaklaşık 20 sağlıklı broylerden alınacak kloakal 
svablar soğuk zincir içinde laboratuvara getirilerek ekimleri yapılacaktır.  Örneklerin alımı 
sırasında sürünün kapasitesi, hayvanların ırkı, kaç günlük oldukları, antimikrobiyel tedavi alıp 
almadıkları, çiftlikte diğer çiftlik hayvanlarının (koyun, sığır, keçi vs) varlığı gibi (varsa çiftliğe 
ait diğer bilgiler) bilgiler de kaydedilecektir.   
 
İzolasyon ve identifikasyon 
Escherichia coli İzolasyonu Escherichia coli izolasyonu amacıyla alınan svablar 
MacConkey Agar’a ekimleri yapılarak  37 oC’de 24 saat inkübe edilecektir.  Şüpheli 
kolonilerden biri seçilerek Columbia Blood Agar’da saflaştırılacak, biyokimyasal testlerle 
(Gram boyama, katalaz, oksidaz, indol, Methyl-Red, Voges-Proskauer, sitrat, üreaz, TSI 
agarda glukoz/laktoz fermentasyonu, gaz üretimi, H2S üretimi) identifikasyonları, VITEK 2 ile 
de konfirmasyonları yapılacaktır.   
Enterococcus spp. İzolasyonu Enterococcus spp.’lerin izolasyonu amacıyla svablar 
Slanetz-Bartley Agar’a ekimleri yapılarak 37 oC’de 48 saat inkübasyona bırakılacaktır.  Tipik 
Enterococcus spp. morfolojisi gösteren kolonilerden bir koloni seçilerek Columbia Blood 
Agar’da saflaştırılacak ve biyokimyasal testlerle (Gram boyama, katalaz, safra eskülin 
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reaksiyonu) ile genus seviyesinde identifiye edildikten sonra VITEK 2 ile tür düzeyinde 
identifikasyonları yapılacaktır. 
Antibiyotik Duyarlılık Testi  Escherichia coli ve Enterococcus spp. türlerinin antibiyotik 
duyarlılıkları VITEK 2 cihazı ile üretici firmanın belirttiği şekilde yapılacaktır.  Enterococcus 
faecalis ATCC 29212 ve Escherichia coli ATCC 25922 kalite kontrol suşları olarak 
kullanılacaktır.  Eşik değerleri Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI, 2008) 
tarafından bildirilen kriterlere göre dikkate alınarak  değerlendirilecek ve Vitek 2 ile  (AST-
GP69-Reference number 22304 - ampicillin, ampicillin/sulbactam, benzylpenicillin, cefazolin, 
cefoxitin screen, chloramphenicol, clindamycin, enrofloxacin, erythromycin, fusidic acid, 
gentamicin, gentamicin HL, imipenem, inducible clindamycin resistance test, kanamycin, 
marbofloxacin, mupirocin, nitrofurantoin, oxacillin, rifampicin, tetracycline, 
trimethoprim/sulfamethoxazole, vancomycin ve  AST-GN38 - Reference number 22331 – 
amikacin, amoxicillin/clavulanic acid, ampicillin, cefalexin, ceftiofur, cefpirome, cefpodoxime, 
chloramphenicol, enrofloxacin, ESBL test, gentamicin, imipenem, marbofloxacin, 
nitrofurantoin, piperacillin, polymyxin B, rifampicin, tetracycline, tobramycin, 
trimethoprim/sulfamethoxazole ) antibiyogramları yapılacaktır. 
DNA İzolasyonu ve Antibiyotik Direnç Genlerinin Belirlenmesi E. coli ve Enterococcus 
spp. izolatlarında DNA ekstraksiyonu ticari ekstraksiyon kiti kullanılarak yapılacaktır.  
 Tetrasiklin dirençli E. coli izolatlarında tetA, tetB, tetC, tetD ve tetE genleri Ng ve ark. 
(2001); kinolon dirençli izolatlarda gyrA ve parC genlerindeki mutasyona bağlı direncin 
belirlenmesi Everett ve ark. (1996), plazmid aracılı kinolon direncinden sorumlu qnrA, qnrB, 
qnrS,  aac(6’)-Ib-cr ve qepA genlerinin belirlenmesi Robicsek ve ark. (2006), Park ve ark. 
(2006) ve Périchon ve ark. (2007); sulfanamid dirençli izolatlarda sul1, sul2 ve sul3, 
streptomisin dirençli izolatlarda aadA1 ve aadA2, gentamisin dirençli izolatlarda aac(3)-I, 
aac(3)-II, aac(3)-III ve aac(3)-IV; kloramfenikol ve florfenikol dirençli izolatlarda cmlA ve floR 
genleri Sáenz ve ark. (2004); ampisilin dirençli izolatlarda blaSHV, blaCTX, blaOXA, blaCMY 
Ahmed ve ark. (2007), blaFOX Bauernfeind ve ark. (1997); komozomal ampC genindeki 
mutasyona bağlı genin aşırı ekspresyonunun belirlenmesi için bu gene ait promotor ve 
atenuator bölgesinin amplifikasyonu Briňas ve ark. (2003) tarafından bildirilen yöntemlere 
göre yapılacaktır. 
 Vankomisin dirençli Enterococcus spp. izolatlarda vanA, vanB, vanC1 ve vanC2/3 
(Dutka-Malen ve ark. 1995), vanD (Perichon ve ark. 1997), vanE (Fines ve ark. 1999); 
makrolid dirençli izolatlarda ermA, ermB, ermC, mefA/E, tetrasiklin dirençli izolatlarda tetM, 
tetO, tetK, tetL genleri Malhotra-Kumar ve ark. (2005) ve Jensen ve ark. (1999); 
aminoglikozid dirençli izolatlarda aac(6’)-Ie-aph(2’)-Ia, aph(3')-IIIa, ant(4')-Ia, aph(2’’)-Ib, 
aph(2’’)-Ic, aph(2’’)-Id, ant(6)-Ia, ant(9)-Ia Vakulenko ve ark. (2003) ve Kobayashi ve ark. 
(2001); quinopristin/dalfopristin dirençli izolatlarda vatA, vatB, vatC, vatD, vatE ve vgbA 
genleri Donabedian ve ark. (2006) ve Soltani ve ark. (2000); linkozamid dirençli izolatlarda 
lnu(A) Lina ve ark. (1999), lnu(B) Bozdoğan ve ark. (1999); kloramfenikol dirençli izolatlarda 
cat geni Arsene ve Leclercq (2007), siprofloksasin dirençli izolatlarda gyrA ve parC 
genlerindeki mutasyonların belirlenmesi  Oyamada ve ark. (2006),  qnr geninin belirlenmesi 
Arsene ve Leclercq (2007) tarafından bildirilen yöntemlere göre yapılacaktır. 
E. coli izolatlarında integron varlığının araştırılması E. coli izolatlarında sınıf I 
integronun belirlenmesi Lanz ve ark. (2003), sınıf II integronun belirlenmesi Mazel ve ark. 
(2000), sınıf I integronun değişken bölgesinin amplifikasyonu Lévesque ve ark. (1995) ve 
sınıf 2 integronun değişken bölgesinin amplifikasyonu ise White ve ark. (2001) tarafından 
bildirilen yöntemlere göre yapılacaktır.  
İstatisksel Analiz Farklı işletmelerdeki direnç oranlarının karşılaştırılması SPSS  11.5 
paket programı kullanılarak ki-kare testi ile yapılacaktır. 

 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
           Antimikrobiyallerin hayvan yetiştiriciliğinde farklı amaçlara yönelik yaygın kullanımı 
dirençli bakterilerin ortaya çıkışı yanında; hayvan orijinli gıdalarda da antimikrobiyal kalıntı 
sorununa yol açmaktadır.   Her iki durumda da hem insan hem de hayvan sağlığı olumsuz 
yönde etkilenmektedir.  Bu nedenle antimikrobiyallerin dikkatli kullanılması hem direnç 
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gelişiminin önlenmesi hem de ülke kaynaklarının israf edilmemesi açısından önem 
taşımaktadır.  Bu proje önerisi ile Enstitü bünyesinde, antimikrobiyal direncin izlenmesi ve 
direnç mekanizmalarının belirlenmesine yönelik alt yapının oluşturulması ve personelin 
yetiştirilmesi, başta yetiştiriciler ve sahada çalışan Veteriner Hekimler olmak üzere 
kamuoyunun bilinçli antimikrobiyal kullanımı konusunda bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. 
 
Proje Lideri  : Uzman Veteriner Hekim Hasan ÇAYA dana Veteriner Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü - Bakteriyoloji Laboratuvarı 

Yardımcı Araştırmacı  : Doç. Dr. Özkan ASLANTAŞ  
Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı - HATAY 
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 Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Moleküler Biyoloji Lab.          
  Biyolog Akın YIGIN   
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zervos%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lerner%20SA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chow%20JW%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Antimicrob%20Agents%20Chemother.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Antimicrob%20Agents%20Chemother.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11502548
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PROJENİN ÖZET TANITIMI: 

Neonicotinoid grubu insektisidler ülkemizde tarımsal üretimde patates gibi sınırlı 
sayıda ürünün haşere v.b. zararlılarıyla mücadele için ruhsatlı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 
ayçiçeği, pamuk, mısır gibi arıların çokça faydalandığı ve polinasyon sağladığı ürünlerde de 
zararlılarla mücadele için ruhsat dışı olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Bu alanlarda 
meydana gelen arı ölümleri ve koloni kayıplarında imidocloprid gibi neonicotinoid sınıfı 
pestisidlerin etkisinin iyice araştırılması talep edilmektedir. 

  Neonicotinoid sınıfı insektisidler haşerelerin merkezi sinir sistemi üzerine etkilidirler, 
memeliler için ise daha düşük toksisiteye sahiptir. Neonicotinoidler tüm dünyada en yaygın 
kullanılan insektisitler arasında yer alır, fakat son zamanlarda bu sınıfın üyelerinden bazıları 
bal arılarının koloni çökertme hastalığı ile ilgili olarak bazı ülkelerde kullanımı 
sınırlandırılmıştır. 

İşçi arıların kolonideki larvaların beslenmesi görevini aksatmasına ve arıların yön 
bulma yeteneklerini kaybetmesine neden olarak Colony Collapse Disorder yol açtığına 
inanılır.  Bir arı paraziti olan Varroa destructor da bu hastalıkla ilişkilendirilmektedir.  

2009 yılında arıların kayıplarıyla ilgili belgeler,  neonicotinoidler ile bal arılarının koloni 
çökertme hastalığı arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.  

Bu araştırmada neonicotinoidlerin özellikle ayçiçeği, mısır ve pamuk yetiştiriciliği gibi 
illegal kullanılması muhtemel alanlarda arı sağlığı üzerindeki etkileri incelenecektir. 

            
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:  

Bu proje ile;  
1-Neonicotinoid grubu pestisitlerin arı sağlığı üzerine etkileri incelenecektir. Herhangi bir 
toksikasyona neden olup olmadığı belirlenebilecektir. Bu sayede Türkiye de 
neonicotinoidlerin arılar üzerine toksisitesi ile ilgili bir veri sağlanmış olacaktır. 
2-Ayçiçeği, mısır ve pamuk ekimi yapılan alanlarda bitkiler üzerinde bu pestisidlerin düzeyleri 
araştırılarak arılara hangi süreçte nasıl bir etkileme yaptıkları tespit edilebilecektir.  
3-Saha çalışmalarıyla bu grup pestisidlerin arıların davranışları üzerine etkileri incelenecektir. 
4-Enstitümüz laboratuarlarında neonicotinoidlerin analizi için metot geliştirilecek ve diğer 
enstitülere de yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 
 
Literatür Özeti: 
 Bal arılarının sağlığını olumsuz etkileyen, ölümlere neden olan, kayıp ve koloni 
çöküşlerine neden olabilen sebepler incelendiğinde önemli bir kısmı insanoğlunun 
müdahalesi şeklinde olan uygulamalardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Gerek tarımsal 
üretimi artırmak, gerekse bitki zararlılarına karşı kullanım veya çevre sağlığı korunması 
amacıyla hareket edilen ancak bunları yaparken diğer çevre yaşam zincirinin önemli bir 
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halkası olan bal arılarının yaşamını tehdit edebilen uygulamalar maalesef günümüzde büyük 
bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkmıştır. (12) 

Neonicotinoid grubu insektisidler ülkemizde tarımsal üretimde patates gibi sınırlı sayıda 
ürünün haşere v.b. zararlılarıyla mücadele için ruhsatlı olarak kullanılmaktadır (26).  Ayrıca 
ayçiçeği, pamuk, mısır gibi arıların çokça faydalandığı ve polinasyon sağladığı ürünlerde de 
zararlılarla mücadele için ruhsat dışı olarak kullanıldığı belirtilmektedir Bu alanlarda meydana 
gelen arı ölümleri ve koloni kayıplarında neonicotinoidlerin etkisinin iyice araştırılması talep 
edilmektedir. (25,26).  

 Neonicotinoid sınıfı insektisidler haşerelerin merkezi sinir sistemi üzerine etkilidirler, 
memeliler için ise daha düşük toksisiteye sahiptir. Neonicotinoidler  tüm dünyada en yaygın 
kullanılan insektisitler  arasında yer alır, fakat  son zamanlarda bu sınıfın üyelerinden 
bazıları,  bal arılarının koloni çökertme hastalığı ile ilgili olarak bazı ülkelerde kullanımı 
sınırlandırılmıştır (17,20,22) 

Neonicotinoidlerin etki şekli, merkezi sinir sistemi üzerine etkileri ile doğal bir insektisit 
olan nikotine benzer. Neonicotinoidler, haşerelerde felce neden olur ve birkaç saat içinde 
ölüme yol açar. Ancak, bunlar haşerelere göre memeliler için daha az toksiktir ve bu 
bileşikler WHO / EPA tarafından toksisite sınıf II veya sınıf III sınıflandırılmışlardır. 
Neonicotinoidler  haşerelerin sinirsel iletilerini bloke ettikleri için,  memelilere göre göre bu 
haşerelere daha secici olarak daha yüksek zehirliliğe sahiptir. ( 13,15) 
Neonicotinoid grubu pestisidlerin aktif  maddeleri  7 adet olup sırasıyla; 
1-  Acetamiprid ,  
2- Clothianidin , 
       3- Dinotefuran ,  
       4- Imidacloprid ,  

5- Nitenpyram ,  
6- Thiacloprid,  

1. 7- Thiamethoxam  aktif maddeli neonicotinoid grubu pestisidler farklı ticari isimlerle 
kullanıma sunulmaktadır.(2009 documentary Vanishing of the Bees) 

Aşağıdaki tablolarda neonicotinoidlerden en fazla kullanılanlarının toksisite değerleri 
verilmektedir. (5,15) 

 
Tablo.1. Neonicotinoid pesticide memelilerde toksisiteleri (mg/kg. c.a.). 

Adı 
Fareler için oral  

LD50 
Tavşanlar için topikal kullanım 

 LD50 

Acetamiprid 450 >2,000 (Tristar®) 

Clothianidin  >5,000 >2,000 (Acceleron®)  

Imidaclopri 4,870 (Gaucho®) >2,000 (Admire®) 

Thiamethoxam >5,000 >2,000 

 
Table 2.   

Neonicotinoid pestisitlerin vahşi yaşamda hayvanlar için toksisite sınırları 

Adı 
Kuşlar için acut oral  

 LD50 (mg/kg)* 
Balıklar için  
 LC50 (ppm)** 

Arılar için 
LD50

† 

Acetamiprid PT PNT  MT  

Clothianidin  PNT PNT  HT  

Imidacloprid MT MT HT 

Thiamethoxam ST PNT HT 
*Bird LD50: Practically nontoxic (PNT) = >2,000; slightly toxic (ST) = 501 – 2,000; moderately 

toxic (MT) = 51 – 500; highly toxic (HT) = 10 – 50; very highly toxic (VHT) = <10. 

**Balık LC50: PNT = >100; ST = 10 – 100; MT = 1 – 10; HT = 0.1 – 1; VHT = <0.1. 
†Arılar: HT = Yüksek toksik ;   Orta toksik  PNT = Ara sıra , toksik olmayan 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Acetamiprid
http://en.wikipedia.org/wiki/Clothianidin
http://en.wikipedia.org/wiki/Dinotefuran
http://en.wikipedia.org/wiki/Imidacloprid
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitenpyram
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiacloprid
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiamethoxam
http://vanishingbees.co.uk/
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 Zirai İlaçlamalar (Pestisidler)  İleri Gelen Zehirlenmeler 
Tarım ilaçlamalarında kullanılan kimyasal maddelerden ileri gelen zehirlenmeler 

havanın sıcak kurak ve uzun süre çalışmaya elverişli olduğu çiçekli bir ürün alanına 
yerleştirilen balarısı kolonilerinde büyük kayıplara neden olur. Bazen da prospektüs dışı 
kullanılabilen veteriner ilaçlarının etkileriyle bal arılarının sağlığını, özellikle ana arının ve döl 
veriminin olumsuz etkilenebileceği söz konusudur (2,3,4,25,26). 
Bu gibi  zehirlenmelerde genellikle şu belirtiler görülür: 

 Balarıları kovan önünde veya uzakta ölürler. 

 Zehirlenerek ölen larva, pupa ve genç erişkinler kovan içinde ve uçuş tahtası üstünde 
toplu halde bulunurlar. 

 Kovandaki arı sayısı her gün azalır.  

 Zehirlenerek ölen arıların dilleri dışarı doğru uzamıştır ve kıllar dökülmüştür. 
Koruma amacıyla uygulanan yöntemler:  

 Daha az tehlikeli yerler arılık olarak seçilmelidir.  

 Tarımsal mücadele arıcılara önceden haber verilmelidir. 

 Arılar için zararsız olan ilaçlar kullanımalıdır. 

 İlaç formülleri (sıvı, granüle, toz v.s) zirai mücadeleye, insan ve hayvan sağlığına en 
uygun şekliyle hazırlanmalıdır. 

 Balarılarına daha az zararlı olunacak gece (saat 22’den sonra) ve arıların fazla 
çalışmadığı soğuk günlerde zirai ilaçlama yapılmalıdır.  

 Yabani ve zehirli çiçekli bitkilere karşı mücadele edilmelidir. 

 Hava sıcaklığına ve rutubete göre ilaçlama yapılmalıdır.  
Ziraatla ve arıcılıkla uğraşanlar beraber eğitilmelidir. 

 Veteriner Hekimleri Odaları, Ziraat odaları ve Arıcı Birliklerinin ortaklaşa ilaçlama programı 
düzenleyip bunu ilgililere önceden duyurmaları sağlanmalıdır. 

 İlaçlama yapılması gerektiğinde ruhsatlı ilaçlar kullanılmalı, ani etkili ve kısa sürede 
bozulan gruplarından olmasına dikkat edilmelidir.  Arı sağlığı ve gıda güvenliği dikkate 
alınarak uygun olanları tercih edilmeli. İllegal ilaç kullanımından kaçınılmalıdır(25,26) 

 Bu gibi ilaçlamaların sık yapıldığı yerlerde; 

 Koloniler 6 km uzağa konulabilir. 

 Kovanlar kapatıldığında içine temiz su, şerbet konularak havalandırılır. Uçuş delikleri 
geceleri açılabilir 
 
 Pestisid’lerin arı sağlığına yönelik tehdit edici yönü genellikle arıların yaşamlarının 
vazgeçilmez bir parçası olan polen (polinasyon) ve nektar toplama işlemi esnasında 
oluşmaktadır Ayrıca, bal arıları  çevre ve halk sağlığı açısından önemli olan haşere ve 
akarlara karşı mücadele sırasında da insektisidlere maruz kalmaktadır (16). Bu sorun tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayileşmedeki gelişme ile birlikte katlanarak ciddi bir 
sorun haline gelmiştir. (9).  
 Son yıllarda bal arı kolonilerinde ölümlerin ve kayıpların artmasındaki en önemli 
unsurlardan biri haline gelmiştir. Gerek tarımsal üretimin arttırılması amacıyla kullanılagelen 
koruyucu ilaçlamalar, iklimsel değişimlerle toksisitenin artma riski, doğal kaynakların bu 
durumda etkilenerek arıların doğal besinlerinin kirlenme riskinin ve bunların arı sağlığını 
tehdit boyutunun ortaya konulması büyük önem arz etmektedir (26). Ülkemizde üretimi 
yapılan bitkilerdeki üretim artışı amacıyla kullanılan insektisidlerin, akarisidlerin ve ortamda 
bulunan zararlı bitkilere karşı kullanılan herbisidlerin kullanımıyla da arılar üzerinde zararlı 
etkileri oluşmaktadır. Bunların bilimsel prosesler ve analizlerle tespit edilmesi ve arı sağlığı, 
gıda güvenliği açısından tedbirlerin alınması gerekmektedir (6,7,10)  .  
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Enstitülerimiz Laboratuarlarında rutin olarak 
kullanılan analitik metotlarla ve Uluslararası ve Avrupa Birliği’nin referans laboratuarlarıyla 
işbirliği halinde son derece hassas analitik sistemlerle analiz edilebilmektedir. (3, 16,18,21).  
  Arı sağlığını tehdit eden pestisidlerin yanı sıra,  tarımsal mücadelede yeni kullanıma 
girmiş ve sistemik etkileri nedeniyle bal arıları için son derece toksik olan (İmidakloprid gibi) 
bileşiklerin etkilerinin incelenmesi amacıyla Amerika’da ve AB ülkelerinde öncelikli olarak 
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araştırılmaya başlanmıştır. Bu şekilde   bilinen pestisitlerin yanında yeni kullanıma başlanmış 
olan neonicotinoid grubu gibi pestisidlerin analizlerine de önem verilmeye başlamış ve 
üzerinde çok sayıda araştırmalar yapıldığı belirtilmektedir. (4,22,) 
 Pestisidler  
 Tarımsal üretimi olumsuz etkileyen nedenlerden biri olan haşerelere, bitki ve meyve  
zararlılarına karşı mücadelede kullanılmakta olan çok sayıda zirai ilaçlar genel olarak 
insektisid olarak adlandırılmaktadır. Yine tarımsal zararlılara veya yabancı ot mücadelesinde 
kullanılan bir kısım zirai ilaçlar da herbisid olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca çevre sağlığı 
açısından sivrisinek v.b. haşerelere karşı kullanılmakta olan insektisidler de çevre sağlığını 
olumsuz etkileyebilmektedir. (11) 

Bu tür zirai mücadele ürünleri asıl etkileri yanında diğer yararlı canlıları da (bal arısı 
veya doğal yaşamda zincirin birer halkası olarak kabul edilen canlılar) yok ederek öncelikle 
çevre sağlığını ve dolayısıyla bal arılarının yaşamını tehdit etmektedir(14).  

Burada önemli bir sorun hem bitkisel verimliliğin artışı amacıyla bitki zararlısı 
haşerelere karşı koruyucu uygulamalar yapılması, hem de bu uygulamalarda bitkilerden 
çiçeklerden faydalanan bal arılarının sağlığının korunmasını temin etmek gereksinimi ortaya 
çıkmaktadır. Tarımsal üretimde meyvecilik, sebzecilik gibi önemli gelir kaynağını muhafaza 
etmek ve verimliliği artırmak için uygulama alanlarında bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğu 
çok açıkça görülmektedir. Kırsal alanda böyle bir sıkıntı olmamaktadır. Ancak aktif olarak 
meyvecilik ve sebzecilik yaygın olarak uygulanana tarım alanlarında ilgili Bakanlıklarca ( 
Tarım ve Köyişleri Bak. ve Çevre ve Orman Bak.)  yasal düzenlemeleri de beraberinde 
uygulamaya sokmak gerekmektedir. 
 Pestisidler, çeşitli hastalıkları taşıyan parazitlerin, tarım ve bitki zararlısı böcek, 
mantar ve yabani otların sinek, bit, pire vb uçan ve yürüyen zararlıların kontrolünde kullanılan 
pestisidler hedef canlıların yanında hedef olmayan insanlar, memeli ve kanatlı hayvanlar, arı 
ve balıklar için de son derece zehirlidirler(20). 
       Çevresel etkileri: Arı ve arı kolonileri üzerine pestisidal etkileri nedeniyle 
neonicotinoidlerin rolü ve imidoclopiridin etkileri tartışma konusudur. Neonicotinoidlerin  
kullanımı, arı kolonileri üzerine kitlesel ölümlere neden olduğu gerekçesiyle Fransa’da 
1990'lardan bu yana sınırlandırılmıştır.(7) 
 
 Bu, işçi arıların kolonideki yumurta ve larvaların beslenmesi görevini aksatmasına ve 
arıların yön bulma yeteneklerini kaybetmesine neden olarak Colony Collapse Disorder olarak 
hasatlığa yol açtığına inanılır.  Bir arı paraziti olan Varroa destructor da bu hastalıkla 
ilişkilendirilmektedir (24). 

Almanya 2008 Mayısında bal arısı kolonileri üzerine olumsuz etkileri nedeniyle 
tohumların neonicotinoidlerle tedavisini yani işleme tutulmasını yasakladı.(10) 
Almanya'nın Baden-Württemberg bölgesinde Arı yetiştiricileri clothianidin kullanımına bağlı 
olarak üretimlerinde ciddi bir düşüş yaşadı. Tohumlarda yapıştırıcı tarzında giydirilmiş olan 
bileşiklerin eklenmesi şeklindeki uygulamaları olumsuzluklara neden olduğu iddia edildi. 
Üreticiler, fiksatif madde olmadan üretimi sürdürmeleriyle, ekilen kanola ve mısırdan 
bileşikler ortama sürüklendi ve ardından bal arıları etkilendiler.  2009 yılında arıların 
kayıplarıyla ilgili belgeler,  neonicotinoid pestisitler  bal arılarının koloni çöküşü bozukluğu 
arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Uzmanların mülakatlarında, yeterli veri 
olmamasına rağmen olayda etkisi olduğu kesin olarak kabul edildi (23,24). 
 
Materyal ve Metot 
Materyal 

Bu analiz metodu bal, arı, ayçiçeği ve toprak örneklerinde neonicotinoid kalıntılarının LC-
MSMS ile analiz edilmesini sağlayan hasas bir metottur. Analiz metodu pestisit grubu 
bileşiklerin, etken maddelerinin pek çoğunun bir arada bakılmasını sağlayan bir metottur. Bu 
metotla analizler iki aşamada gerçekleştirilir; 
Dokunun analize hazırlanması 
 LC-MS/MS ile analizin yapılması. 
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Metot:  
A- Saha Çalışmaları 
Ayçiçeği yetiştirilen iller başta olmak üzere Arıcılığın ilgi duyduğu merkezlerden örnekler 
alımı amacıyla 5 ilden örnekler alınacaktır. 
 
 
Saha çalışmalarında izlenecek yöntemler: 
1- Trakya bölgesinde ayçiçeği ekim zamanı 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasıdır. Bu 
tarihlerde tohum örnekleri, toprak örnekleri alınması planlanmaktadır. 
2-Ayçiçeği gelişimi ve çiçeklenme dönemi: Hasat zamanı Ağustos ayı içinde hasat 
çalışmaları başlamaktadır. Bu süreç izlenerek örnek alınacak ayçiçeği tarlalarının 
belirlenmesi ve arıcıların arılarını getirmesi takip edilecektir. Burada yerel arıcı birlikleri görev 
alarak koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olacaklardır. 
3- Deneysel çalışma: Önceden neonicotinoidli tohum kullanımı bilinen ayçiçeği tarlasında 
hem ayçiçeği hem de arıların davranışlarının gözlenmesi çalışmaları yapılacaktır. 
4- Gözlem:  Gezgin arıcıların arı kolonilerini ayçiçeği alanına transferinin izlenmesi: Ayçiçeği 
taçlandığında çiçekler açmaya başlamasıyla önemli bir gözlem dönemi başlatılacaktır. 
5-Örneklerin Toplanması: Ayçiçeği alanına gelen arılardan örnekler alınması. Aynı alandan 
ayçiçeğpi ve toprak örnekleri de alınarak incelenecektir. 

B- Analitik çalışmalar 
Kullanılan Kimyasallar: 
 Standart karışımı  

Neonicotinoidlere ait std. maddeler tek tek ve miks olmak üzere stok ve çalışma çözeltileri 
hazırlanarak analize hazır hale getirilecektir. 
NUMUNENİN HAZIRLANMASI VE ANALİZ/TEST/MUAYENENİN YAPILMASI  

 Neonicotinoidlerin analizinde ana iyon olarak imidacloprid analiz için yayınlanmış 
olan metotlar incelenerek diğerleri için de kullanılabilecek hale getirilecektir.  
Aşağıda bal için kullanılabilecek analiz metod basamakları verilmekte bu metod 
geliştirilerek diğer arı ürünleri ve ayçiçeği toprak örnekleri için de kullanılabilir hale 
getirilecektir. 

 Bal numunesi tartılarak  

 santrifüj  5000 RPM`de 5  dak. 

 Üzerine 5 ml seyreltme çözeltisi  

 vortekslenir. 

 dakika santrifüj edilir. 

 N2 altında uçurulur. 

 400 µl   ACN ile  çözülerek 1 dk vortekslenir,  

 Sonra 5 dk ultrasonik banyoda bekletilir. 

 Sonrasında tüp içindeki ekstrakt viale alınarak 

 LC-MS/MS sistemine 10 µL enjeksiyon yapılır. 
 

Numune 
alınacak iller 

Ayçiçeği num. 
sayısı 

Toprak num. 
sayısı 

Arı ve bal örneği 
sayısı 

Arılık sayısı 

İstanbul  50 50 50 50 

Tekirdağ 50 50 50 50 

Kırklareli 50 50 50 50 

Edirne 50 50 50 50 

Balıkesir 50 50 50 50 

Toplam 250 250 250 250 
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Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
1- Ülkemizdeki arı ölüm ve kayıplarında neonicotinoidlerin rolü belirlenecek. 
2- Bilinmeyen veriler arıcıları ürkütmekte ve ayçiçeği başta olmak üzere pamuk ve mısır gibi 
üretim alanlarına arı getirmek istemiyorlar. Bu da üretim için büyük tehlike demektir. Eğer bu 
konuda somut veriler alınırsa sorun çözümü kolay olacaktır. 
3- Neonicotinoidlerin olumsuz etkileri belirlenirse arıcılığın yapıldığı alanlara bu ürünlerin 
sokulması ve kullanımı yasaklanabilir veya sınırlandırılabilir. 
4-Bu ürünlerin satışı ve kullanımı için her bölgede özel takip ve kayıt sistemleri oluşturulabilir. 
Böylece arıcıların hangi bölgelere gideceği veya gitmemesi gerektiği de belirlenebilir. 
Türkiye Arıcılar Birliği başta olmak üzere tüm illerdeki temsilcileri bu sonuçları olumlu bir 
şekilde kullanabileceklerdir. 
Ayçiçeği başta olmak üzere tarımsal üretim için vazgeçilmez olan polinasyon aracı arıların 
sağlığı korunabilecektir. 
 
Proje Lideri: Dr.H.Hüseyin ÜNAL Viral Aşılar Araştırma ve Geliştirme Laboratuarı Şefi 
Yardımcı Araştırmacı: Alper SEZGİN Veteriner Hekim Toksikoloji Laboratuarı, Murat Ekinci 
Toksikoloji Laboratuarı, Erol KABİL Veteriner Hekim Doping Laboratuvarı 
 
TALEP EDİLEN BÜTÇE 
 

06 SERMAYE GİDERLERİ YILLARA GÖRE DAĞILIM 

1.YIL 2.YIL 
 

 62.350 4.175 

GENEL TOPLAM 66.525 

 
ÇALIŞMA TAKVİMİ: 

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ 
 
LİTERATÜR LİSTESİ: 
 

İş Paketi 
Ad/Tanım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 
14 1

5 
1
6 

1
7 

1
8 

19 2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

Durum tespit, 
ön hazırlıklar  X X                       

Cihaz ve Lab. 
Malzeme 
alımları  

 X X X X X X                  

Laboratuar ön 
hazırlık ve 
Analizler. 

  X X    X X X X X     X X X X X X   

Bal arısı, bal, 
petek, ayçiçeği, 
toprak  
numnelerin 
kontrolleri  

      X X X X         X X X    

Arıcı Birlikleri ve 
Ay çiçeği 
yetiştiricileriyle 
koordinasyon 

  X X X X X                  

Yazım ve 
düzeltme 

           X X X X    X X X    

Yazım kontrolü 
ve basım 

                    X X X  

Sonuç Raporu 
Teslimi 

                       X 
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PROJENİN ÖZET TANITIMI: 

Viral hemorajik septisemi (VHS), alabalıklar başta olmak üzere pek çok balık türünün 
en önemli viral hastalığıdır. İlk izole edildiği 1962 yılından bu güne kadar 50’nin üzerinde 
farklı türden izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Ülkemizden ise 2005 yılında kültürü yapılan 
kalkan balıklarında (Psetta maxima) ve 2006 yılında bir vakada Bolu ilindeki bir alabalık 
(Onchorhynchus mykiis) tesisinde virüs izole edilebilmiştir (35, 41). Türkiye izolatları ile 
yapılan enfeksiyon denemelerinde özellikle kalkan balıklarında %97’lere ulaşan mortalite 
oranı tespit edilmiştir (25). 

Viral hemorajik septisemi virüsü Türkiye izolatları üzerine yapılan bir çalışmada hem 
alabalıklarda hemde kalkan balıklarında apatojen görünen ckc5 izolatına ait sekans sonuçları 
ClustalW genetik analiz programı kullanılarak yapılan çoklu hizalama dikkatle incelendiğinde 
analiz edilen G genine ait 518 bazlık (3017-3535) korunmuş bölgede, aminoasit dizilimini de 
etkileyen bazı mutasyonlar göze çarpmaktadır. Yapılan analizler dikkatle incelendiğinde göze 
çarpan korunmuş motifler ve yoğun mutasyonların olduğu bölgeler görülmektedir. Neredeyse 
incelenen tüm izolatlarda korunmuş olmasına rağmen ckc5 izolatında farklılık gösteren 
bölgelerin varlığı gösterilmiştir. Dizileme sonuçları bağışıklıkla ilgili epitoplar bakımından 
tarandığında (Immune Epitope Database and Analysis Resource) 106403 koduyla 
kaydedilmiş “ETLEGHLFTRTHDHR” ve 106902 koduyla kaydedilmiş 
“THDHRVVKAIVAGHH” epitoplarının ckc5 izolatında önemli derecede farklılık gösterdiği 
görülmüştür (7). 
 Hedeflen bu çalışmada, Türkiye’de 2005 yılında kalkan (Psetta maxima) balıklarından 
ilk izolasyonun ardından 2010 yılına kadar izole edilen toplam 10 adet VHSV izolatı 
(Tb13/H15, SW13/G, BOLU06, ckc1, ckc2, ckc3, ckc4, ckc4, ckc5, ckc6 ve ckc7 izolatı), 
primer yürütme yöntemi ile belirlenen 32 adet ileri ve geri primer kullanılarak RT-PZR 
yapılacaktır. RT-PZR ürünleri DNA dizi analizi yaptırılarak kısmi DNA dizileri elde edilecektir. 
Bu diziler BioEdit ve Mega4 genetik analiz programları kullanılarak birleştirilip izolatlara ait 
tüm genom dizileri ortaya konulacaktır. Analiz edilen viral genler Bakulovirus vektörüne 
aktarılarak böcek hücre hattında viral genlerin ekspresyonu gerçekleştirilecektir. Elde 
edilecek veriler ışığında balıkçılık sektörü için önemli bir problem olan ve yüksek ekonomik 
kayıplara sebebiyet veren VHSV izolatlarının genetik yapısı ortaya konulacaktır. Çalışma 
sonuçlarının mevcut literatür bilgisine sağlayacağı katkı yanı sıra, elde edilen bilgiler ve 
açıklatılan viral proteinler hastalıkla ilgili yürütülecek mücadele stratejilerinin belirlenmesi, aşı 
ve teşhis kiti geliştirilmesi gibi konulara temel dayanak oluşturacağı kanaatindeyiz. 
 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:  

Bu projede hem viral hemorajik septisemi virüs (VHSV)’ün ülkemizde izole edilen 
izolatlarının tüm genom dizi analizini yaparak dünyanın değişik yerlerinde izole edilmiş olan 
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izolatlarla geniş kapsamlı karşılaştırmasının yapılması hem de ileride yapılacak olan aşı ve 
teşhis kiti geliştirme çalışmalarına ön hazırlık olarak viral glikoprotein geninin açıklatılması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca özellikle glikoprotein geninde daha önceden tespit edilen gen 
bölgelerinin virüsün patojenitesiyle ilgisi kapsamlı olarak ortaya konulacaktır. 

 
Literatür Özeti: 
Giriş: Viral hemorajik septisemi (VHS) balık viral hastalıklarının en önemlisidir. Yaş ve 
genetik farklılıklara bağlı olarak VHS’nin mortalitesi yavru (juvenil) ve parmakboy (fingerling) 
balıklarda %80-100 oranında olabilmektedir. İki kg ve üstü balıklardaki mortalite daha düşük 
olmakla beraber toplamda %50 mortaliteye ulaşabildiği belirtilmektedir (35). Viral hemorajik 
septisemi’nin Avrupa balık yetiştiriciliğine olan zararı 1991 yılındaki bir çalışmaya göre 
yaklaşık 40 milyon Pound seviyesindedir. Danimarka’da 2000 yılında gerçekleştirilen bir 
çalışmada ise sadece iki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) işletmesinde görülen 
VHS vakasının zararı 211.000 Avro olarak tahmin edilmiştir (35, 41). 

Viral hemorajik septisemi, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından en tehlikeli 
viral balık hastalıkları arasında listelenmiştir. Ülkemizde ise infeksiyöz hematopoietik 
nekrozis (IHN), sazanların bahar viremisi (SVC), viral hemorajik septisemi  (VHS) ve 
infeksiyöz pankreatik nekrozis (IPN), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 1 Nisan 2004 tarihli ve 
2004/14 sayılı tebliğinde ihbarı mecburi hastalıklar olarak kabul edilmiştir (9). 

Viral hemorajik septisemi virüs’ün tatlı su ve deniz izolatlarının patojeniteleri arasında 
önemli farklılıklar bulunmaktadır, bu nedenle yürürlüğe konacak yasal düzenlemeler 
hazırlanırken tatlı su ya da deniz izolatlarının ayrı değerlendirilmesi üzerinde düşünülen bir 
konudur (41). Bu ayrımın yapılmasına yönelik uygulanabilir yöntemler üzerinde çalışmalar 
devam etmektedir. 

Hastalığın çıkması için su sıcaklığı önemli bir çevresel faktördür. Hastalık daha çok 4-
14°C arası sıcaklıklarda görülür, 15°C’nin üzerindeki sıcaklıkların virüsün çoğalması üzerine 
olumsuz etki yaptığı bildirilmektedir. Yüksek sıcaklıklarda hastalık nadiren görülürken düşük 
sıcaklıklarda (1-5°C) genellikle uzayan bir hastalık sürecinde yüksek mortalite gözlenir. 
Hastalık yılın her mevsiminde gözlenmekle beraber salgınlar genellikle su sıcaklıklarında 
dalgalanmaların olduğu ilkbahar dönemlerinde daha çok görülür (2, 8). Viral hemorajik 
septisemi virüsü partiküllerinin tatlı ve tuzlu su ortamlarında 40 güne kadar enfektivitesini 
kaybetmeden kalabildiği bildirilmiştir (43). 

Diğer viral hastalıklarda olduğu gibi VHS’de de stres, patojenite ve epidemileri 
etkileyen önemli bir faktördür. Enfeksiyonu atlatan balıklarda virüs gizli kalabilir ve ileride 
gerçekleşebilecek bir stres faktörüyle beraber virüs saçılımı söz konusu olur (2, 27). 
Enfeksiyonun seyri balığın yaşıyla ilişkilidir. Özellikle gökkuşağı alabalıklarında yavrular 
enfeksiyona daha duyarlıyken, balık büyüdükçe dirençte artmaktadır (8). 

Viral hemorajik septisemi virüsü izolatlarının N, G ve Nv genlrinin tam genom veya 
kısmi gen dizilimi analizleri sonucu virüsün dört farklı genotipinin bulunduğunu göstermiştir 
(34). Genotip 1 içerisinde ¸ Avrupa tatlısu izolatları , Karadeniz , Baltık denizi, Kattegat, 
Skagerrak, the Kuzey denizi and the İngiliz Kanalı izolatları ,Genotip 2 Baltık Denizinden elde 
edilen bazı deniz balığı izolatları, Genotip 3 içerisinde Kuzey Atlantik Denizi, Kuzey denizi,  
Skagerrakve Kattegat izoltalrı Genotip 4 içerisinde de 4a ve 4b olarak sınıflandırılan Kuzey 
Amerika ve Japon ve Kore izolatları yeralmaktadır.  
Etiyoloji: Viral hemorajik septisemi (VHS), segmentsiz, negatif iplikli, 11.158 nükleotit 
uzunluğunda bir RNA virüsü olan viral hemorajik septisemi virüsü (VHSV) tarafından 
meydana getirilmektedir. Bu virüs, Rhabdoviridae ailesinin Novirhabdovirus genusunda 
bulunur (12, 39). Virüs 60-75 nm genişliğinde ve 170-180 nm uzunluğunda olup tipik mermi 
şeklindedir (16). VHSV, 3'-N-P-M-G-Nv-L-5' düzeninde yerleşmiş olan toplam altı gene 
sahiptir. Bu genler sırasıyla, N (nükleoprotein), P (polimerazla ilişkili fosfoprotein), M (matriks 
proteini), G (glikoprotein),  L (RNA ya bağlı RNA polimeraz) olmak üzere beş adet yapısal ve 
G ile L genleri arasında yerleşmiş bir adet yapısal olmayan Nv (non-virion) genidir. Virüsün G 
proteini enfekte hayvanlarda nötralizan antikorların oluşumundan sorumlu olan proteindir (13, 
15, 33, 39). Viral hemorajik septisemi virüsü izolatları üzerinde yapılan filogenetik analizler 
virüsün dört farklı genotipinin bulunduğunu göstermiştir (8, 34, 40).  
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Epidemiyoloji : Klinik bulguları VHS’ye benzeyen ilk vaka bildirimi Schäperclaus (1938) 
tarafından rapor edilmiş ve “Nierenschwellung” (şişkin böbrek) sendromu olarak tarif 
edilmiştir. Benzer vakalar Güney Polonya’da Pliszka (1946) tarafından bildirilmiştir. Bin dokuz 
yüz ellili yılların başlarında Danimarka’da (Schäperclaus, 1954; Rasmussen, 1965), hemen 
sonrasında Fransa’da (Besse, 1955) “şişkin böbrek sendromu” rapor edilmiştir. Bin dokuz 
yüz ellili yılların ortalarına gelindiğinde sendromun enfeksiyöz karakterde olduğu bilinirken 
viral etiyoloji henüz bilinmemektedir. Hastalığın etiyolojisi ancak Jensen tarafından 1963 
yılında alabalık hücre hattında virüsün izole edilmesi ile aydınlığa kavuşmuştur. Etiyolojinin 
ilk günışığına çıkışının ardından, izolasyonun yapıldığı Danimarka’daki Egtvet köyünün adı 
virüse verilerek hastalık “Egtvet virüs sendromu” olarak tanımlanmıştır (32). 

Viral hemorajik septisemi virüsü 1988 yılına kadar yalnızca tatlı su balık t(Acosta F, 
Collet B, Lorenzen N, Ellis AE. , 2006)ürlerini enfekte eden bir etken olarak bilinmekteydi. 
Kuzey Amerika’da 1988 yılında chinook ve coho salmon balıklarından, daha sonradan Kuzey 
Amerika'da en az 18 farklı balık türünden de izole edilmiştir. Denizden 1980’li yıllarda ilk 
VHSV izolasyonunun ardından Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’dan en az 48 farklı türden 
daha VHSV belirlenmiştir. Yalnızca Kuzey Avrupa’dan ringa, çaça balığı, morina, Norveç 
yayın balığı ve yassı balıkları da içine alan 15 türden VHSV izole edilmiştir. İzolasyonların 
çoğu Baltık Denizi, Kattegat, Skagerrak, Kuzey Denizi ve İskoçya civarındaki sulardan 
gerçekleştirilmiştir (20). 

Asya kıtasındaki ilk izolasyon ise Japonya ve Kore'de Japon dil balığından 
“Paralichthys olivaceus” 2001 yılında gerçekleştirilmiştir (46, 51). Amerika'daki deri 
ülserleriyle karakterize klinik belirtili cod balıklarından VHSV izolasyonunun ardından, 
Avrupa’da da deniz balığı türlerinde 1993-1995 yıllarında bir tarama başlatılmış, bunun 
sonucunda İskoçya ve Kuzey Denizi’nde yabani cod ve haddock balıklarından da izole 
edilmiştir. Bu izolasyonların ardından Danimarka Gıda ve Veteriner Araştırma Enstitüsü 
(DFVF) ile İngiltere Çevre, Balıkçılık ve İngiltere Akuakültür Merkezi (CEFAS) tarafından 
deniz balıklarında virolojik incelemeler yapılmış ve bu incelemelerin sonucunda Atlantik 
herring “Clupea harengus”, sprat “Sprattus sprattus”, Atlantik cod “Gadus morhua” ve four-
beard rockling “Enchelyopus cimbrius” türlerinden VHSV tespit edilmiştir. Avrupa’da, 1999 
yılından 2005 yılına kadar uzayan süreçte özellikle Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve Norveç 
kıyılarında olmak üzere 69 farklı deniz balığı türünden 50.000'in üzerinde örnek toplanarak 
VHSV taraması yapılmış ve 193 adet VHSV izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu tarama 
çalışmalarının sonucunda en az 15 tür balığın VHSV için rezervuar türler oldukları 
görülmüştür. Bununla birlikte en fazla izolasyon sprat, herring ve Norveç pout balıklarından 
gerçekleştirilmiştir (32, 41). Japonya’da 2002 yılında yapılan bir taramada dokuz farklı deniz 
balığı türünde VHSV varlığı araştırılmış, bunlardan Japon dil balığı (Paralytica olivaceus) ve 
neşter balığı (Ammodytes personatus) türlerinden VHSV izolasyonu yapılmıştır (52). 
Patogenez : Rhabdovirus’lar glikoproteinleri aracılığıyla hücre yüzeyindeki reseptöre tutunup 
endositoz yoluyla stoplazmaya dahil olmaktadırlar (22). İmmersiyon yoluyla yapılan bir 
enfeksiyon çalışmasında, bir saat süreyle gerçekleştirilen virüs uygulamasının ardından aynı 
gün solungaçlarda, birinci günün sonunda böbrek, dalak ve deride, üçüncü gün tüm 
dokularda VHSV teşhis edilmiştir.  Dördüncü haftaya gelindiğinde solungaçlar, kalp, beyin ve 
kan hariç diğer dokularda VHSV teşhis edilememiştir. Deneyin altıncı haftasında yalnızca 
kalp ve beyinde virüs varlığı belirlenmiş, yedinci haftada ise hiçbir dokuda VHSV tespit 
edilememiştir. Hayatta kalan balıklar çeşitli stres faktörlerine maruz bırakıldığında, sıcaklık 
stresi uygulanan balıkların kalplerinden yeniden virüs izolasyonu yapılabilmiştir. Kalp dokusu 
VHSV için muhtemel saklanma yeri olarak kabul edilmektedir (28). 

Araştırmacılar VHSV ile enfekte olan ve hayatta kalan balıklarda virüsün uzun süreli 
varlığını göstermişlerdir. İnvitro persistensin bazı parametrelerle ilişkisi bulunmaktadır. 
Bunlar; viral mutantın ısı duyarlılığı, küçük plak viral mutant ve defektif interfere edici viral 
partiküllerdir. Viral hemorajik septisemi virüsünün EPC hücre hattında hücreden hücreye 
geçişte hücre zarı füzyonunu glikoprotein aracılığıyla yaptığı, pH (5,6) ve ısıyla (14°C) 
füzyonun ilişkili olduğu belirlenmiştir (5, 21, 31, 38). Gökkuşağı alabalıklarında VHSV ve 



 99 

IPNV enfeksiyonun lenfoid hücrelerde apoptozis mekanizmasını harekete geçirdikleri 
gösterilmiştir (17). 

Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika deniz VHSV izolatlarının, gökkuşağı alabalıkları 
üzerinde immersiyon yoluyla yapılan ve 30 gün sürdürülen enfeksiyon denemesi neticesinde, 
izolatların non-patojenik veya düşük patojenitede oldukları görülmüştür. Yine gökkuşağı 
alabalıklarında, Kuzey Avrupa deniz izolatları ile karın içi yolla yapılan enfeksiyon 
denemelerinde mortalite gözlenmezken, Kuzey Amerika izolatlarıyla yapılan denemelerde 
%20 civarında mortalite gözlenmiştir. Bu oran normalde tatlı su denemelerinde alınan 
sonucun yaklaşık yarısı kadardır (41). 

Kuzey Atlantik okyanusu ile Kuzey ve Baltık denizlerinde hem hastalık belirtileri 
gösteren hemde göstermeyen balıklardan (yaklaşık 45 balık türü) VHSV izole edilmiştir. 
Deniz balıklarından izole edilen VHSV izolatlarının hem deniz türlerinde hemde tatlı su 
türlerinde patojeniteleri farklılık göstermektedir (71). Bir VHSV salgınından sonra hayatta 
kalan balıklar asemptomatik taşıyıcı olarak değerlendirilirler (2, 23, 27, 40, 48). Larval 
dönemdeki Pasifik Herring “Clupea pallasii” balıklarının enfeksiyona karşı yüksek duyarlılıkta 
oldukları fakat metamorfozlarını tamamlayanların (bazı balık türlerinde balığın erişkin 
formuna kavuşurken geçirdiği morfolojik değişimleri ifade eden süreç metamorfoz olarak 
tanımlanmaktadır) kısmen korundukları belirtilmektedir (10, 24). 

Viral hemorajik septisemi virüsünün makrofajlarda bulunduğu ve burada replike 
olduğu bilinmektedir (45). Viral hemorajik septisemi virüsü patogenezinin ortaya konulmasına 
yönelik olarak yapılan kalkan balıklarındaki in vivo enfeksiyon denemelerinde ön böbrekte 
oksijen ara ürünleri etkinliği (respiratory burst activity) ve plazma NO- konsantrasyonunda 
önemli bir artış gözlenmemiştir (45). Alabalıklarda dalak, böbrek, kan ve timusdan alınan 
lökositlerde viral replikasyon gösterilmiştir. Deneysel yolla lökositleri azaltılmış alabalıkların 
VHSV’ye duyarlılığının azaldığı belirtilmektedir (44). 

Atlantik cod “Gadus morhua (L.)” ve Atlantik halibut “Hippoglossus hippoglossus (L.)” 
balıklarının, immersiyon yoluyla yapılan enfeksiyon denemelerinde dört farklı genogruptan 
olan VHSV izolatlarına karşı da duyarlı olmadıkları görülmüştür (43). Atlantik herring 
balıklarından izole edilmiş olan VHSV 96-43 izolatıyla alabalıklarda yapılan enfeksiyon 
denemesinde virüs avirulent bulunmuştur. Bu izolatın alabalıklarda patojen olan Hededam 
izolatıyla amino asit sekansında %98,6’lık benzerliği bulunmasına karşın patojeniteleri 
arasında çok büyük fark mevcuttur. Ancak farklılığın hangi gen bölgelerindeki değişimlerden 
kaynaklandığı tam olarak anlaşılabilmiş değildir (11). 

Farklı VHSV izolatlarıyla yapılan enfeksiyon denemesinde intraperitoneal (İP) 
enjeksiyon yapılan gruplarda yüksek mortalite gözlenirken aynı durum immersiyon yoluyla 
virüs verilen gruplarda sözkonusu değildir. Bununla beraber immersiyon uygulaması yapılan 
balıklarla birlikte barındırılan (kohabitasyon) gruplarında mortalite gözlenmiştir. Bu durum 
immersiyon yoluyla verilen balıklarda virüsün persiste hale geldiğini ve bu balıkların saçtığı 
virüsün, sonradan ilave edilen birlikte barındırma grubu için daha virulent hale geldiği tezi ile 
açıklanmaktadır (50). 
Bağışıklık : Balıkların immun mekanizmaları tam anlaşılamamış olmakla beraber VHSV 
enfeksiyonu oldukça iyi çalışılmış ve son yıllarda deneysel çalışmalarda bu virüse etkili olan 
aşılar geliştirilmiştir (1, 49). Viral hemorajik septisemi virüsünün G proteini alabalıklarda 
nötralizan antikorların oluşumunu ve T lenfositlerinin immunoproliferasyonunu indükleyen 
proteindir. Fakat rekombinant G proteiniyle (Escherichia coli, Aeromonas salmonicida ve 
Yersinia ruckeri bakterilerinde açıklatılmış) yapılan aşılamalarda zayıf koruyuculuk 
görülmektedir. Yalnızca böcek ya da küf hücrelerinde açıklatıldığında orta seviyede bir 
bağışıklık sağlamıştır (4, 6, 37). 

Hastalığa daha duyarlı olan genç balıklar enjeksiyon yapmak için çok küçük olmaları 
sebebiyle immersiyon yöntemi üzerinde çalışılmış ve kısa ultrason dalgaları eşliğinde yapılan 
immersiyon aşılamasının çok daha etkili bir immun yanıt oluşumunu sağladığı gösterilmiştir 
(6). İki bin sekiz yılında yapılan bir çalışmada oral yolla alınan inaktif VHSV aşısı geliştirilmiş 
ve bu aşıyla aşılanan balıklarda yüksek miktarda MHC II ve CD4 gen ekspresyonu tespit 
edilmiştir. Bu yolla aşılanan balıklarda patojenite denemesinin ardından kontrol grubuna göre 
%75 daha az mortalite gözlenmiştir (3). Viral hemorajik septisemi virüsü G geni ve interlöykin 
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8 geni taşıyan plazmidlerle yapılan aşılama çalışmalarında özellikle interlöykin-1β (IL-1β), 
tümör nekrozis faktör α1 (TNF-α1) ve bunlar aracılığıyla da sitokin immun cevabını 
güçlendirdiği gösterilmiştir (26). Bütün bu çalışmalara rağmen henüz ticari olarak satılan 
VHSV aşısı bulunmamaktadır (8). 

Yapılan bir çalışmada viral G proteinini (VHSV) açıklayan plazmidle aşılamanın 
ardından sekiz gün sonra hem VHSV hemde IHNV’ye karşı heterolog bir koruyuculuk 
gelişirken bakteriyel patojenlere karşı herhangi bir koruyuculuk gözlenmemiştir. Aradan 70 
gün geçtikten sonra bağışıklık homolog antijene karşı olmaktadır. Bu bulgular kısa süreli, 
antiviral ve non-spesifik bir immun sistemin mevcudiyetine işaret etmektedir (14, 29, 37). 

Viral hemorajik septisemi virüs ve infeksiyöz hematopoietik nekrozis virüs G 
proteiniyle yapılan aşılama, balıklarda sadece antikor üretimini değil aynı zamanda 
enjeksiyon dokusunda interferon ve Mx geni salınımını da sağlamaktadır. Aşılamanın 
ardından birinci haftadan itibaren enjeksiyon dokusunda oluşan non-spesifik antiviral yanıtı 
takiben 4-6 haftadan itibaren spesifik bir immun yanıt gözlenmektedir (1, 14, 49). 
Alabalıklarda Mx gen ekspresyonu çalışılmış ve VHSV G geni DNA aşısıyla kas içi aşılanan 
balıklarda 7. günden itibaren Mx gen ekspresyonu tespit edilmiştir. Mx geni ekspresyonu 14. 
günde pik seviyesine ulaşırken 21. günden itibaren sabit bir seviyede kaldığı gözlenmiştir 
(14, 30, 49). 

Aquabirnavirusla enfekte edilen Japon dil balıklarında Mx proteini ekspresyonunda 
yükseliş ve tip 1 interferonların arttığı gözlenmiştir. Bu durum sekonder VHSV enfeksiyonuna 
karşı non-spesifik bağışıklık kazandıklarını göstermektedir (14, 36, 49). İlave olarak VHSV 
glikoproteiniyle hazırlanmış aşıyla intramuskuler olarak aşılanan gökkuşağı alabalıklarında, 
aşılamadan bir hafta sonra karaciğer dokusunda Mx geni ekspresyonu tespit edilmiştir. 
Benzer sonuç gökkuşağı alabalıklarının IHN, SHR ve SVC virüslerinin G proteinleriyle 
yapılan aşılamaların ardından da gözlenmiştir. Bütün aşılar balıkta erken non-spesifik cevap 
oluşturmuş ve IHNV ile letal deneme enfeksiyonunda da yüksek seviyedeki Mx proteinine 
böbrek ve karaciğerde rastlanmıştır (1, 42). 

İnsan α-defensin-1 peptidinin VHSV’ye karşı viral partiküllerin inaktivasyonu ve tip-1 
interferon-ilişkili yanıtı teşvik edici etkisinin olduğu gösterilmiştir (19). Bununla beraber henüz 
hiçbir balık türünde α-defensinler tespit edilememiştir (18). Gökkuşağı alabalıklarında tip1 
interferon (IFN) – ilişkili mekanizmayla ilgili olduğu tahmin edilen β-defensin benzeri peptid 
dizisi tespit edilmiş ve bu peptidin VHSV’ye karşı antiviral mekanizma üzerine etkisi 
gösterilmiştir (18). Gökkuşağı alabalıklarında VHSV enfeksiyonunun ardından CD8α ve 
NKEF (natural killer enhancing factor) ekspresyonlarının arttığı, buna bağlı olarakta sitotoksik 
T lenfositleri (CTL) ve doğal öldürücü (NK) hücrelerinin varlığı ve böylelikle antiviral hücre 
bağımlı sitotoksisite (cell mediated cytotoxicity-CMC) geliştiği ortaya konulmuştur (49). 

 
Materyal ve Metot: 
Viruslar: Projede ülkemizden izole edilen tüm VHSV izolatları ( toplam 10 adet) 
kullanılacaktır. Bu izolatlardan dokuz tanesi kalkan balıklarından bir tanesi ise alabalıklardan 
izole edilmiş olup tamamı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Viroloji Laboratuvarından 
temin edilecektir. Bu izolatlar sırasıyla TB13/H15, SW13/G, BOLU, 
ckc1,ckc2,ckc3,ckc4,ckc5, ckc6 ve ckc7 izolatlarıdır. 
Virusların Hazırlanması: RNA ekstraksiyonunda kullanılacak olan virüs izolatlarının, 75 
cm2’lik hücre kültürü flaskında %80 monolayer olmuş BF-2 (bluegill fry caudal trunk) hücre 
hattına ekimleri yapılarak 15°C’de CPE gözleninceye kadar inkübe edilecektir. CPE gözlenen 
flasklardan süprnatant toplanarak viral RNA ekstraksiyonu aşamasına geçilecektir. 
Viral RNA Ekstraksiyonu: Viral RNA ekstraksiyonu ticari kit kullanılmak suretiyle üretici 
talimatları uyarınca gerçekleştirilerek ekstrakte edilen RNA’lar  -80°C’lik derin dondurucuya 
kaldırılacaktır.  
Revers Transkripsiyon:, Bu aşamada primer olarak random primer kullanılarak cDNA’lar 
elde edilecektir. Elde edilen cDNA’lar PZR amplifikasyonunda kullanılıncaya kadar -80°C’lik 
derin dondurucuda saklanacaktır. 
Polimeraz Zincir Reaksiyonu: polimeraz zincir reaksiyonunda kullanılacak olan primerler 
bir bilgisayar programı (PerlPrimer) aracılığıyla gen bankasından alınan refseq (Fil3) dizilimi 
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üzerinden 700-900 bp aralıklı olarak dizdirilen 16 adet primer çiftidir. Primerlerin bazılarının 
çalışmaması durumunda yeniden primer dizdirme işlemi yine aynı yöntemle 
gerçekleştirilecektir. Dizdirilmesi planlanan primerler aşağıda listelenmiştir; 
 

İleri primer Konum Uzunluk Erime ısısı 

GATGAGTTATGTTACAAGGGAC 14 22 58.53 

CTCTATGCGTTCATCCTGAC 743 20 60.27 

GATCAAAGCAAGACAAACACTG 1448 22 60.63 

CTGTTCAAGCACACCAACTC 2191 20 61.76 

TGTACACAACAAGCTAGACC 2937 20 59.62 

GGCAGAATGGATCAAGACTG 3728 20 60.78 

ATTCCAAATTACGGGATTCCG 4428 21 60.81 

TCCTAAGACAGAGCACATCAG 5165 21 61.30 

GCCAAGAGACTACATGTCAC 5913 20 60.41 

ATTCCCAGAAATAACCATGACC 6638 22 60.44 

ATCCGCCTCTATCATATCAAGC 7352 22 61.90 

CGAATTGCCTACCAATTTCG 8070 20 59.92 

CTGAGTTTCATGTAAACATCGC 8821 22 60.24 

GACCATTCCATTGATGCCAG 9521 20 61.43 

CAATCTTCCATCAGTGAGCT 10221 20 59.76 

GGAGTCCTTCTTTCCATTTGG 10976 21 60.95 
 

Geri primer Konum Uzunluk Erime ısısı 

ATGAAGAACAAGAAATCCGAGG 33 22 60.70 

TGTGGCTCTCAATAAGTAGAAGG 735 23 61.83 

GGAAGTTGACGGATCCTAGG 1443 20 61.72 

GGTAGTGGAAGTATTGACCC 2143 20 59.47 

TAGATCCCTGAGCTTCTTTGC 2845 21 61.93 

CCCTTTCTGAAGAAGGATTCC 3553 21 60.40 

TCTCGTGAAGAGCTGATCTG 4309 20 61.35 

CGGATGTAGAATTCTTCCCT 5009 20 58.88 

CCAAGTTCCAGTAAGGAGCA 5718 20 61.81 

CCCTCAGATCATCTAGGATCC 6421 21 60.68 

GTCACCTCGCATGATTTGAC 7126 20 61.68 

GAACAGGTGACTCGATAAGTC 7868 21 60.19 

GCTATCTTGAAGCTTGTTATCAGG 8583 24 61.66 

ATAGCGATGAGGATTGAGAG 9283 20 58.74 

ACTTCTCTGTCACCTTGATCC 10009 21 61.51 

GACCTTGCACTTTGTTTCTAGG 10730 22 61.74 
 
 
PZR Ürünlerinin Dizi Analizi: izolatlara ait PZR ürünleri saflaştırma kiti aracılığıyla 
saflaştırıldıktan sonra DNA miktarı spektrofotometrik yöntemle belirlenerek dizi analizi için 
dizileme hizmeti veren bir laboratuardan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. 
Viral Genlerin Ekspresyon Vektörüne Aktarılması: bu amaçla ticari kit kullanılacaktır. 
Genel olarak elde edilen PCR ürünü plazmid vektöre klonlanacak ardından baculovirus lineer 
DNA’sı ile viral genin klonlandığı plazmid bir tüp içerisinde enzimatik ligasyon işlemiyle viral 
genin baculovirus DNA’sına entegrasyonu gerçekleştirilecektir. Elde edilen rekombinant 
baculovirus kompetan insekt hücresinde çoğaltılmak suretiyle viral genin ekspresyonu 
sağlanacaktır.  
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Genetik Analizler: Elde edilen kısmi diziler Mega4 ve BioEdit programları kullanılarak 
öncelikle izolatlara ait tüm genom dizilimleri belirlenecektir. Filogenetik analizler ve multiple 
sequence alignment analizleriyle tüm Türkiye VHSV izolatları birbirleri arasında ve gen 
bankasına daha önceden girilmiş farklı genogruplardan dizilimlerle kıyaslanarak amaçlanan 
detaylı genetik analizler gerçekleştirilecektir. 
 
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

Özellikle son on yılda viral hemorajik septisemi virüsün patojenitesi ve patojeniteyi 
belirleyen gen bölgeleri üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. Pek çok araştırmacı patojen 
olan izolatlarla patojen olmayanların birbirinden ayıd edilebilmesi için araştırmalar yapmış 
fakat henüz apatojen ve patojen suşları birbirinden ayırd edebilecek bir metot ortaya 
konulamamıştır. Bununla birlikte deniz ve tatlı su izolatlarını birbirinden ayırmak için yapılan 
restriction fragment lenght polymorphism (RFLP)  çalışmasında her dört genogrubunda 
birbirinden ayrılabildiği gösterilmiştir.  

Viral hemorajik septisemi virüsü Türkiye izolatları üzerine yapılan bir çalışmada hem 
alabalıklarda hemde kalkan balıklarında apatojen görünen TRDckcK05 izolatına ait sekans 
sonuçları ClustalW genetik analiz programı kullanılarak yapılan çoklu hizalama dikkatle 
incelendiğinde analiz edilen G genine ait 518 bazlık (3017-3535) korunmuş bölgede, 
aminoasit dizilimini de etkileyen bazı mutasyonlar göze çarpmaktadır. Özellikle 3457, 3476, 
3491, 3503 ve 3530. nükleotitlerdeki mutasyonlar incelendiğinde aa dizilimini etkiledikleri 
görülmektedir. Nükleotit sekansının 3457. pozisyonunda meydana gelen mutasyon kodonun 
ilk nükleotidini T haline getirmiş ve diğer izolatlarda lysine, glysine ya da glutamik asitten 
birisinin geldiği 1153. pozisyonu (TAA) kodonuya kodlanan sonlandırma kodonuna 
dönüşmüştür. Benzer şekide 3476, 3491, 3503 ve 3530. nükleotitlerde de yalnızca 
TRDckcK05 izolatında görülen mutasyonarın varlığı tespit edildi. Bu bölgelerdeki 
mutasyonlar aa diziliminde sırasıyla 1159. pozisyonlarda diğer tüm izolatlarda arginin 
kodlanırken TRDckcK05 izolatında yerini threonin almıştır. 1164. pozisyonda incelenen diğer 
tüm izolatlarda arginin kodlanırken TRDckcK05’te yerini lysine almıştır. 1168. pozisyonda ise 
diğerlerinde alanin gelmesine karşın TRDckcK05 izolatı sekansında yerine valin aa 
kodlanmıştır. Son olarak 1177. pozisyonda sadece TRDckcK05 izolatında görülen bir 
insersiyon bulunmaktadır, bu mutasyona bağlı olarak diğer tüm izolatlarda glysine bulunan 
noktada TRDckcK05 izolatında alanin yer almıştır.  

Bu çalışmada tespit edilen mutasyon bölgeleri incelendiğinde ise özellikle 1153 ve 
1159. pozisyonda bulunan mutasyonlar dikkati çekmektedir. Bu noktalardaki mutasyonlardan 
birinde sonlandırma kodonu diğerinde ise polar (threonin) olan ve O-glikozilasyon ve 
fosforilasyonun mümkün olduğu bir aa ile bazik (arginin) karakterde ve O-glikozilasyonu ve 
fosforilasyona uygun olmayan bir aa yer almıştır. Diğer üç mutasyon bölgesinde meydana 
gelen aa değişimleri ile yer değiştiren aa’lar (arginin/lysine, alanin/glysine ve alanin/valin) 
benzer karakterde olan aa’lardır. Bu ise gerçekleşen değişimlerin önemsiz olabileceğini 
düşündürmektedir. 

 

 
Şekil 1. Epitop bölgesindeki mutasyonlar. 
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Yapılan analizler dikkatle incelendiğinde göze çarpan korunmuş motifler ve yoğun 
mutasyonların olduğu bölgeler görülmektedir. Neredeyse incelenen tüm izolatlarda korunmuş 
olmasına rağmen ckc5 izolatında farklılık gösteren bölgelerin varlığı gösterilmiştir. Dizileme 
sonuçları bağışıklıkla ilgili epitoplar bakımından tarandığında (Immune Epitope Database and 
Analysis Resource) 106403 koduyla kaydedilmiş “ETLEGHLFTRTHDHR” ve 106902 koduyla 
kaydedilmiş “THDHRVVKAIVAGHH” epitoplarının ckc5 izolatında önemli derecede farklılık 
gösterdiği görülmektedir (7). 

Viral hemorajik septisemi virüsünün sekiz adet Türkiye izolatında kalkan ve alabalıklar 
üzerinde yapılan enfeksiyon denemelerinde izolatların %97’lere varan mortalitelerine karşın 
bir izolatın hem kalkan hemde alabalıklarda apatojen olduğu ve bu durumun muhtemel 
sebebinin glikoprotein geni üzerindeki bazı bölgelerde meydana gelen mutasyonlardan 
kaynaklanabileceği ortaya konmuştur. Bununla birlikte araştırmacı tarafından gerçekleştirilen 
bir ön çalışmada apatojen suşla enfekte edilen kalkan balıkları 7. günde ve 14.günde patojen 
suşlarla enfekte edilmiş ve 30 günlük denemenin ardından kontrol grubunda %60, 7. gün 
patojen verilen grupta %5 ve 14. gün patojenle enfekte edilen grupta hiç ölüm olmamıştır. Bu 
bulgular apatojen ckc5 izolatının potansiyel aşı olabileceğini göstermektedir. 

Bu potansiyelin ve patojenite mekanizmasının daha kapsamlı bir şekilde ortaya 
konulabilmesi için tüm genom analizinin yapılması oldukça önemli bir gereksinimdir. Ayrıca 
yapılacak olan bu çalışmayla virüsün patojenitesi üzerinde etkili olabilecek olan gen bölgeleri 
uuslararası bilim kamuoyuna sunulmuş olacaktır. 
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PROJENİN ÖZET TANITIMI: 
 Balık yetiştiriciliği çalışmalarında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, zararları 
doğal ortamlarda görülemeyen parazitlerin ve bunların neden olduğu hastalıkların doğrudan 
konak canlı üzerinde meydana getirdikleri etkilerdir. Bu açıdan bakıldığında, parazitler 
özellikle kültür balıkçılığı gibi populasyonun yoğun olduğu yerlerde hastalıklara ve ekonomik 
kayıplara yol açabilmektedir (25). Bu sebeple herhangi bir bölgede balıklardaki parazit 
faunasının bilinmesi, kültürü yapılan balık stokları üzerindeki koruyucu ve tedavi edici 
uygulamaların etkin bir biçimde yapılmasına olanak sağlayacaktır (28). Ülkemiz iç sularında 
en yaygın balık türlerinden biri olan sazan balığı (Cyprinus carpio L. 1758), Anadolu’da soğuk 
olan yüksek dağ gölleri dışındaki birçok göllerde ve bazı büyük nehirlerin durgun akan derin 
zonlarında bulunur. Sazan balığı her türlü gıdayı yiyebilmesi (omnivor), çok çabuk büyümesi, 
kapalı ortamlarda kolay muhafaza edilmesi ve etinin de nispeten lezzetli olması gibi 
nedenlerle özellikle ıslah edilmiş ırkları yapay balık üretiminde önemli bir yer tutar (12).  

Bu proje ile sazan balığı yetiştiriciliği yapılan işletmelerde, yaz aylarında görülen 
helmintler identifiye edilerek, ülkemizde ilk kez işletmeler genelinde helmintlerin yaz 
aylarındaki dağılımı çıkarılacaktır.  

Araştırmada; 15’er adet sazan balığı, Türkiye’deki 47 adet ruhsatlı balık işletmesinden 
sadece bir kez, %95 güven seviyesinde ve %20 kesinlik sınırında, en az bir pozitif sonuç 
bulmak kaydıyla yaz aylarında temin edilecektir. Populasyonu temsil eden balıklar, 
helmintolojik yönden incelenecektir. 

 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Bu proje ile ülkemizde sazan balığı yetiştiriciliği yapılan çeşitli işletmelerdeki 
helmintler belirlenerek, sazan balıklarında işletmeler genelinde ilk kez helmintlerin haritasının 
çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Türkiye’de içsu ve denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği hızla gelişen bir sektördür. TUIK 
verilerine göre Türkiye’de 2009 yılında avlanan sazan balığı miktarı 10964 ton, yetiştirilen 
sazan balığı miktarı ise 591 tondur (2).  

Asıl vatanı Güneydoğu Asya (özellikle Çin) olan sazan balıkları, balık üretiminde 
önemli yer tutmaları nedeniyle zamanla bütün Avrupa’ya (Sibirya hariç), İngiltere ve hatta 
Amerika’ya kadar yayılabilmiştir. Doğal gölleri, göletleri, havuzları ve özellikle dibi çamurlu, 
etrafı bol vejetasyonlu yavaş akan derin akarsuları tercih ederler. Sıcak seven bir form 
olması nedeniyle çok soğuk suların bulunduğu yüksek dağ göllerinde doğal olarak fazla 
görülmezler. Pul örtüsü yönünden birçok varyetelere ayrılmışlardır. Pullu sazan genellikle 
ülkemizin doğal sularında bulunan ve çok geniş bir dağılım gösteren form olarak bilinirken; 
gerek aynalı sazan gerekse deri sazanı ırkları ise vücuduna nazaran başının çok küçük, 
etinin lezzetli ve az kılçıklı, büyüme süratinin de daha hızlı olması nedeniyle üretim yapan 
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balık çiftliklerinde kültür sazanı olarak tercih edilmektedir. Eti ve havyarı için birçok göllerde 
ve dalyan sahalarında bol miktarda avlanmaktadır (12).   

Parazit grubu içinde yer alan helmintler, konak balık üzerinde soyucu-sömürücü, 
mekanik-fonksiyonel, beslenme-solunum fonksiyonlarının engellenmesi ve toksik etkiler gibi 
etkilerde bulunarak, balıklarda zaman zaman ölümlere neden olabildikleri gibi balığın 
ölmediği durumlarda ise yaptıkları patolojik etkilerle önemli ölçüde maddi kayıplardan 
sorumludur (11). Bu patojeniteler; diğer taraftan bakteriyel, viral ve mantar hastalıklarına da 
zemin hazırlamakta ve bu hastalıkların balıktan balığa bulaşmasında rol oynamaktadır  
(22, 23). Bandilla ve arkadaşları (7), Oncorhynchus mykiss’leri (gökkuşağı alabalıkları) 
Argulus coregani ve Flavobacterium columnare ile birlikte enfekte etmiş ve bunların etkilerini 
karşılaştırmışlardır. Bu karşılaştırmada balıklarda ölüm oranının, F. columnare ile 
enfeksiyonda (A. coregani göz ardı edildiğinde) daha düşükken, A. coregani ve F. columnare 
ile birlikte enfeksiyonda ise hastalık ve ölüm olaylarının daha erken şekillendiğini tespit 
etmişler ve ektoparaziter bir enfeksiyonun balıklarda bakteriyel patojene hassasiyeti 
artırdığını bildirmişlerdir.   

Bugüne kadar ülkemizde sazan balıklarının parazitleri konusunda birçok çalışma 
yapılmış olmasına rağmen, kültürü yapılan sazan balıkları için ülkemiz genelindeki işletmeleri 
temsil eden bir araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmayla işletmeler genelinde sazan 
balıklarında yaşayan helmint türlerinin tespit edilmesi ve konuyla ilgili ileride yapılacak 
çalışmalara kaynak oluşturulması amaçlanmaktadır. 

 
Literatür Özeti: 

Ülkemiz iç sularında gerek avlanması gerekse yetiştirilmesi yönünden en popüler 
balıklardan olan sazan balıklarının helmintleri üzerine farklı lokalitelerde birçok çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışmalarda kaydedilen helmintler ve enfeksiyon yüzdeleri aşağıda 
özetlenmiştir. 
 Uluabat Gölü yakınında (Bursa) bir balık çiftliğinde Dactylogyrus extensus (%39,2), 
Dactylogyrus anchoratus (%25,3) ve Paradiplozoon homoion (%54,4) (6); Selevir Baraj 
Gölü’nde (Afyonkarahisar) Gyrodactylus elegans (%13,7), D. extensus ( %72,5), 
Caryophyllaeus laticeps (%31,3) ve Bothriocephalus acheilognathi (%13,7) (26); Karacaören 
I Baraj Gölü’nde (Isparta-Burdur) Dactylogyrus minutus (%44,4), C. laticeps (%19,4), Ligula 
intestinalis (%4) ve B. acheilognathi (%16,9) (15); Eber Gölü’nde (Afyonkarahisar);  
G. elegans (%67,1), D. extensus (%73,6), Posthodiplostomum cuticola (%18,4) ve  
B. acheilognathi (%43,4) (27); Beyşehir Gölü’nde (Konya) D. minutus (%37,8), C. laticeps 
(%30,9) ve B. acheilognathi (%7,3) (24); Karamık Gölü (Afyonkarahisar)’de G. elegans 
(%25,4),  D. extensus (%91,5) ve B. acheilognathi (%14,1) (16); Akşehir Gölü (Konya)’nde 
G. elegans (%42,9), D. extensus (%85,7) (14); Bursa yöresindeki bazı tatlı sularda 
(Kocadere-Ekinli-Uluabat) Dactylogyrus sp. (%85,7) (20); İznik Gölü’nde (Bursa) D. extensus 
(%69,7), C. laticeps (%29) ve B. acheilognathi (%12,4) (4); Kovada Gölü’nde (Isparta) C. 
laticeps (%27,6) ve L. intestinalis (%3,4) (8); Dalyan Lagünü’nde (Bursa) D. extensus 
(%72,1) ve  
C. laticeps (%2,3) (3); Uluabat Gölü’nde (Bursa) D. extensus (%60,9), Bothriocephalus sp. 
(%17,4) (21); Doğancı Baraj Gölü’nde (Bursa) D. extensus (%100) (5) kaydedilmiştir. 

 
Materyal ve Metot: 

Ülkemizdeki 47 adet ruhsatlı balık işletmesinin her birinden, yaz aylarında sadece bir 
kez, en az bir pozitif sonuç bulmak kaydıyla %95 güven seviyesinde ve %20 kesinlik 
sınırında, soğuk zincirde temin edilecek olan 15’er adet sazan balığı, parazitoloji bölümünde 
helmintolojik yönden incelenecektir. 
 
Parazitlerin Aranması ve Teşhisi: 
 Araştırma için temin edilen sazan balıklarının; öncelikle standart boy ve ağırlık 
ölçümleri yapılacak, ardından yöntemine uygun şekilde diseksiyon işlemine geçilecektir. 
Diseksiyon işlemine geçmeden önce; balıkların deri ve yüzgeçlerinin makroskobik ve 
stereomikroskobik muayaneleri yapılacaktır. Diseksiyon işleminde; ilk önce balığın 
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operculumları gözlerle birlikte her iki yönde tek tek kesilecek, daha sonra da her iki tarafta 
bulunan dörder adet solungaç yayı ayrı ayrı kesilecektir. Kesilen her bir kısım, içlerinde 
%0,9’luk fizyolojik tuzlu su (9 gr NaCl + l lt distile su) bulunan petri kutularına konulacaktır. 
Helmintlerin belirlenmesi için; streomikroskop altında operculumların her iki yönü ve solungaç 
lamellerinin araları, ince bir iğne ve küçük bir pens yardımıyla incelenecek, gözler ise lensleri 
çıkarıldıktan sonra incelenecektir. Daha sonra balıkların karın kısmı, anüs-ağız yönünde 
küçük ve ince uçlu bir makas yardımıyla bir uçtan diğer uca uzunlamasına kesilerek açılacak 
ve sindirim kanalı streomikroskop altında ince iğne ve fırçalar yardımıyla incelenecektir. Son 
olarak iç organları saran mezenter dokusu, kalp, karaciğer, dalak, böbrek ve kas dokuları 
stereomikroskop altında incelenecektir. Bulunan parazitler; sınıfları, yer ve sayıları itibari ile 
kaydedildikten sonra, ince iğne ve fırçalar yardımı ile yerlerinden alınacak ve aynı şekilde 
%0,9’luk fizyolojik tuzlu su (dinlendirme solüsyonu) içeren petri kutularına konulacaktır. (28).  
 Dinlendirme solüsyonundan alınan parazitler, tespit edildikten sonra, ışık 
mikroskobunda çeşitli kaynaklarda (9, 13, 18, 19, 29, 30) belirtilen kriterlere göre 
incelenmelerinin ardından teşhis edilecektir.  
Parazitlerin Tespiti, Boyanması ve Preperasyonu: 
 Parazitlerin tespit, boyama ve preperasyon işlemleri; ilgili kaynaklarda (1, 10, 17, 28) 
belirtilen esaslara göre yapılacaktır.   
 Bulunan Monogenoidea’lar solungaç lamelinden ya da daha önce konuldukları 
dinlendirme solüsyonundan bir pipet vasıtasıyla alındıktan sonra, bir lam üzerine konulacak 
ve üzerine 45o açıyla hava kabarcığı kalmayacak şekilde bir lamel kapatılacaktır. Parazitin 
tespiti amacıyla lamelin lam ile birleştiği bir ucundan bir damla Bouin solüsyonu verilirken 
diğer ucuna kurutma kağıdı konulacaktır. Parazitin daha iyi bir şekilde açılarak, teşhis için 
gerekli kısımlarının daha iyi görülebilmesini sağlamak için; lamelin lamla birleştiği sağ, sol, 
yukarı ve aşağı köşelerine karşılıklı küçük ağırlıklar konulacaktır. Bouin solüsyonu, lamelin 
lam ile birleştiği tüm yüzeye yayılıncaya kadar beklenecek, ardından karşılıklı konulan 
ağırlıklar kaldırılacaktır. Preperat kuruduktan sonra, lamelin etrafı tırnak cilası ile çevrilerek 
sabit preperat haline getirilecektir.   
 Toplanan Trematoidea, Cestoidea ve Nematoda’lar ise önce %0,9’luk fizyolojik tuzlu 
su bulunan petri kutularında yarım saat bekletilecektir.   
 Trematoidea ve Cestoidea tespitinde 60 oC sıcaklıkta %70’lik etil alkol veya %0,9’luk 
fizyolojik tuzlu su kullanılacaktır. Bunun için bir beher içerisine konulan %70’lik etil alkol veya 
%0,9’luk fizyolojik tuzlu su, bu sıcaklığa (60oC) alttan bir ısı kaynağı ile dipten su kabarcıkları 
çıkana kadar ısıtılarak ulaştırılacaktır. Hazırlanan bu sıvı; içinde parazitin bulunduğu 
dinlendirme solüsyonunun bir kısmı pipetle çekildikten sonra, burada bulunan parazitin 
üzerine dökülecek ve parazitin tespiti sağlanacaktır. 
 Trematoidea ve Cestoidea sınıfı parazitlerin boyanarak kalıcı preperatlar haline 
getirilmesi için; daha önce tespit edilen parazit, öncelikle saf su bulunan bir petri kutusuna 
alınacak ve 10-15 dakika bekletilecektir. Başka bir petri kutusuna Borax Carmine boyası 
konulacak ve parazit saf su içeren petri kutusundan alınıp, boya solüsyonunun bulunduğu bu 
petri kutusuna konulacaktır. Boyanın parazitin içine girdiğinden tam olarak emin oluncaya 
kadar (0-2 saat) da, parazit bu petri kutusunda tutulacaktır. Parazitler daha sonra asit-alkol 
(%99 oranında %70’lik etil alkol + %1 oranında HCl) içeren petri kutusuna alınarak, 
mikroskop altında teşhis için gerekli kısımlar görülene kadar boyanın çıkması beklenecek ve 
buradan da tekrar saf su içeren petri kutusuna alınacaktır. Bundan sonra, takriben birer saat 
süreyle sırasıyla %50, %70, %80, %90 ve %100’lük etil alkol içeren petri kutularında 
bekletilecektir. En son olarak da, 5-10 dakika ksilol içeren petri kutusunda bekletilecektir. Bu 
aşamalardan geçen parazit, bir iğne ve pipet yardımıyla lam üzerine alınacak ve üzerine 
entellan damlatılıp, lamel ile hava kabarcığı kalmayacak şekilde kapatılarak kalıcı preperat 
haline getirilecektir.   
 Nematoda tespitinde ise 50 ml gliserin + 740 ml %95’lik etil alkol + 210 ml saf su 
karışımı kullanılacaktır. Küçük bir beher içerisine bu karışımdan bir miktar alınacak ve dipten 
su kabarcıkları çıkana kadar alttan bir ısı kaynağı ile ısıtılacaktır. Isıtılan karışım, dinlendirme 
solüsyonunda bulunan parazitin üzerine dökülecek ve parazitin tespiti sağlanacaktır.   
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 Tespit edilen Nematoda sınıfı parazitler, boyama işlemine tabii tutulmadan direkt 
gliserin jel ile preperat haline getirilecektir. Preperasyon için daha önceden tespit edilmiş olan 
Nematoda, bir pipet veya iğne yardımıyla lam üzerine alınacaktır. Bir pensin ucunda tutulan 
lamelin üzerine de bir iğne vasıtasıyla nohut tanesi büyüklüğünde gliserin jel konulacaktır. 
Pensle tutulan bu lamel, alttan bir ısı kaynağı ile ısıtılarak gliserin jelin erimesi sağlanacak, 
daha sonra lamel 45o açıyla hava kabarcığı kalmayacak şekilde parazitin bulunduğu lamın 
üzerine kapatılacaktır. Preperat kuruduktan sonra, lamelin lam ile birleşen kenarları tırnak 
cilasıyla çevrilerek kalıcı preperat haline getirilecektir.   
 
Parazitlerin Preperasyonunda Kullanılan Kimyasal Maddelerin Hazırlanması: 
Bouin Solüsyonunun Hazırlanması: Monogenoidea sınıfındaki parazitlerin tespitinde 
kullanılan bu solüsyon; 75 ml %1,22’lik doymuş sulu pikrik asit, 25 ml formalin (gerekirse 
formalinin miktarı 20 ml’ye indirilebilir) ve 5 ml glasial asetik asit karıştırılarak 
hazırlanmaktadır (10).   
Borax Carmine Boyasının Hazırlanması: Trematoidea ve Cestoidea sınıfındaki parazitlerin 
boyanmasında kullanılan bu boyanın hazırlanmasında; 100 ml distile suya 3 gr carmine ile 4 
gr borax ilave edilerek, 100 oC’de bu maddeler çözülünceye kadar (yaklaşık yarım saat) 
kaynatılmaktadır. Daha sonra çözeltiye 100 ml %70’lik etil alkol ilave edilerek, iki gün 
bekledikten sonra, bu karışımın süzülmesiyle elde edilen boya, kullanıma hazır hale 
gelmektedir (10). 
Gliserin Jel Hazırlanması: Nematoda sınıfındaki parazitlerin preperasyonunda kullanılan 
bu jelin hazırlanmasında; 1 kısım iyi kalitede erimiş jelatin, 1,5 kısım gliserin ve birkaç damla 
da karbolik asit (Phenol C6H5OH) kullanılmaktadır. %1’lik jelatin bir gece soğuk suda 
bırakıldıktan sonra, ertesi gün suyu dökülmekte ve eriyinceye kadar ısıtılmaktadır. Bundan 
sonra gliserin ile karbolik asit ilave edilerek, cam çubuk ile karıştırılmakta ve cam kapaklı bir 
şişeye filtre edilerek, kullanılmak üzere saklanmaktadır (1). 
 
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
Ülkemizde önemli bir yeri olan su ürünleri yetiştiriciliğinin hastalıkları konusunda yeterince 
çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile kültür balıkçılığının önemli paraziter sorunlarından 
biri olan ve sekonder enfeksiyonlara da zemin hazırlayarak, ekonomik kayıplara neden olan 
helmint kökenli hastalıkların, ülkemizdeki sazan balığı işletmelerindeki yaygınlığı ortaya 
konulacaktır. Böylece helmint kökenli hastalıklardan kaynaklanan ekonomik kayıpların 
azaltılması amacıyla uygulanacak olan kontrol/tedavi programları için bir veri sağlanacaktır. 
 
Proje Lideri : Dr. M. Melih SELVER 
Yardımcı Araştırmacı: Dr. Ayşen BEYAZIT, Su Ürünleri Mühendisi Sami TAY, Doç. Dr. Erol 
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PROJENİN ÖZET TANITIMI: 

Ülkemizdeki içsular 177 000 Km. uzunlukta nehir, 0.91 milyon ha. Doğal göl, 0.34 
milyon ha. Baraj gölü ve 0.03 milyon ha. Gölet alanından oluşmaktadır. Sözkonusu su 
kütlelerinde 26 familyaya ait 236 balık tür ve alttürünün yaşadığı saptanmıştır (Kuru, 2004). 
Bu türler içinde ekonomik türler olduğu gibi, endemik türlerde mevcuttur. Gerek ekonomik ve 
gerekse endemik türlerin biyoçeşitlilik kapsamında korunması ve izlenmesi şarttır. 

Akdeniz Bölgesinde bulunan akarsularda yaşayan birçok endemik balık türü 
bulunmaktadır (Küçük, 2004, 2006, 2007; Kara ve ark., 2010). Öte yandan bilindiği üzere, 
Türkiye’ de yaşayan endemik 62 balık türünden 41’ i yok olmak üzeredir. Bu nadir türlerin 18’ 
i nin sadece tek bir noktada kaldığı görülmektedir. En az 11 türün ise önlem alınmadığı 
taktirde birkaç yıl içinde tümüyle yok olmasından endişe edilmektedir. Balık türlerinin yok 
olmasına neden olan faktörlerin başında; sulak alanların yok olması, baraj inşaatları, yabancı 
balık türlerinin göl, akarsu ve barajlara gelişi güzel atılması, akarsu - göllerdeki kirlilik ve 
hastalıklardan kaynaklanan ölümlerdir.  Balık hastalıkların biride zararları doğal ortamda pek 
fark edilmeyen ya da görülmeyen parazit kökenli hastalıklardır. Parazitlerin konak besinlerini 
kullanma, lokal veya genel etkili toksik maddelerinin salınımı, patojenik sekonder hastalı 
etkenlerine( virüs, bakteri, mantar vb.) yol açma ve konağın savunma mekanizmasını 
olumsuz yönde etkileme şeklinde sıralanabilir. Parazit grupları içinde önemli bir yere sahip 
olan helmintler balıklarda hastalık ve kayıplara yol açabilmektedirler. Helmint grubu parazitler 
konak çanlının doku, organ ve vücudunun değişik kısımlarında hastalık yapabilecek özellikte 
olabilirler. Bu projen gerçekleşmesi sonucunda; konak balıklarda ortaya çıkabilecek 
hastalıklar tahmin edilebilecek böylece uygun koruyucu önlemlerin alınması ve tedavi edici 
uygulamaların neler olacağı bilinecektir. Özellikle konak balıkların endemik olması nedeniyle 
parazitlerden kaynaklanan hastalıkların önceden bilinmesi ve tedavi edici uygulamaların 
belirlenmesi parazit kaynaklı ölümleri ortadan kaldıracak ve Ülkemizce endemik balık türleri 
gibi ülkemize özgü ve gen kaynaklarının korunmasına büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca 
projede öngörülen sonuçların ortaya konulması ile yeni tür ya da helminth parazitler için yeni 
konak kaydı olarak Dünya helmint faunasına yeni bilimsel veriler sunacaktır. Ayrıca 
Ülkemizdeki iç sularda yaşayan balık parazitlerinin zoocografik dağılım ve ilişkilerinin ortaya 
çıkarılması yönündeki çalışmalara da bir katkısının olacağı düşünülmektedir. 

 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:  
 Bu projenin amacı; Akdeniz Bölgesinde bulunan akarsu sistemlerindeki ekonomik ve 
endemik değere sahip 3 balık türü (Capoeta antalyensis, Capoeta angorae, Capoeta 
caelestis)’nün parazitik helmint faunasının belirlenmesi amaçlanmıştır. Su ürünlerinde 
ekonomik önemi olan balıklar, hayvansal besin kaynakları içinde yer alan temel besin 
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öğelerinden biridir. Balıklar yüksek besin değeri ve damak lezzeti ile de besin zincirindeki 
popülaritesini her zaman korumaktadır. Öte yandan balık hastalıklarının tedavilerinin 
araştırılması günümüzde gittikçe gelişen balıkçılık endüstrisi ve balık yetiştiriciliği için büyük 
önem taşımaktadır. Balık yetiştiriciliği çalışmalarında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi 
de zararları doğal ortamlarda pek fark edilemeyen yada görülmeyen parazit kökenli 
hastalıklar ve parazitlerin doğrudan doğruya konak canlıda meydana getirdiği etkidir. Bu 
bağlamda parazit grubu içinde önemli bir yere sahip olan helmintler özellikle kültür balıkçılığı 
gibi, populasyonun yoğun olduğu yerlerde hastalıklara ve ekonomik kayıplara yol 
açabilmektedir. Helmint grubu parazitler konak canlının değişik doku, organ ve vücudun 
değişik kısımlarında hastalık yapabilecek özellikte olabilirler. Yurdumuzda balıkların helmint 
parazitleriyle ilgili çalışmalara 1960’lı yıllardan sonra başlanmış olup, bu çalışmalar 1990’lı 
yıllardan itibaren yoğunluk kazanmıştır. Özellikle tatlısu ekosistemindeki balıkların helmint 
parazitleriyle ilgili son yıllarda birçok çalışma bulunmaktadır. Buna karşılık literatür 
araştırmaları sonucunda proje konusunu oluşturan bölgedeki balık türleriyle ilgili belirgin 
herhangi bir helmintolojik çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu çalışma anılan bölgede bulunan 
ekonomik ve endemik Capoeta türlerindeki helmintlerin tespiti ile Türkiye Helmint faunasına 
katkı sağlanacaktır. Ayrıca bu projenin gerçekleşmesiyle; konukçu balıklarda helmint 
gruplarının mevsimsel varvasyonları belirlenerek ilgili balıkların üretim ve koruma 
çalışmalarında konukçu balıklarda ortaya çıkabilecek helmint kaynaklı hastalıklar 
belirlenmeye çalışılacak, böylece uygun koruyucu önlemlerin alınması yönünde ön veriler 
elde edilmiş olacak ve tedavi edici uygulamaların neler olacağı konusunda çalışmaların önü 
açılacaktır. Ayrıca projede öngörülen sonuçların ortaya konulması ile yeni tür ya da parazitler 
için yeni konukçu kaydına gidilerek orijinal nitelikli bilimsel verilerin sağlanması temin 
edilecektir. Bu verilerin SCI’ da kayıtlı dergilerde yayımlanmasına gidilerek, elde edilecek 
veriler konu ile ilgili araştırmacıların kullanımına sunulacaktır. Böylece hem Türkiye 
faunasına hem de ilgili alandaki bilgi birikimine katkı sağlanacağı umulmaktadır.   

  
 Literatür Özeti: 

 Balıklar, Plathelminthes, Nemathelminthes ve Acanthocephala gibi helmintlere konukçuluk 
ederler. Bu grupların balıklarda ne zaman, niçin ve nasıl bulunduğu bilim dünyasında çok 
merak edilmiş ve dolayısıyla ilgi uyandıran ve izlenmesi gereken konulardan biri olmuştur. Bu 
alanda yapılan helmintolojik çalışmalarla; sadece denizlerde 30.000 civarında helmint 
türünün kaydı yapılmıştır (Williams and Jones, 1994). Tür sayıları 20.000 – 30.000 arasında 
değişen tatlısu balıkları aynı anda yoğun bir şekilde birkaç helmint türü ile enfekte olabildiği 
için tatlı su balıklarında kaydedilen helminth türlerinin sayısının 30.000 ‘den fazla olduğu 
düşünülmektedir (Williams and Jones, 1994). Bu verilerin elde edildiği helmintolojik 
çalışmalara, dünyanın çeşitli ülkelerinde 1800’ lü yıllarda başlanmış olup, artarak günümüze 
kadar gelmiştir. Türkiye’ de helmintolojik çalışmalar  1960’li yıllarda başlamıştır (Unat ve ark, 
1965; Merdivenci ve Aydınlıoğlu, 1982; Keskin, N., Erk’akan, , 1987;Özçelik, 1988; Keskin, 
N., 1988; Saygı, 1989, Şenlik ve ark., 2005; Değerli ve ark., 2005). Buna karşılık ülkemizdeki 
balık parazitleri çalışmaları özellikle 2000’li yıllardan sonra yoğunluk kazanmış ilk 
zamanlarda ekonomik değeri olan, kolay ve bol temin edilebilen balık türleri üzerinde 
yoğunlaşmıştır. (Aydoğdu ve ark., 1996a, 1996b, 1997a-b, 2000;2001a-b,2002a-b, 2003a-b, 
2004,2006, Öztürk ve ark., 2000, 2001a-b. 2002, İnal., D., Keskin, N.,  2005; İnnal, D., 
Keskin, N.,  2006; Öztürk ve Bulut, 2006). Son yıllarda ise; değişik türlerdeki tatlısu balıklarını 
konu edinen helmintolojik çalışmaların sayısında belirgin bir artış görülmüştür. Buna karşılık,  
hala birçok lokalitede yaşayan önemli ekonomik ve özellikle endemik türlerde yeterli 
helminhtolojik araştırmaların yapılmadığı, yapılmış olsa bile yetersiz olduğu bilinmektedir 
(Aydogdu ve ark 2001a, 2003a). Yapılan literatür araştırmalarında ISI’ kayıtlarına göre proje 
konusunu oluşturan lokalitedeki balık türleri (Capoeta antalyensis, Capoeta angorae, 
Capoeta caelestis)’nin helmint faunasının tespitine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı 
çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu yönüyle sunulan proje Türkiye’ de bu anlamda ilk çalışma 
olacaktır. Bunun yanı sıra çalışma sonucunda tespiti yapılacak helmint parazitler, sınırlı 
sayıda çalışmaların bulunduğu bölgedeki münferit  çalışmalar dışında (Aydoğdu ve Emre ve 
ark., 2011,2011)  hem Türkiye Helminth faunasına katkı olması hem de ilgili bölgede ilk 
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çalışma olması açısından daha sonraki çalışmalara ışık tutacaktır. Ayrıca bölgedeki Capoeta 
türlerinde ortaya çıkabilecek paraziter balık hastalıklarının mevsimsel bazda az çok tahmin 
edilebilecek ve uygun koruyucu önlemlerin alınması ve tedavi edici uygulamaların neler 
olacağı  konusunda temel  verileri sağlayacaktır    
 
Materyal ve Metot:  
I - Örneklerin Toplanması: 

Çalışmalar  sırasında Capoeta antalyensis, Köprüçayı- Boğaçayı  arasında; Capoeta 
angorae, Gündoğdu Çayı- Dragon Çayı ( Anamur) ve Capoeta caelestis ise Göksu Nehrinde  
avlanacaktır.   

Araştırma için gerekli olan balıklar  sözkonusu lokalitelerinden canlı olarak temin 
edilecektir. Balıklar diseksiyon işlemine kadar içerisinde ortam suyunun bulunduğu fiberglas 
tanklarda canlı halde tutulacaktır.  Diseksiyonlar 24 saat içerisinde gerçekleştirilecektir.  
II - Parazitlerin Aranması:  

Diseksiyon işlemine geçilmeden önce balıkların Standard boy ve ağırlıkları ölçülecektir. 
Standart boy ve ağırlıkları ölçülen balıkların binoküler mikroskop altında deri ve yüzgeçleri 
incelenip ektoparazit taraması yapılacaktır. Bu işlem tamamlandıktan sonra diseksiyon 
işlemine geçilecektir. Diseksiyon işleminde ilk önce balığın solungaçları çıkarılıp her bir 
solungaç, içerisinde fizyolojik su bulunan petri kaplarına konulup daha sonra da binoküler 
mikroskop altında parazitlerin aranmasına başlanacaktır. Endoparazitlerin aranması 
amacıyla balıkların karın kısmı anüs – ağız yönünde açılacaktır. Sindirim borusu baştan başa 
açılmak suretiyle bu kısımlarda parazit bulunup bulunmadığı araştırılacaktır. Bulunan 
parazitlerin tür, yerleşim ve sayıları kaydedilip, türlere göre petri kaplarına konulacaktır. 
Parazitlerden bir kısmı hemen ve canlı olarak incelemeye tabii tutulacaktır. Diğerleri ise daha 
sonraki çalışmalar için  Monogenea, Cestod, Digenea, Trematoda ve Acantocephal’ler % 70’ 
lik etil alkolde, Nematod’lar % 5 gliserinli % 70’lik etil alkolde saklanacaktır. Parazitlerin tespit 
işleminde özellikle Monogenetik tremetodlar için pikrik asit, Digenea, Cestoda ve 
Acanthocephala  örnekleri için 60 C0‘lik sıcak fizyolojik su kullanılacaktır.  
III-Parazitlerin Boyanması:  

Pikrik asit ile tespit edilen Monogenetik tremetodlar, doygun lityum karbonat 
solüsyonuna alınarak pikrik asit giderilecektir. Eski renklerine dönen parazitler saf su ile 
yıkandıktan sonra Boraks - Karmin ile boyanacaktır. Sıcak fizyolojik su ile tespit edilen 
Digenea ve Cestoda örnekleri 1 saat kadar saf suda bekletilecek ve Digenea örnekleri Aseto-
Karmin, Cestoda örnekleri ise demirli Aseto -Karmin boyası ile boyanacaktır. Helmintler boya 
içerisindeki 2-20  saat bekletilip, yeniden saf suya alınacaktır. Bunu takiben parazitler 
organları belli oluncaya kadar asit-alkol içerisine alınıp daha sonra %40,%70, %80,%95, 
%100’lük alkol serilerinden geçirilecek. Son olarak sedir yağı ya da ksilol de 
saydamlaştırılarak entellan ile kapatılacaklar.Nematoda örnekleri ise boyama işlemine tabii 
tutulmadan  gliserin-jelatin ile  preparat haline getirilecektir. İç organları görünmüyorsa saf 
gliserinle kapatılıp incelenecektir (Langeron, 1925; Halton, 2004). Parazitlerin ölçümleri 
mikrometreyle yapılacak, Parazitlerin teşhisinde (Bychovskaya and Pavlovskaya, 1962,  
Yamaguti,  1958, 1959, 1961, 1963, Dawes 1968, Khalil ve ark. 1994, Skarjabin ve ark. 
1964., Gussev 1985, Gussev ve ark. 1987., Markevic 1951., Moravec 1994,  ) Parazitlerin 
boyama ve tespit işlemlerinde (Fernando ve ark., 1972) gibi kaynaklardan  yararlanılacaktır. 
Parazitlerin çizimi, çizim ataçmanlı mikroskopta yapılacak ve ayrıca fotoğrafları da 
çekilecektir. 
 
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
 Bu projenin gerçekleşmesi sonucunda; konak balıklarda ortaya çıkabilecek hastalıklar 
tahmin edilebilecek böylece uygun koruyucu önlemlerin alınması ve tedavi edici 
uygulamaların neler olacağı bilinecektir. Özellikle konak balıkların endemik olması nedeniyle 
parazitlerden kaynaklanan hastalıkların önceden bilinmesi ve tedavi edici uygulamaların 
belirlenmesi parazit kaynaklı ölümleri ortadan kaldıracak ve Ülkemizce endemik balık türleri 
gibi ülkemize özgü ve gen kaynaklarının korunmasına büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca 
projede öngörülen sonuçların ortaya konulması ile yeni tür yada helminth parazitler için yeni 
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konak kaydı olarak Dünya helmint faunasına yeni bilimsel veriler sunacaktır. Bu veriler  SCI’ 
da kayıtlı dergilerde yayınlanabilecektir. Elde edilen veriler konu ile ilgili araştırmacıların 
kullanımına sunulacak, böylece hem Türkiye faunasına hem de ilgili alandaki bilgi birikimine 
katkı sağlanacaktır. Bu sayede ülkemizin bilim dünyasında biraz daha ileri gitmesi 
sağlanacaktır.  
 

Proje Liderleri: Doç. Dr. Yılmaz EMRE Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim 
Enstitüsü’nde Müdür olarak görev yapmaktadır. Doç. Dr. ALİ AYDOĞDU, Uludağ Üniversitesi 
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu 

Yardımcı Araştırmalar: Nesrin EMRE (Uzman Biyolog), Dr. Abdulkerim AKSOY (uzman 
biyolog), Rızvan SÜYEK (Veteriner Hekim) 
 
Talep Edilen Tahmini Bütçe:  
 

Ekonomik Kod Harcama Kalemi 1. yıl 
(2012) 
 

2. yıl 
(2013) 

 
 

06.1.6.02 Basılı yayın alımları 1000 -- -- 

06.2.6.01 Kırtasiye 500 1000  

06.2.9.01 Işık Mikroskobu çizim ataçmanı  3000 -- -- 

06.5.4.02 Akaryakıt ve yağ alımları 15000 5 000 -- 

06.9.2.01 Yurtiçi geçici görev yollukları 10000 10 000 -- 

06.7.6.02 Araç Kiralama (otomobil)   10000 10 000 -- 

06.2.9.01 Kullanılacak Av Aracının İmalatı  5000 -- -- 

Toplam  44500 26000  

Genel toplam 70500 

 
 
Çalışma Takvimi: 

 AYLAR (2012-2013) 

İş Paketi                   
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Ad/Tanım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

18 

1.Sarf, makine-
teçhizat ve cihaz 
alımları 

X X X X X X X X X X X X    X X X 

2.Arazi 
çalışmaları ve 
toplanan balık 
örneklerinin 
diseksiyonu 

 X X X X X X X X X X X X      

3.Taksonomik 
çalışmalar 

 X X X X X X X X X X X X      

4.Verilerin 
değerlendirilmesi 

            X X X X   

5. Kesin raporun 
yazılması 

               X X X 
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PROJENİN ÖZET TANITIMI: 

Balık yetiştiriciliği, insanlık tarihi açısından oldukça eski bir kavramdır. Gökkuşağı 
Alabalığı’nın (Oncorhynchus mykiss) ilk olarak balık çiftliklerinde yetiştirilme tarihi ise 20. 
yüzyılın başlarına denk gelmektedir. Yüksek adaptasyon ve yemden yararlanma kabiliyeti, 
yapay yöntemlerle yumurta alımının kolaylığı, kuluçka sürelerinin kısalığı ve hastalıklara 
karşı dayanıklılıkları gibi özelliklerden dolayı ülkemiz tatlı sularında baskın tür olarak yerini 
almıştır (Emre, 2004). Türkiye’de özellikle ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği son yıllarda 
yaygınlaşmıştır. Baraj göllerinin yüzey alanının %1’lik kısmında kafeslerde alabalık 
yetiştiriciliği yapılmaktadır (Anonim 2000). İç sularda alabalık 2005 yılında 48.033 ton, 2006 
yılında 56.026 ton, 2007 yılında 58.433 ton,  2008 yılında 65.928 ton ve 2009 yılı verilerine 
göre ise 75.657 tona  ulaşmıştır. Adana ilinde ise 1437 tondur (Anonim 2010). Adana’da iç 
sularda avcılık faaliyetleri, balıkçılık kooperatifleri ve amatör balıkçılar tarafından 
yürütülmektedir.  

Balık parazitleri Protozoanlar ve Metazonlar olmak üzere iki grupta incelenir. 
Balıklarda yaklaşık olarak 10 bin tür parazitin yaşadığı bilinmektedir. Bu parazit türlerinin % 
27’si Crustacea, % 18’i Protozoa, % 17’si Digenea, % 15’i Monogenea, % 10’u Cestoda, % 
7’si Nematoda, % 4’ü Acantocephala ve % 1’i de Huridinea gruplarını içermektedir 
(Cengizler, 2000). 

Bu çalışmamızla; klasik parazitolojik yöntemlerle Adana ilindeki iç sularda yetiştirilen 
ve avlanan önemli balık türlerinin parazit faunasının tespiti amaçlanmaktadır. 
 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Su ürünleri yetiştiriciliği, balık ve kabuklu su ürünlerinin kontrollü ya da yarı kontrollü 
şartlarda üretiminin yapılmasıdır. Ticari bakımdan başarılı olmak için, işletmelerde balıklar 
doğal ortamlara göre daha yüksek yoğunluk düzeylerinde stoklanmakta ve balık türünün aynı 
zamanda hızla büyümesi ve gelişmesi sağlanmaktadır. Uygulanan yetiştirme sistemi, değişik, 
havuz, tank ve kafes sistemlerinden hangisi olursa olsun amaçları çevreyi balık açısından 
elverişli duruma getirmektir. Hastalanan balıklar predatörler tarafından hızla populasyondan 
uzaklaştırıldıkları için doğada balık hastalıkları pek dikkati çekmez. Ayrıca balık yoğunluğu 
yetiştirme sistemlerinden çok daha düşük olduğundan parazit ve bakteriler doğal şartlarda 
pek önemli olmayabilirler. Ancak, yetiştirme şartlarında yoğunluk ve stres arttığından büyük 
hastalık problemlerinin doğmasına neden olurlar. Balık hastalıkları, yetiştiricilerin parasal 
kayıplarının önemli bir kaynağını oluşturur. Balık hastalıklarının ortaya çıkması ile ölen 
balıklar için yapılan yatırım, tedavi giderleri ve iyileştirme döneminde görülen yavaş büyüme 
üretim maliyetlerini artırır (Emre, 2004). 

Bu çalışmada; Adana ve yöresinde faaliyet gösteren alabalık çiftliklerinde ve avcılığı 
yapılan balıklarda parazit faunasının belirlenmesi ve bu sayede çiftlik balıkları ile doğal türler 
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arasında bir karşılaştırma yapılması, elde edilen sonuçlarla daha etkili bir balık sağlığı 
yönetiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu çalışma ile Enstitünün balık 
hastalıklarındaki deneyimi çiftlik sahipleriyle paylaşılacak, Enstitü imkânlarından yararlanma 
yüzdesi artırılacak ve daha sonra bölgemizde yapılacak bu alandaki çalışmalara bir altyapı 
oluşturulacaktır. 

Literatür Özeti:             
19.yy’da Kuzey Amerika ve Avrupa’da yıpranan doğal stokların güçlendirilmesi ve 

sportif balıkçılığını özendirilmesi amacıyla Salmonidea familyasına bağlı olan balıkların 
yetiştirilmesine başlanmıştır. Salmonid yetiştirme endüstrisi yavaş yavaş dünyanın diğer 
ülkelerine yayılmış ve büyük bir gelişme göstermiştir (Tekelioglu, 2002). Familya temsilcileri 
bütün Kuzey yarım küreye yayılmıştır. Özeklikle oksijen bakımından zengin olan soğuk ve 
temiz sulara dağ sularında yaşayan ve bütün hayatları boyunca tatlı sularda kalan sedenter 
formları olduğu gibi, denizlerle tatlı sularda yumurtlama göçü yapan migratör (göçmen) 
formları da vardır. Türler, renk ve desen yönünden farklılık gösteren birçok lokal ırklar 
meydana getirmişlerdir. Çoğu büyük ekonomik önem taşıyan bu familyaya üyeleri yapay 
kültürü yapılan balıklar arasında ön sırada yer almaktadır (Geldiay ve Balık, 2007). 

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss), Kuzey Amerika orjinli bir Salmonidea 
familyasından önemli bir alabalık türüdür. Buradan bir çok ülkeye yayılmıştır. Ülkemize ise 
1970’li yıllarda getirilmiştir. Denize göçen alttürleri vardır. Gökkuşağının taksonomik 
sınıflandırılması ile ilgili olarak 30’dan fazla tür ismi tanımlanmıştır. Uzun yıllar Salmo 
gairdneri R. ismiyle bilinmiştir. Ancak 1988’de Amerika Balıkçılık Derneği Balık İsimlendirme 
Komitesi, bütün Pasifik alabalık ve salmonlar için Oncorhynchus’un cins ismi olarak 
kullanılmasını ve böylelikle, Atlantik alabalık ve salmonlardan ayırt edilmesini 
kararlaştırılmıştır. Böylece gökkuşağının tür ismi olarak bilinen Salmo gairdneri yerine 
Oncorhynchus mykiss tür ismi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu isim değişikliği uluslar 
arası düzeyde de kabul görmüştür. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2009 yılı verilerine Adana’da en çok avcılığı yapılan 
balıkların türleri ve avlanma miktarları Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Balığın Cinsi Avlanma Miktarı (ton) 

Karabalık (Clarias lazera) 85 

Kayabalığı (Gobius fluviatilis) 2 

Kefal (Leuciscus cephalus) 57 

Levrek (Sudak) (Perca fluviatilis) 35 

Sazan (Cyprinus carpio) 384 

Siraz (Capoeta sp) 3 

Yayın (Silurus glanis) 72 

Yılan Balığı (Anguilla anguilla) 23 

 
Tablo 1. Adana İlinde 2009 yılında iç sularda avlanan balık türleri ve miktarları (Anonim 

2010). 
 
Balıklarda hastalık yapan paraziter etkenlerin başında protozoa, helmint ve artropoda 

türleri gelmektedir. Parazitlerin bir kısmı deri, yüzgeç ve solungaçlarda ektoparazit, diğer bir 
kısmı ise iç organlarda ve kanda endoparazit olarak bulunmaktadır (Burgu ve ark., 1988). 

Parazitler balıklarda türlere özgü etkiler yapar. Örneğin Ichthyophthirius multifilis türü 
ağır salgınlarda % 100’lere ulaşabilir (Cengizler, 2000).  Trichodina cinsine ait türler ise, 
genellikle balıkların solungaç, deri ve yüzgeçlerinde kommensal yaşam sürdürürler, infeste 
balıklarda yoğun bir semptom oluşturmazlar. Fakat aşırı çoğaldıkları zaman balığa zarar verir 
hale gelebilirler (Cengizler, 2000, Schaperclaus, 1992). Parazitik artropodlar balıkta önemli 
mekanik zararlar verirler, anemiye sebep olurlar ve diğer hastalık etkenleri için portantreler 
oluştururlar (Erer, 1995).  

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anguilla_anguilla&action=edit&redlink=1
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Burgu ve ark. (1988), 1981–1984 yılları arasında İç Anadolu Bölgesi’nin değişik 
yörelerinden 999 tatlısu balığının paraziter yönden kontrolünde 597’sinin (% 59.7) bir veya 
daha fazla parazit türü ile enfekte olduğu saptanmış ve 38 adet alabalık bireyinde Trichodina 
spp., 5 adet alabalıkta Chilodonella cyprini, 7 farklı balık türünde Dactylogyrus sp. tespit 
edilmiştir. 

Cengizler ve ark. (2001), Adana bölgesindeki Seyhan Nehri’nde bulunan Cyprinus 
carpio’ ların Ocak 1996 – Kasım 1997 tarihleri arasında ekto-endo parazitlerinin varlığını 
belirleme araştırması yapmışlar ve ekto parazit olarak, Monogenean trematodlardan; 
Dactylogyrus vastator Nybelin, 1924 ve Gyrodactylus elegans Nordmann, 1832, 
Crustacealardan Argulus foliaceus L., 1758, Protozoan parazitlerden; Ichthyophthirius 
multifiliis, Fouquet, 1876, ve Trichodina nigra Lom, 1961 bulunurken, Cestodlardan 
Schistocephalus sp. ve Caryophylaeus sp. endo parazit olarak belirlenmiştir.  

Tabakoğlu (2004), DSİ VI. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Başmühendisliğinden temin 
edilen Cyprinidae familyasına ait 360 adet balık üzerine yaptığı parazitolojik çalışmada 
Lernaea cyprinacea, Argulus foliaceus, Ichthyophthirius multifilis, Dactylogyrus vastator, 
Trichodina perforarata, Chilodenalla cyprini tespit edilmiştir. 

Dal (2006), Adıyaman Atatürk Baraj Gölü’nde yetiştiricliği yapılan Gökkuşağı 
Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) yapmış olduğu parazitolojik çalışmada 140 adet 
alabalık incelenmiş ve 2 adet alabalıkta Chilodenalla cyprini, 3 adet alabalıkta Trichodina 
nigra tespit etmiştir. Dal, Baraj gölünde incelediği doğal balık türlerinden 20 adet Şabut (Tor 
grypus) balığının 3 adetinde  Dactylogyrus extensus, 15 adet Fırat Karabalığı (Capoeta 
trutta)’ndan 1 adetinde Neoechinorhynchus rutili, 50 adet Akbalık (Leuciscus lepidus)’ın 8 
adetinde Molnaria İntestinalis tespit edilmiştir. 

Özer ve ark. (2008), Mersin ilinde faaliyet gösteren 7 Gökkuşağı Alabalığı 
(Oncorhynchus mykiss) çiftliğinden aldıkları 226 adet balıkta protozoan ektoparazitleri 
taramışlar ve çalışmaları sonucunda Chilodenalla spp., Trichodina spp. ve Ichtyophthirius 
multifilis’e rastlamışlardır. 

Kılıçaslan (2007), Kayseri il sınırları içerisindeki Yamula Baraj Gölü’ndeki doğal balık 
(Cyprinus carpio, Barbus plebejus, Leuciscus cephalus, Silurus glanis) türleri üzerine yaptığı 
parazitolojik çalışmada 165 balıkta ektoparazit olarak Trichodina nigra, Dactylogyrus 
vastator, endoparazit olarak Molnaria intestinalis  tespit etmiştir. 

Dörücü ve İspir (2005) yaptıkları çalışmada; Keban Baraj Gölü’nden avlanan balık 
türlerinde iç parazitlerin dağılımlarını araştırmışlar ve farklı sayıda Acanthobrama marmid, 
Barbus esocinus, Barbus xanthopterus, Capoeta trutta, Capoeta capoeta umbla, 
Chalcalburnus mossulensis, Condrostaoma regium, Cyprinus carpio ve Leuciscus cephalus 
türlerine ait balıkların iç parazitler yönünden incelenmesi sonucu 5 tür parazite rastlamışlar. 
Bu parazit türlerinin; Khawia armeniaca, Neoechinorhynchus rutili, Diplostomum sp., 
Bothriocephalus gowkongensis ve Ligula intestinalis olduğu teşhis edilmiş. 

Koyun  (2001), Enne Baraj Gölü’ndeki havuz balıklarında ektoparazit olarak 
Dactylogyrus anchoratus ve Gyrodactylus katharineri’ye, endoparazit olarak 
Hysterothylacium sp. ve Pomphorhynchus laevis’e rastlamıştır.  

Kır ve ark. (2004), Karacaören I Baraj Gölü’ndeki havuz balıklarının parazitlerini 
araştırmış ve araştırma neticesinde sazan örneklerinde ektoparazit olarak Argulus foliaceus 
ve Dactylogyrus minutus'a, endoparazit olarak Caryophyllaeus laticeps, Ligula intestinalis ve 
Bothriocephalus acheilognathi kaydedilmiştir. 

Öztürk ve Bulut (2006), Temmuz 2001 ile Ekim 2003 tarihleri arasında Selevir Baraj 
Gölünde yaptıkları çalışma süresince, 51 Cyprinus carpio incelenmiş ve toplam 5 parazit türü 
bulunmuştur. Bu parazitlerden Gyrodactylus elegans yüzgeçlerde, Dactylogyrus extensus 
solungaçlarda, Caryophyllaeus laticeps mide ve bağırsakta, Bothriocephalus acheilognathi 
bağırsakta, Argulus foliaceus solungaç, yüzgeç ve deride tespit edilmiştir. 

Özer ve Erdem (1998), Sinop Yöresi’nde tuzlusu ve tatlı sularda yetiştiriciliği yapılan 
alabalık ve sazanlarda yaptıkları çalışmada Trichodina acuta, Trichodina nigra ve Trichodina 
mutabilis türlerini bulmuşlardır. 

Özan (2005)’ın 15.03.2003-15.02.2005 tarihleri arasında yaptığı çalışmada, Beyşehir 
Gölü’nde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve kadife balığı (Tinca tinca L., 1758)’nın 
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parazitleri ile gölün bazı ağır metal yönünden kirliliği ve bu kirliliğin balıklardaki ve 
parazitlerdeki 
birikiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma süresince; toplam 233 adet sazan (C.carpio) 
ve 334 adet kadife balıgı (T. tinca) Beysehir Gölü'nün değişik bölgelerinden aylık periyotlarla 
yakalanarak parazitolojik yönden incelenmiştir. Sazanlarda ektoparazit olarak 
Monogenea’dan Dactylogyrus minutus’a endoparazit olarak Cestoda’dan; Caryophyllaeus 
laticeps ve Bothriocephalus acheilognathi’ye, kadife balıklarında endoparazit olarak 
Cestoda’dan; Ligula intestinalis plerocercoidi’ne, Caryophyllaeus laticeps, Bothriocephalus 
acheilognathi ve Proteocephalus torulosus’a, Digenea’dan Asymphylodora tincae’ye ve 
Acanthocephala’dan Acanthocephalus anguillae’ye rastlanmıştır. Bu türlerden 
Acanthocephalus anguillae’ye Türkiye kadife balıklarında ilk defa rastlanılmıştır. 

Altunay ve Yıldız (2008), Kesikköprü Baraj Gölü’nde ağ kafeslerde yetiştirilen 
Gökkuşağı Alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss) 105 adet balık bireyinin ektoparazitik 
incelemesinde Trichodina sp., Epistylis sp Chilodonella sp., Costia sp., Apiosoma sp. ve 
Tripartiella sp türlerine rastlanmıştır. 

Ceylan (2002), çalışmasında Çapalı Gölü (İncesu)( Dinar-Afyon) balıkları [Sazan 
balığı (Cyprinus carpio) ve Turna balığı (Esox lucius)] parazitolojik yönden incelemiştir. Bu 
göldeki populasyonlarda, ektoparazit olan Hirudinea sınıfındaki sülüklere (Hirudo medicinalis, 
Halobdella stagnatis ve Hemiclepsis marginata)ve endoparazit olan Rhaphidoscaris sp. 
rastlanılmıştır. 

Öztürk (2005), Eber Gölü (Afyon)’ndeki sazan (Cyprinus carpio)‘nın metazoon parazit 
faunasını incelemiş ve çalışma sonucunda Monogenea’ dan 2 tür (Gyrodactylus elegans, 
Dactylogyrus extensus) solungaç ve yüzgeçlerde; Digenea’dan 1 tür (Posthodiplostomum 
cuticola) yüzgeç ve deride; Sestoda’dan 1 tür (Bothriocephalus acheilognathi) bağırsakta ve 
Arthropoda’dan 1 tür (Argulus foliaceus) de deri, solungaç ve yüzgeçlerde bulunmuştur.  

Pişkin ve Ütük (2009), Rutin kontrol amacı ile laboratuarımıza gönderilen dört sazan 
balığının incelenmesi neticesinde balıkların ikisinde Dactylogyrus sp. ve Trichodina sp. tespit 
etmiştir.   

Rintomaki-Kinnumen ve Voltanen (1997), 1984–1994 yıllarında Kuzey Norveç 
salmonları (Salmo trutta)’nın derisinde Trichodina nigra, Chilodonella heasticha ve 
Ichtyophthirius multifilis’e rastlamışlardır. Bu parazitlerin özellikle yavru balıklarda parazitlerin 
yoğun ölümler meydana getirdiğini belirtmişlerdir. 

Buchmann ve Bresciani (1997), Ekim 1993 - Aralık 1995 arası Danimarka’da 5 tatlı 
Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) çiftliğinde yaptığı parazit çalışmalarında 
toplam 805 balık çalışmış ve bu araştırma sonucunda Ichthyohodo necator, Ichthyophthlnus 
multifiliis, Chilodonella piscicola, Capriniana (Trichophrya) sp., Trichodina nigra, T. mutabilis, 
T. fultoni, Trichodinella epizootica, Apiosoma sp., Ambiphrya sp. Epistylis sp., Gyrodactylus 
derjavini, G. salaris, Diplostomum spathaceum ve Tylodelphys clavata türlerini tespit 
etmişlerdir. 

Thilakaratne ve ark. (2003), Sri Lanka’da Ekim 1999 – Mart 2000 tarihleri arasında 13 
balık türünün (Poecilia reticulata, Carassius auratus, Xiphophorus maculatus, Poecilia 
sphenops, Pterophyllum scalare, Xiphophorus helleri, Hyphessobrycon sp., Capeota, Puntius 
spp., Colisa sp., Cyprinus carpio, Betta spelendens, Brachydanio ve Astronotus spp.) 
oluşturduğu toplam 1520 balık bireyinin paraziter muayenelerini yapmışlar ve bu çalışmaları 
sonucunda 9 monogenetik trematod türü (Dactylogyrus extensus, Dactylogyrus cf. extensus, 
D. vastator, Dactylogyrus cf. vastator Dactylogyrus spp., Gyrodactylus turnbulli, G. 
katherineri, Gyrodactylus cf. katherineri, Gyrodactylus spp.), 7 protozoan türü (Trichodina 
nigra, Trichodina spp., Tetrahymena corlissi, T. pyriformis, Ichthyophthirius multifiliis, 
Ichthyobodo necator, Piscinoodinium spp.), 3 copepod arthropod türü (Lernaea cyprinacea, 
Ergasilus ceylonensis, Argulus foliaceus), 1 metaserker safhasında digenetik trematod türü 
(Centrocestus spp.) and 1 nematod türü (Capillaria spp.) tespit etmişlerdir. 

 
Materyal ve Metot:  

Bu araştırmanın materyalini; Adana’da belirlenecek bir balık işletmesinden alınacak 
Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) ve Seyhan Baraj Gölünde avcılık yoluyla 
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yakalanan doğal balık türleri oluşturacaktır. Ocak – Ekim ayları arasında 10 ay boyunca her 
ay Adana ilinde belirlenen bir alabalık işletmesinden en az 5 adet alabalık ve Baraj Gölünde 
yoğun olarak avlanan dört doğal balık türünün her birinden de en az 5’er adet olacak şekilde 
rastgele örnekleme yöntemi ile numune balıklar alınacaktır. Bu balıklar, canlı olarak balık 
taşıma tanklarıyla Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü’ne getirilecek ve en kısa 
sürede paraziter incelemeye alınacaktır. Balık örneği alınan çiftlikteki hastalık olgularındaki 
mortalite yüzdesi, suyun sıcaklığı ve pH’sı da kaydedilecektir.  

Her bir balığın boy ve ağırlıkları ölçülecektir. Balıklara usulüne uygun olarak ötanazi 
uygulanacaktır. Her örneğin solungaç, yüzgeç ve derileri ektoparazit yönünden önce 
makroskobik olarak incelenecek, daha sonra deri, yüzgeçler, yüzgeç tabanları ve 
solungaçlardan kazıma yoluyla yapılan frotiler natif olarak ışık mikroskobunda 10x ve 40x 
büyütmede incelenecektir. Ayrıca iç organlar (böbrek, karaciğer, dalak, kalp ve mide-
bağırsak içeriği)’dan örnekler alınarak ezme preparat hazırlanacak ve mikroskop altında 4x, 
10x ve 40x büyütmede parazit muayenesi yapılacaktır. Parazitlerin türlerinin belirlenmesinde; 
Bauer (1969), Bychovskaya ve Pavlovskaya (1999), Fryer (1982), Ekingen (1983), Hoffman 
(1999) ve Woo (1999)’dan yararlanılacaktır. Parazitin morfolojik özellikleri ve ölçümleri 
parazit canlı iken Görüntüleme Sistemli Trinoküler Işık Mikroskobu altında mikrometrik oküler 
yardımıyla yapılıp ve fotoğrafları çekilecektir. Aynı zamanda bulunan protozoan ve trematod 
parazitler lam üzerine konulan bir damla gliserin jele aktarılıp, üstü lamelle kapatıldıktan 
sonra entellanla yapıştırılarak sabit preparatları yapılacak, artropod ve sülükler saklama 
kaplarında % 70’lik alkole alınarak saklanacaktır. 
 
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

1. Adana ilinde yetiştiriciliği yapılan Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) 
ve doğal türlerde mevcut parazitlerin belirlenerek bundan sonra bölgede yapılacak benzer 
çalışmalar için bir veri tabanı oluşturulması, 

2. İşletmelerdeki parazit popülasyonunun tespitine ışık tutarak, buna yönelik tedavilerin 
uygulanarak bu parazitlerden oluşan ekonomik kayıpların önlenmesi, 

3. Parazit türlerinin yoğunluğunun fazla olduğu işletmelerin belirlenerek takibe alınması 
ve gerekli önlemlerin alınması için girişimlerde bulunulması, 

4. Gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilerek, halk sağlığı ve çevre sağlının korunması, 
5. Enstitünün balık hastalıklarındaki deneyimini çiftlik sahipleriyle paylaşarak Enstitü 

imkânlarından yararlanma yüzdesini artırmak 
6. Yetiştiriciliği yapılan balıklar ile doğal türler arasında parazitik açıdan karşılaştırılma 

imkanı bulunacak, 
7. Çukurova bölgesinin ekolojik yapısı balık yetiştiriciliği için oldukça uygundur. Bu 

nedenle Çukurova bölgesinde yetiştiricilik yapan üreticilerin bu tür etkenlere karşı koruyucu 
tedbirler konusunda eğitilmesi ve doğal üretim yapılması için üreticilerin bilinçlendirilmesi. 
 

Proje Lideri: Hakan İNCE (Su Ürünleri Mühendisi – Parazitoloji Laboratuarı - S.Ü. Veteriner 
Fakültesi Parazitoloji ABD Yüksek Lisans Öğrencisi ) 

 
Proje Danışmanı: Doç. Dr. Uğur USLU (S.Ü. Veteriner Fakültesi Parazitoloji A.B.D.) 

 
TALEP EDİLEN BÜTÇE  
 

06 SERMAYE GİDERLERİ 
YILLARA GÖRE DAĞILIM 

1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 

06.1- MAMUL MAL ALIMLARI 20.000,00 2.000.00   

06.2- MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 5.000,00 2.000,00   
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06.9- DİĞER SERMAYE GİDERLER  5.000,00 2.000,00   

TOPLAM 30.000,00 6.000,00   

 
ÇALIŞMA TAKVİMİ: 

 Başlıca 
Aşamalar 

Ayrıntılı Bilgi Zamanlama 

 1. Aşama Sarf ve demirbaş malzemenin temini, literatür araştırması 1-6 aylar 

 2. Aşama 
Materyal toplanması, materyalin paraziter incelemelerinin 
yapılması, literatür araştırması 

7-18 aylar 

 3. Aşama Bulguların değerlendirilmesi 19-21 aylar 

 4. Aşama Proje kesin raporunun yazımı 21-24 aylar 
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PROJENİN ÖZET TANITIMI: 
 Ülkemizde alabalık yetiştiriciliği 1000’den fazla orta ve büyük işletme ile önemli bir 
sektör haline gelmiştir. Elazığ Tarım İl Müdürlüğü 2010 yılsonu verilerine göre Elazığ ili 111 
işletme ve 22.250 ton/yıllık kapasite ile Türkiye’de birinci il konumundadır. Balık 
yetiştiriciliğinin artmasıyla beraber Avrupa Birliği (AB) standartlarında yetiştiriciliği yapılan 
türlerde stresin en aza indirilerek, balık refahının geliştirilmesi gerekmektedir. Balık refahının 
geliştirilmesi işletmelerde balıkları strese sokan faktörlerin ortadan kaldırılması ile 
mümkündür. Stresi ortadan kaldırmanın, öncelikle işletmelerdeki balıklarda stres bulunup 
bulunmadığının tespiti ve muhtemel stres var ise bunun kaynağının tespit edilerek 
düzeltilmesi ile sağlanabilmektedir. Balıkların stresten uzak ve refah düzeyi yüksek bir 
şekilde yetiştirilebilmesi için AB ve ulusal bazda bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ulusal 
anlamda balık refahının yerleştirilebilmesi ve geliştirilmesi için 2004 yılında 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği’nde yetiştiriciliği yapılan 
hayvanların korunmasına yönelik konsey direktifi (98/58/EC) yayınlanmış ve bu direktife bağlı 
birçok düzenleme hazırlanmıştır. Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde balıkçılık 
işletmelerinde de artık balık refahı uygulamaları dünya genelinde bir zorunluluk halini almaya 
başlamıştır.  
 Kimyasal faktörler (su kalitesi, metabolik atıklar, kirlilik, vb.), fiziksel faktörler (sıcaklık, 
ışık, ses, düşük oksijen düzeyiyle ilgili faktörler, gazlar, vb.), biyolojik faktörler (populasyon 
yoğunluğu, diyet kompozisyonu, mikro ve makro organizmalar, balıkların belirli bir alanda 
tutulması vb.) ve rutin işlemler sırasında oluşabilecek faktörler (anestezi, toplama, yakalama, 
taşıma, vb.) balıklardaki en önemli stres kaynaklarıdır. Belirtilen faktörler balığın yaşam 
standartlarına ne kadar uygun şekilde hazırlanırsa balıklar o kadar stresten uzak ve refah 
düzeyi yüksek şekilde yetiştirilmiş olurlar. Bu faktörlere bağlı olarak oluşan stres hormonal ve 
enzimsel düzeyde olmak üzere iki şekilde belirlenebilmektedir. Ayrıca diğer canlılarda olduğu 
gibi balıklarda da kan değerleri balık sağlığı hakkında ipuçları verebilmektedir.  
 Proje çerçevesinde ilimizde bulunan farklı alabalık işletmelerine gidilecek ve daha 
önceden hazırlanan formlar kullanılarak işletmeler hakkındaki tüm gerekli bilgiler 
toplanacaktır. Bu işletmelerdeki balıklardan kan örnekleri alınacak ve hematolojik 
parametreler ile lipid peroksidasyon düzeyi belirlenecektir. Bu değerler alabalıklar için 
referans değerleri ile kıyaslandıktan sonra işletmede bir stresin olup olmadığı belirlenecektir. 
Muhtemel bir stres var ise tesiste yapılan yetiştiricilik hakkında alınan bilgiler 
değerlendirilerek stres kaynağı belirlenip düzeltilmesi yönünde önerilerde bulunulacaktır. 
Çalışma sonunda alabalık işletmelerinin yapısal ve işletme aşamalarında balıklar üzerinde 
etkili olan stres kaynaklarının ortaya konulması sağlanacaktır. Stres kaynaklarının tespiti ve 
ortadan kaldırılması balıkların refahını arttıracağı gibi balık hastalıklarına yakalanma riskini 
de minimuma indirecektir. 
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Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi   
Bu projenin amacı Elazığ ilindeki alabalık işletmelerinde stres ve refah düzeyinin 

araştırılması, strese neden olan faktörlerinin belirlenmesi ve bu konuda yetiştiricilerin 
uyarılması, yönlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması, stresin neden 
olduğu ekonomik kayıpların en aza indirilmesidir. 
 
Literatür Özeti 

Stres balık yetiştiriciliği açısından işletmelerin performansını ve balık refahını olumsuz 
etkileyen en önemli faktördür (Santos ve diğ., 2010). Yüksek stoklama yoğunluğu, hasat, 
aşılama, nakil, aşırı yemleme, su kalite değerleri, bilinçsiz veya gereksiz ilaç kullanımı ve 
çevresel faktörler gibi bir çok etken balıklarda strese neden olmaktadır ve balık sağlığını 
olumsuz etkilemektedir. Oluşan stresin sonucunda balıklarda hastalıklara karşı direncin 
azalması, büyümede yavaşlama, ürün kalite ve miktarının düşmesi ve sonuçta büyük 
ekonomik kayıplar  meydana gelmektedir. Bu nedenle son zamanlarda balıkların direncini 
azaltarak önemli ekonomik kayıplara neden olan stres faktörlerine karşı alınabilecek tedbirler 
konusu bir hayli önem kazanmıştır (Conte, 2004; Ashley, 2007).   
 Balık refahı ve stres üzerine bir çok araştırma yapılmıştır. North ve diğ. (2006) 
stoklama yoğunluğunun gökkuşağı alabalıklarında bazı morfometrik ve fizyolojik 
parametrelere etkisini araştırmıştır. Sonuçta yüksek stoklama yoğunluğunun yanısıra düşük 
stoklama yoğunluğunun da balık refahını olumsuz etkileyebileceğini belirtmişlerdir. Yine 
balıklarda stoklama yoğunluğunun besin alınımını ve büyümeyi olumsuz etkilediği ifade 
edilmiştir (Procarione et al., 1999; Boujard et al., 2002; Irwin et al., 1999; Papoutsoglou et al., 
2006; Roncarati et al., 2006; Schram et al., 2006; Sammouth et al., 2009). Santos ve diğ. 
(2010) Dicentrarchus labrax' ta büyüme performansı, enerji metabolizması ve refah üzerine 
stoklama yoğunluğu ve su kalitesinin etkisini araştırmışlardır. Stok yoğunluğu ile olumsuz 
yönde değişen su kalitesinin plasma kortizol düzeyinde artışa, yem alımında azalmaya ve 
büyümede yavaşlamaya neden olduğunu tespit etmişlerdir. Trenzado ve diğ. (2009) alabalık 
rasyonlarına katılan vitamin E ve C ile birlikte doymamış yağ asitlerinin oksidatif stres ile 
birlikte bazı hematolojik parametrelerdeki değişimlere etkisine bakmışlar ve rasyondaki 
vitamin ve doymamış yağ asitleri dengesizliğinin strese ve hematolojik bozukluklara neden 
olabileceğini ifade etmişlerdir. Yıldız ve Ergonul (2010), çipura ve levrek balıklarında 
profilaktik amaçla formalin kullanımından sonra plazma kortisol, glukoz, kalsiyum, fosfor, 
sodyum, potasyum, klorür, magnezyum, hematokrit ile non spesifik immunite 
parametrelerinden C-reactive protein ve seruloplazmin ölçümleriyle stres olgusunu 
değerlendirmişlerdir. Sonuçlar, formalin uygulamasının hem çipura hem levrek için potansiyel 
olarak stres yaratan bir uygulama olduğunu göstermiştir. Dunlop ve diğ. (2004), alabalık 
işletmelerindeki besleme, sayma, hasat gibi işlemler sırasındaki stres durumunu incelenmiş 
ve bu işlemler sırasında kortizol düzeyinin önemli oranda yükseldiğini belirlemişlerdir. Ayrıca 
her bir işlem için yaz ve kış aylarında meydana gelen stres düzeyindeki farklılıklar 
açıklamıştır. Morrow ve diğ. (2004) alabalık rasyonlarındaki farklı protein düzeylerinin stres 
parametrelerini (plazma glukoz, laktat ve kortizol düzeyleri) ve biyotransformasyon 
enzimlerini (glutathione S-transferase ve ethoxyresorufin O-deethylase) fazla etkilemediğini 
tespit etmişlerdir. Yonar ve Yonar (2010) malaşit yeşilinin alabalıklardaki bazı immunolojik 
parametreler ile oksidan-antioksidan sistemdeki, yine Sağlam ve diğ. (2003) aynı maddenin 
bazı hematolojik değerlerde oluşturduğu olumsuz etkileri belirlemişlerdir. Saglam ve Yonar 
(2009), balık hastalıklarının tedavisinde çok fazla kullanılan sulfamerazinin hematolojik ve 
immunolojik parametrelerdeki supresif etkisini alabalıklarda göstermişlerdir. Davidson ve diğ. 
(2009) yetiştiricilikte kullanılan ve gürültüye neden olan hava pompaları, filtrasyon sistemleri 
gibi farklı ekipmanların uzun süreli kullanımlarının balıklarda stres oluşturabileceğini ifade 
etmişlerdir. 

 
Materyal ve Metot 

Proje çerçevesinde Elazığ ilinde bulunan farklı alabalık işletmelerine düzenli olarak 
gidilecek ve daha önceden hazırlanacak olan tesis bilgi formları kullanılarak işletmeler 
hakkındaki tüm bilgiler (kapasite, kullanılan yem, ağ materyalinin yapısı, personel sayısı, 



 128 

havuz veya ağ kafes sayısı, hastalık görülüp görülmediği görüldüyse ne zaman ortaya çıktığı, 
işletmede kullanılan materyalin düzenli dezenfeksiyonunun yapılıp yapılmadığı, yetiştiricilik 
havuzlarda yapılıyorsa su aktarmalı havuzların kullanılıp kullanılmadığı, ara konakçıların 
varlığı, işletmeye gelen yumurta veya yavruların önceden karantiya alınıp alınmadığı, vb.) 
kaydedilecektir. İşletmelerin su kalite değerleri (sıcaklık, pH, oksijen düzeyi, toplam sertlik, 
alkalinite, toplam iletkenlik, vb.) ölçülecektir. Bilgileri toplanan bu işletmelerdeki 30 gramdan 
büyük balıklardan kan örnekleri alınacaktır. Bunun için balıklar benzokain ile bayıltıldıktan 
sonra kuyrukları steril makaslar kullanılarak kesilecektir. Kaudal venadan EDTA' lı tüplere 
alınan kanlardaki bazı hematolojik (eritrosit ve lökosit sayısı, hematokrit ve hemoglobin 
düzeyi, eritrosit indeksleri (Ortalama Eritrosit Hacmi-MCV, Ortalama Eritrosit Hemoglobini- 
MCH, Ortalama Eritrosit Hemoglobini Konsantrasyonu-MCHC, vb.,) değerler anında 
otoanalizatör yardımı ile belirlenecektir. Daha sonra Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi' 
ne getirilen kanlar santrifüj edilerek plazmaları çıkarılacak ve stresin önemli bir göstergesi 
olan lipid peroksidasyon düzeyi aşağıda prensibi açıklanan Placer ve diğ. (1966)’dan 
modifiye edilen yönteme göre spektrofotometrik olarak ölçülecektir. Sonuçta elde edilen 
veriler ışığında bu değerler referans değerlerle kıyaslanacak, işletmeden elde edilen bilgiler 
kullanılarak yorumlanacak ve stres kaynağı belirlenecektir. Stres kaynağının belirlenmesi 
sonucunda bu olumsuzluğun düzeltilmesi yönünde önerilerde bulunulacaktır. Stres oluşturan 
kaynakların düzeltilmesi sonrasında her ay numune alınacağı için yapılan düzeltme işleminin 
balık refahına yansıyıp yansımadığı da tespit edilebilecektir. Çalışma sonunda alabalık 
işletmelerinin yapısal yönden ve işletme aşamalarında balıklar üzerinde etkili olan stres 
kaynaklarının ortaya konulması sağlanacaktır. Stres balıkların fizyolojisini bozarak vücudun 
kendisine zararlı olan maddeler üretmesine ve bu sebeple de vücut direncinin azalmasına 
neden olmaktadır. Bu bakımdan alabalık işletmelerindeki stres kaynaklarının tespiti ve 
ortadan kaldırılması balıkların refahını arttıracağı gibi balık hastalıklarına yakalanma riskini 
de minimuma indirecektir. 
Lipid Peroksidasyon (MDA) Düzeyinin Saptanması 
 Plazma ve doku örneklerinde malondialdehid (MDA) düzeylerinde meydana gelen 
değişimler Placer ve diğ. (1966)’dan modifiye edilen yönteme göre spektrofotometrik olarak 
ölçülecektir. Üç veya daha fazla çift bağ ihtiva eden yağ asitlerinin peroksidasyonunda 
tiobarbitürik asit (TBA) ile ölçülebilen MDA meydana gelmektedir. Yağ asidi 
peroksidasyonunun son ürünü olan MDA, TBA ile reaksiyona girerek pembe renkli bir 
kompleks oluşturur. Oluşan bu pembe renk 532 nm’de okunur. Buna göre, plazma 
örneklerinden 0,25 ml alınarak üzerine 2.25 ml renk ayıracı (TBA ve % 10’luk triklorasetik 
asit) ilave edilecektir. Karışım santrifüj edilerek, kaynar su banyosunda bekletilecek ve 532 
nm’ de spektrofotometrede köre karşı okunacaktır. 

 
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

Balıklar yaşadıkları ortamda çeşitli stres faktörlerine maruz kaldıklarında balık refahı 
olumsuz yönde etkilenmektedir.  Balıklar bu stres faktörüne karşı kendini adapte edebilmek 
için enzimatik ve hormonal olarak birçok savunma mekanizması geliştirmeye çalışmaktadır. 
Bu savunma mekanizmasının gelişimi sırasında vücutta biriken serbest radikaller ise balığın 
bağışıklık sistemini zayıflatmakta ve hastalıklara karşı hassas ve dirençsiz duruma 
getirmektedir.  
 Ülkemizde 1000’den fazla orta ve büyük işletmede alabalık yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Tarım İl Müdürlüğünün verilerine göre 2010 yılında Elazığ ilinde 111 alabalık işletmesinde 
22.250. ton/yıl balık yetiştirilmektedir. Bu balıkların satış fiyatı 7 TL’den dikkate alındığında 
155.750.000 TL’lik bir iktisadi katkı sağladığını söylemek mümkündür. Bu iktisadi katkıyı 
sağlarken balık refahı kurallarına uyulmaması nedeniyle hastalıkların oluşması yüzünden, 
gerek ilaç ve gerekse tedavi giderleri için hem zaman, hem iş gücü, hem de yüklü miktarlarda 
ilaç ve kimyasal madde harcamaları yapılmaktadır. Balık refahının balık işletmelerinde 
sağlanmasıyla stresin ortadan kaldırılması ve hastalıkların minimuma indirilmesi sağlanabilir. 
Ayrıca işletmelerde balıklara tedavi amacıyla sürekli antibiyotik ve kimyasalların verilmesi 
sebebiyle balıklarda katkı ve kalıntılar da oluşmaktadır.  Bu kalıntıların balıkları tüketen insan 
sağlığına da olumsuz etkileri bulunmaktadır. Yetiştiricilik ortamında balık refahı kurallarına 
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uyulması ve stresin ortamdan kaldırılması insan sağlığının korunması açısından da önem 
taşımaktadır.   

Balık yetiştiriciliğinin artmasıyla beraber Avrupa Birliği ülkelerine ihracatta  ve Ulusal 
mevzuatımız da balık refahı kurallarının yerleştirilmesi, balıkların kötü ortam koşullarında 
yetiştirilmemesi, hayvanlara ve balıklara kötü davranılmaması ve stresin en aza indirilmesi 
konusunda yasal zorunluluklar getirmektedir. Belirtilen mevzuatın yerleştirilmesi doğal, 
sağlıklı ve kaliteli balık üretimiyle beraber ihracatımızı da olumlu etkileyecektir. 

Elazığ ilinde alabalık yetiştiriciliği yapan işletmelerden alınacak olan kan örnekleri ile 
işletmelerde stresin bulunup bulunmadığı, balık refahı kurallarının uygulanıp uygulanmadığı 
belirlenecektir. Ayrıca bu kan örneklerinde belirlenen parametrelerin hangilerinin bakılması ile 
işletmelerdeki stresin daha sağlıklı ortaya konulduğu da tespit edilebilecek ve indikatör olarak 
belirlenen parametreler araştırma sonrasında tüm alabalık işletmelerinde stresin 
belirlenmesinde kullanılabilecektir. Kan örneklerinin alınması aşamasında işletmede 
uygulanan yetiştiricilik prosedürleri ilgili formlara işlenerek elde edilen veriler stres 
belirlenmesi durumunda değerlendirilerek işletmede balık refahına uygun olmayan uygulama 
ortaya çıkartılacaktır.  Böylece balık refahının uygulamada yerleştirilebilmesi için proje, 
işletmelerde aksayan prosedürlerin de ortaya konulmasına ve düzeltilmesine yardımcı 
olacaktır. Zamanla proje çıktılarından elde edilen kan parametrelerinin ve bilgi formlarının 
tüm işletmelerde rutin bir işlem olarak uygulanmasıyla balık refahının yerleştirilmesi 
sağlanmış olabilecektir. 
 
 
Proje Lideri : Selami ARCA – Su Ürn. Müh.- Elazığ S.Ü A.E 
 
Yardımcı Araştırmacı: Prof. Dr. Naim SAĞLAM, Prof.Dr. Mustafa DÖRÜCÜ, Yrd.Doç.Dr. 
Nuri ÇAKMAK, Arş.Gör. Dr. M. Enis YONAR, Arş.Gör. Serpil MİŞE YONAR, Arş.Gör.Ayşegül 
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TALEP EDİLEN BÜTÇE 

 
06 SERMAYE GİDERLERİ 

YILLARA GÖRE DAĞILIM (TL) 

1. YIL 2. YIL 3. YIL 

06.1. MAMUL MAL ALIMLARI 31.000 1000 1000 

06.6. MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

23.000 22.000 1.000 

06.9. DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 3.000 9.000 7.000 

TOPLAM 57.000 32.000 9.000 

GENEL TOPLAM 98.000 
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Mastitisli İnek Sütlerinde Önemli Patojenlerin Direkt Tespiti İçin Bir Multipleks 
Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yönteminin Geliştirilmesi 

 
Dr. Murat KARAHAN, Dr. Bülent TAŞDEMİR, Yrd. Doç.Dr. M.Nuri AÇIK 

Prof.Dr. Burhan ÇETİNKAYA, Dr. Recep KALIN, Osman KOÇ 
 

ÖZ 
Mastitis tüm dünyada sütçülük endüstrisini ekonomik olarak etkileyen en önemli 

hastalıkların başında gelir ve süt ineklerinde en yaygın olarak gözlenen infeksiyöz hastalıktır. 
Sığır mastitisinin en büyük nedeni patojenik bakteriler ile meme başının infekte olmasıdır. 
Bakteriler çok geniş bir dağılım göstermesine rağmen en yaygın gözlenen mastitis patojenleri 
S. aureus, S. agalactiae, E. coli ve M. bovis’tir.  

Bu çalışmanın amacı, inek sütlerinde major mastitis patojenlerinin (S. aureus, S. 
agalactiae, M. bovis ve E. coli) kültür ve biyokimyasal identifikasyona gerek duyulmaksızın 
saptanabilmesi için hızlı, basit, duyarlı ve spesifik bir DNA ekstraksiyon ve mPCR yöntemi 
geliştirmektir. 

Çalışmada farklı sürülerden toplanan 200 CMT pozitif süt örneği incelendi ve 
konvansiyonel kültür ile mPCR’ın sensitivite ve spesifiteleri kıyaslandı. mPCR metodunun S. 
aureus ve S. agalactiae yönünden kültür ile elde edilen sonuçlara göre önemli derecede 
daha sensitif olduğu saptandı. 

Bu sonuçlara göre; mPCR yöntemi süt örneklerinden S. aureus, S. agalactiae, E. coli 
ve M. bovis’in direkt olarak tespit edilmesinde hızlı, duyarlı ve spesifik olduğu için rutin 
teşhiste konvansiyonel kültür metoduna bir alternatif olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.  
 
GİRİŞ 

Mastitis, kompleks etiyolojiye sahip bir hastalık olup farklı türden birçok etken 
memede yangıya sebep olabilmektedir. Bunlar arasında, fiziksel ve kimyasal ajanlar 
bulunabildiği gibi genel olarak meydana gelen mastitis vakalarının büyük çoğunluğuna 
infeksiyöz ajanlar sebep olmaktadır. Mastitislere neden olan mikroorganizmaların çoğunluğu 
insanlar için de patojendir. Şimdiye kadar yapılan epidemiyolojik çalışmalarda mastitis 
vakalarından 100’ün üzerinde farklı mikroorganizma izole edilmiştir. Bu infeksiyöz ajanlar 
genellikle bakteriler olmasına rağmen viruslar, mantarlar ve mayalar da mastitiste rol 
oynayabilmektedir. Memede hastalığa sebep olan infeksiyöz ajanlar içerisinde en yaygınları 
Stafilokoklar, Streptokoklar, Mikoplazmalar ve Koliformlar’dır. Corynebacterium ve 
Pseudomonaslar çok daha az rastlanılan etiyolojik ajanlar olarak bildirilmiştir. Bununla 
birlikte, mastitislerin % 95’ini S. aureus, S. agalactiae ve Mycoplasma sp. gibi bulaşıcı 
(kontagiyöz) mastitis etkenlerinin yanı sıra E. coli, Streptococcus dysgalactiae, 
Streptococcus uberis gibi çevresel mastitis etkenleri meydana getirmektedir.  

Mastitise neden olan etkenlerin identifikasyonu, hastalığın kontrolü ve epidemiyolojik 
çalışmalar için önem arz eder. Mastitisin teşhisinde bir tanı metodunun uygunluğu rutin 
teşhiste spesifite, sensitivite, maliyet, zaman ve çok sayıda süt örneğinin işlenebilmesi gibi 
pek çok faktöre bağlıdır. Bu amaçla mastitisin teşhisinde en yaygın olarak kullanılan fakat 
spesifik olmayan metot potansiyel kronik ve subklinik infeksiyonları tespit etmek için 
kullanılan somatik hücre sayımıdır. Bu amaca hizmet etmek için saha şartlarında ve teşhis 
laboratuarlarında Kaliforniya Mastitis Testi (CMT)’nden faydalanılabilir.  

Türkiye’de şimdiye kadar mastitise yönelik yapılan çalışmaların çoğunda hastalık 
etkenlerinin identifikasyonunda konvansiyonel yöntemlere başvurulmuştur. Meme dokusu 
patojenlerinin identifikasyon metodu olarak referans test diye kabul edilen in vitro kültür 
metodu, yoğun iş gücü gerektirmesi ve zaman kaybına neden olması gibi dezavantajlara 
sahiptir. Etkenin üretilmesi için en azından 2–3 güne ihtiyaç duyulur ve ardından patojenin 
identifikasyonu gereklidir. Aynı zamanda yakın ilişkili bazı izolatlar biyokimyasal yöntemler ile 
ayırt edilemezler.  

Son zamanlarda in vitro kültür gibi fenotipik ilişkiye dayalı metotların yetersizlikleri 
genotipik veya DNA dizilerine bağlı moleküler metotların gelişmesine yol açmıştır. Son 
yıllarda geliştirilen bu metotlarla fenotipik değerlendirmelerde rastlanılan olumsuzluklar 
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ortadan kalktığı gibi, bu metotların; daha stabil olan genetik karakterlere dayalı olmasından 
dolayı çok daha güvenilir sonuçlar alındığı bütün mikrobiyologlar tarafından kabul edilen bir 
gerçektir. Son yıllarda Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR); spesifikliği, sensitivitesinin 
yüksekliği ve zaman bakımından çok etkili bir yöntem olması nedeniyle konvansiyonel 
metotlara alternatif olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte; PCR gibi moleküler teknikler 
sayesinde, sütçülük endüstrisinde spesifik mastitis kontrol stratejilerinin geliştirilmesine 
yardımcı olan ve çeşitli bakteriyel virulens genlerinin varlığını ortaya çıkaran epidemiyolojik 
araştırmaların yapılması sonucunda olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

Şimdiye kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde mastitis etkenlerinin sütten direkt teşhisi 
amacıyla yapılan çalışmalarda ya tek bir bakterinin tespitine çalışılmış ya da S. aureus ve S. 
agalactiae gibi en yaygın şekilde rastlanan türlerin multipleks PCR ile identifikasyonu 
işlemine gidilmiştir. Ancak özellikle son yıllarda çevresel mastitis etkeni olarak yaygın bir 
şekilde tespit edilen E. coli ve üretilmesi oldukça güç ve zaman alıcı olan Mycoplasma 
etkenlerinin tespiti göz ardı edilmiştir.  

Bu çalışma Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilmiş olup, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz 
hayvancılık ekonomisine de büyük zararlar veren mastitislere neden olan en önemli 
patojenlerin erken ve güvenilir bir şekilde tespitinin gerçekleştirilmesi sonucunda koruma ve 
kontrol stratejilerinin erken ve zamanında uygulanmasında yardımcı olacağı 
düşünülmektedir. Bununla birlikte, optimize edilen DNA ekstraksiyon ve PCR işlemleri 
sayesinde elde edilen veriler ile mastitisin teşhisinde kullanılan kültür yönteminin yerine 
multipleks PCR’nin kullanılabilirliği ortaya konulmaktadır. Ayrıca Elazığ ve civarındaki süt 
ineklerinde önemli mastitis patojenlerinin dağılımı hakkında da önemli kantitatif veriler ortaya 
konulmaktadır.  

Ayrıca bu çalışma ile kültür yöntemiyle zahmetli ve uzun süren hatta Mycoplasma 
bovis gibi bakteriler için çoğu zaman gerçekleştirilemeyen veya göz ardı edilen etken 
identifikasyonu işleminin sadece bir gün içerisinde üstelik çok sayıda örneğin aynı anda 
neticelendirilmesi gibi önemli bir avantajla birlikte gerçekleştirilmesine olanak tanınmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, inek sütlerinde major mastitis patojenlerinin (S. aureus, S. 
agalactiae, M. bovis ve E. coli) kültür ve biyokimyasal identifikasyona gerek duyulmaksızın 
saptanabilmesi için hızlı, basit, duyarlı ve spesifik bir DNA ekstraksiyon ve multipleks PCR 
yöntemi geliştirmektir. 
 
LİTERATÜR ÖZETİ 

Mastitis tüm dünyada özellikle süt sığırcılık işletmelerinde sıklıkla görülen ve süt 
endüstrisinde büyük ekonomik kayıplara sebep olan meme içi bir infeksiyondur (Jain, 1979; 
Schalm ve ark., 1971). Genel anlamda mastitis, meme bezlerinin travmatik etkilere ve meme 
içerisine çoğunlukla ekzojen veya endojen olarak giren mikroorganizmalara karşı reaksiyon 
göstermesidir (Blood ve ark., 1979). Memeli hayvanların hepsinde görülmekle beraber süt 
inekleri için ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü süt, özellikle insan beslenmesindeki en önemli 
gıda kaynaklarından birisi olarak bilinmektedir ve sütün başlıca kaynağı olarak ilk sırada süt 
ineklerinin gelmesi, sığır mastitisini diğer hayvanlarda görülen mastitislere kıyasla daha fazla 
önemli kılmaktadır (Batu, 1991). Mastitis toplam sığır hastalıklarının % 26’sını 
oluşturmaktadır ve bunun neticesinde ortaya çıkan kaybın diğer infertilite ve reprodüktif 
hastalıklardan yaklaşık iki kat fazla olduğu bildirilmiştir (De Graves ve Fetrow, 1993; Philpot, 
1984).  Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 1995 yılında yaptığı istatistiklere dayanılarak verilen 
rakamlara göre; Türkiye’de 11,8 milyon baş sığır populasyonu içerisinde 6,7 milyon baş süt 
ineği bulunmaktadır. Türkiye’de inek sütü kullanım oranı 1970 yılında % 59 iken bu oran 
1996 yılında % 88’e yükselmiştir (Alpan ve Arpacık, 1998). Toplam inek sütü üretiminin 
yaklaşık olarak yılda 10 milyon ton olduğu (Alpan ve Arpacık, 1998) ve süt ineklerinin 
yaklaşık % 30’unun mastitisli olduğu (Blood ve ark., 1979) düşünülecek olursa mastitisten 
kaynaklanan kayıpların önemi daha da iyi anlaşılabilir. Birçok ülkede süt işletmelerinde 
yapılan gözlemler göstermiştir ki inekler arasında mastitisin prevalansı % 50, bir meme 
lobundaki infeksiyon oranı ise % 25 civarındadır (Blood ve ark., 1979). 

Genel olarak mastitis iki formda gözlenir. Bunlardan ilki klinik mastitis olarak 
adlandırılır. Meme bezindeki yangının şiddetine bağlı olarak klinik mastitisler; perakut, akut, 
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subakut ve kronik mastitisler olarak sınıflandırılmıştır. Klinik mastitis formlarının hemen 
hepsinde yangısal cevabın karakteristik belirtileri olan memede şişme, ağrı, kızarıklık, 
sıcaklık artışı ve fonksiyon kaybı gibi lokal etkilerin görülmesiyle birlikte sistemik olarak 
hayvanda ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi genel hastalık belirtileri de gözlenir. Bunun yanı sıra 
sütün kompozisyonunda da çeşitli yangısal reaksiyon ürünlerinin artması sonucu belirgin 
değişiklikler gözlenebilir (Jain, 1979).  

Mastitisin ikinci ve klinik mastitislere göre daha önem arz eden formu subklinik 
mastitislerdir. Bu formdaki mastitisler, gizli seyretmesi, sütte ve memedeki değişikliklerin 
kolayca belirlenememesi, süresinin uzun olması, süt üretimini azaltması, süt bileşimini 
etkileyerek süt ürünlerinin kalitesinde ve randımanda düşmeye sebep olması, klinik 
mastitislere göre daha sık şekillenmesi ve infeksiyonun yayılmasında hastalıklı hayvanın 
portör olması gibi nedenlerden dolayı daha önemlidir (Alaçam, 1997; Hadimli, 2000). Süt 
inekleri üzerinde yapılan bazı çalışmalarda, mastitis olgularının % 93-98’ini subklinik 
mastitislerin oluşturduğu tespit edilmiştir (Ekin, 1998; Rodenburg, 1990). Reneau ve Packard 
(1991) ise mastitis vakalarının yaklaşık olarak % 70-80’inin subklinik vakalar olduğunu rapor 
etmişlerdir (Reneau ve Packard, 1991).  

Ülkemizde mastitisin yaygınlığı ve neden olduğu ekonomik kayıplar konusunda 
kapsamlı istatistiksel veriler bulunmamakla birlikte, batı ülkelerinde yapılan araştırmalar süt 
sığırcılık işletmelerinde endemik olarak seyreden hayvan hastalıkları içerisinde en fazla 
ekonomik kaybın mastitis, özellikle subklinik mastitis nedeniyle (mastitisten kaynaklanan 
kayıpların % 70’i) olduğunu ortaya koymuştur (Blosser, 1979; Yalçın ve ark., 2000). Mastitis, 
süt inekçiliğinde maliyet bakımından en pahalı olan sorunlardan birisi olup inek başına yıllık 
kayıp ortalama 150-300 dolar arasındadır. Süt verimindeki azalma, tedavi süresince sütün 
atılması, sütün kalitesinin bozulması, sürünün yenilenmesi, fazla işgücü ve tedavi giderleri bu 
maliyetin en önemli nedenleridir (De Graves ve Fetrow, 1993; Osteras, 2000). ABD’de 
mastitisten kaynaklanan yıllık ekonomik kaybın 2 milyar dolar olduğu bildirilmiştir (De Graves 
ve Fetrow, 1993). Mastitis nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıpların değerlendirildiği bir 
çalışmanın sonuçları ayrıntılı bir şekilde Çizelge 1’de verilmiştir (Bramley ve ark., 1996). 

 
Çizelge 1. Mastitise bağlı yıllık kaybın nedenleri ve oranları (Bramley ve ark., 1996). 
 

Kayıp nedeni 
Herbir inek için 
yıllık kayıp ($) 

Kayıp oranı (%) 

Üretimin azalması 121 66 
Tedavi süresince sütün dökülmesi 10,45 5,7 
Sürünün yenilenmesi 41,73 22,6 
Fazladan iş gücü 1,14 0,1 
Tedavi masrafı 7,36 4,1 
Veteriner hekim giderleri 2,72 1,5 

Toplam 184,4 100 

  
Mastitis kompleks etiyolojiye sahip bir hastalık olup farklı türden birçok etken memede 

yangıya sebep olabilmektedir. Bunlar arasında, fiziksel ve kimyasal ajanlar bulunabildiği gibi 
genel olarak meydana gelen mastitis vakalarının büyük çoğunluğuna infeksiyöz ajanlar 
sebep olmaktadır. Mastitislere neden olan mikroorganizmaların çoğunluğu insanlar için de 
patojendir. Dolayısıyla mastitisli hayvanlardan elde edilen ve pastörize edilmeden veya 
kaynatılmadan tüketime sunulan süt ve süt ürünleri aracılığıyla zoonotik infeksiyonların 
insanlara bulaşması özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük bir halk sağlığı sorunudur 
(İstanbulluoğlu, 2001). Şimdiye kadar yapılan epidemiyolojik çalışmalarda mastitis 
vakalarından 100’ün üzerinde farklı mikroorganizma izole edilmiştir (Quinn ve ark., 1994; 
Watts, 1988). Bu infeksiyöz ajanlar genellikle bakteriler olmasına rağmen viruslar, mantarlar 
ve mayalar da mastitiste rol oynayabilmektedir. Hastalığın etiyolojisini % 90-98 oranında 
bakteriler, % 2-9 oranında mantarlar ve diğer etkenler oluşturmaktadır (Quinn ve ark., 1994). 

Memede hastalığa sebep olan infeksiyöz ajanlar içerisinde en yaygınları Stafilokoklar, 
Streptokoklar, Mikoplazmalar ve Koliformlar’dır. Corynebacterium ve Pseudomonas çok daha 
az rastlanılan etiyolojik ajanlar olarak bildirilmiştir (Mc Donalds, 1979; Watts, 1988). Bununla 
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birlikte, mastitislerin % 95’ini S. aureus, S. agalactiae ve Mycoplasma sp. gibi bulaşıcı 
(kontagiyöz) mastitis etkenlerinin yanı sıra E. coli, S. dysgalactiae, S. uberis gibi çevresel 
mastitis etkenleri meydana getirmektedir (Hadimli ve Erganiş, 2001). Farklı mevsimler ve 
değişik yetiştirme şartlarında yapılan çalışmalara göre Gram pozitif bakteriler mastitisin 
etiyolojisinde ilk sırayı almakta ve özellikle mastitislerin % 60-80’ini S. aureus tek başına 
oluşturmaktadır (Hadimli ve Erganiş, 2001).  

Bulaşıcı mastitis, ineklerin meme dokusunda bulunan patojenler tarafından meydana 
getirilir ve sağım esnasında insanlar, sağım ekipmanları, inekler ve muhtemelen sinekler 
tarafından infeksiyon yayılabilir. Bulaşıcı mastitis patojenleri arasında S. aureus, S. 
agalactiae ve M. bovis majör etkenler (Çizelge 2) olarak tanımlanırlar (Bramley ve ark., 1996; 
İstanbulluoğlu, 2001). 

 
Çizelge 2. Süt ineklerinde bulunan majör mastitis patojenleri (Bramley ve ark., 1996). 

Bakteri Mastitis Tipi 
Primer 
Kaynak 

Yayılma Şekli 

S. aureus Bulaşıcı İnfekte meme 
Sağım esnasında memeden 
memeye ve inekten ineğe 

S. agalactiae Bulaşıcı İnfekte meme 
Sağım esnasında memeden 
memeye ve inekten ineğe 

M. bovis Bulaşıcı İnfekte meme 
Sağım esnasında memeden 
memeye ve inekten ineğe 

Koliformlar: 

 E. coli 

 Klebsiella spp. 

 Enterobacter 
spp. 

Çevresel 
Altlık, su, 
dışkı, toprak,  

Çevreden ineğe 

Çevresel Streptokoklar: 

 S. uberis 

 S. dysgalactiae 

Çevresel Altlık, dışkı Çevreden ineğe 

 
Mastitise neden olan en önemli patojen S. aureus’dur. Yapılan çalışmalara göre klinik 

mastitislerin % 60-65’ini ve subklinik mastitislerin % 80-85’ini Stafilokoklar oluşturmaktadır 
(Arda ve İstanbulluoğlu, 1979; Jones, 1993; Hadimli ve Erganiş, 2001). Mastitise neden olan 
Stafilokok türleri arasında özellikle S. aureus; süt veriminde önemli ölçüde azalmaya, somatik 
hücre sayısında artış ile sonuçlanan, tedavisi sınırlı ve maliyeti yüksek mastitislere sebep 
olmaktadır (DeGraves ve Fetrow, 1993). S. aureus’un başlıca rezervuarı infekte meme 
loblarıdır. İnekler arasındaki bulaşma genellikle sağım esnasında meydana gelir (Roberson 
ve ark., 1994). Bu etken başlıca subklinik ve kronik formda mastitis oluşturur, ancak meme 
loblarının gangreni ile sonuçlanan gangrenöz mastitis formu ve perakut mastitis formu gibi 
vakalar da meydana getirebilir (Jain, 1979). S. aureus tarafından oluşturulan kronik ve 
subklinik mastitis formları memedeki sekresyon dokusunun kademeli bir şekilde fibröz 
dokuya dönüşmesine ve bunun sonucunda da etkilenen meme loblarında süt verim 
kayıplarına neden olur (Jain, 1979; Quinn ve ark., 1994). S. aureus’tan kaynaklanan mastitis 
vakalarında çok farklı antibiyotik tedavileri kullanılmasına rağmen genelde kullanılan 
antibiyotiklerin çeşitli nedenlerden dolayı etkilerinin sınırlı olduğu hatta etkisiz kaldıkları rapor 
edilmiştir (Pyorala ve Pyorala 1994; Myllys ve ark., 1997). 

Mastitiste en önemli ikinci patojen olarak kabul edilen etken ise S. agalactiae’dir. 
Mastitis ile ilgili yapılan etiyolojik çalışmalarda, vakaların %13-34’ünden Streptococcus 
cinsine bağlı bakterilerin izole edildiği bildirilmektedir. Bunlar arasında özellikle S. 
agalactiae’lar önemli bir yer tutmaktadır (Ekin, 1998). Tanımlanamayan Streptokokkal 
mastitisler sonucunda sürü içerisinde çok hızlı ve yaygın bir şekilde bulaşmanın meydana 
gelmesiyle, kısa sürede özellikle süt üretiminde ve kalitesindeki azalmadan kaynaklanan 
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büyük ekonomik kayıplar gözlenir (Meiri-Bendek ve ark., 2002). S. agalactiae sütçü 
sürülerden eradike edilmesi mümkün olabilen zorunlu meme içi bir bakteridir ve uzun süre 
meme dokusunda canlı kalabilir. Bu etkenden kaynaklanan mastitis infeksiyonlarının büyük 
bir kısmı subklinik bir seyir izler ve bulaşma genellikle sağım esnasında meydana gelir. S. 
agalactiae meme epiteli yüzeyinde ve sütte çoğalarak genellikle subakut ve kronik formlar ile 
aniden ortaya çıkan periyodik akut formlara neden olur. Sonuç olarak etkilenen dokularda 
meydana gelen hasar sonucu süt veriminde azalma veya sütten kesilme gözlenir. Uygulanan 
antibiyotik tedavisi ve çeşitli eradikasyon programları infeksiyonun elimine edilmesinde 
genellikle başarılıdır (Jain, 1979; Keefe, 1997).  

Hayvanlarda S. agalactiae’lar tarafından oluşturulan en önemli infeksiyon mastitistir. 
Süt endüstrisinin ekonomik yönden en büyük problemi olan bu hastalık, tüm laktasyon 
sürecinde % 25 oranında süt veriminin kaybına neden olabilmektedir (Janzen, 1970). S. 
agalactiae birçok evcil hayvan türünden de izole edildiği gibi, aynı zamanda insan 
infeksiyonlarında, özellikle yeni doğanlarda meningitis ve fötal septisemi vakalarında önemli 
bir rol oynar (Schuchat, 1998; Yıldırım ve ark., 2002). İnsan ve hayvanlar arasında görülen S. 
agalactiae’lara bağlı kros infeksiyonların epidemiyolojik yönden değerlendirildiği Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO)’nün 1981 yılındaki bildirgesinde bu etkenin neden olduğu infeksiyonlar 
zoonoz olarak bildirilmiştir (Yıldırım, 2002). 

Yapılan çalışmalarda, bakteriler içerisinde major mastitis etkenleri olarak 
Staphylococcus aureus ve Streptococcus agalactiae gösterilmektedir. Bu durum, diğer 
önemli mastitis etkenlerinin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Bu etkenlerden birisi de 
izolasyonu oldukça zahmetli olan ve dolayısıyla yetişmiş personel ve iyi donanımlı 
laboratuvarlara gereksinimi bulunan mikoplazmalardır. 

Ruminantlarda birçok infeksiyondan sorumlu olduğu bilinen mycoplasmalar, özellikle 
Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere tüm dünyada sığır, keçi ve koyun 
yetiştiriciliğinde büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadır (Razin ve ark., 1998). Son 
yıllarda yapılan çalışmalarda Mycoplasma kaynaklı mastitislerin prevalansının dünyanın pek 
çok bölgesinde arttığı bildirilmektedir (Fox ve ark., 2005). Geleneksel olarak mycoplasmalar 
diğer kontagiyöz mastitis patojenleri (S. aureus ve S. agalactiae) tarzında bulaşıcı olarak 
kabul edilmektedir.  

Sığırlarda 11 farklı mycoplasma türünün mastitise neden olduğu ileri sürülmüştür 
(Gonzalez ve Wilson, 2003). M. bovis, en sık rastlanan mikoplazma mastitis patojenidir 
(Gonzalez ve Wilson, 2003; Ayling ve ark., 2004). M. bovis’ten meydana gelen mastitis 
çoğunlukla kış aylarında gözlenmektedir (Brice ve ark., 2000; Byrne ve ark., 2001). Vakaların 
çoğunda birden fazla meme lobu etkilenir ve süt genellikle seropurulenttir. Genellikle süt 
üretimindeki azalma haricinde mastitisin sistemik klinik semptomları gözlenmez (Kunkel, 
1985; Poumarat ve ark., 1996). Amerika’da M. bovis tarafından meydana getirilen sığır 
mastitisinden dolayı oluşan kayıplar 108 milyon dolar/yıl olarak hesaplanmış ve infeksiyon 
oranının hastalık bulaşan sürülerde % 70’in üzerinde olduğu bildirilmiştir  (Rosengarten ve 
Citti, 1999). 

Son yıllarda uygulanan katı kontrol programlarından dolayı bulaşıcı mastitisin 
insidens ve prevalansında azalma olmasına rağmen dünyanın birçok yerinde çevresel 
mastitis sütçülük endüstrisi için hala ciddi bir problem olmaktadır (Bradley, 2002). İngiltere’de 
bulaşıcı mastitis patojenleri tarafından meydana getirilen klinik vakaların oranı % 10 
civarında bulunurken çevresel mastitis patojenlerinin sorumlu olduğu vakaların oranı yaklaşık 
% 35 olarak tespit edilmiş ve E. coli çevresel mastitislere neden olan başlıca etken olarak 
rapor edilmiştir (Bradley ve Green, 2001). İsrail’de ise koliform mastitislerin klinik mastitis 
vakalarının % 60’ını oluşturduğu rapor edilmiştir (Shpigel ve ark., 1998). E. coli mastitislerinin 
insidensindeki artışın; Gram pozitif bakterilerin sebep olduğu mastitislerin azalmasında etkili 
olduğu düşünülen kuru dönem tedavisi ve sağım sonrası meme başı dezenfeksiyon 
uygulamalarının rutin kullanımının, E.coli’yi içeren Gram negatif bakteriler üzerine aynı 
derecede etkili olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Fang ve Pyorala, 1996). 
Türkiye’deki süt ineklerinde ise bulaşıcı mastitis etkenlerinden S. aureus ve S. agalactiae’nın 
% 50’den daha fazla oranda bir prevalansa sahip olduğu buna karşın çevresel mastitis etkeni 
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E. coli prevalansının % 10’dan daha az oranda olduğu bildirilmiştir (Arda ve İstanbulluoğlu, 
1979; Baysal ve Kenar, 1989; Gülcü ve Öngör, 2002). 

Mastitislerin teşhisinde genellikle klinik tanı yeterli değildir. Mastitise neden olan 
etkenin izolasyonu ve identifikasyonu gereklidir. Rutin teşhiste bir identifikasyon metodunun 
uygunluğu spesifite, sensitivite, zaman, çok sayıda numunenin kolay bir şekilde işlenebilmesi 
ve maliyet gibi pek çok faktöre bağlıdır (Riffon ve ark., 2001). Mastitisin indirekt teşhisinde 
rutin olarak kullanılan birçok metot olmasına rağmen, en pratik uygulama Kaliforniya Mastitis 
Testi (CMT)’dir (Schalm ve ark., 1971). CMT yönünden pozitif olan süt örneklerinden etken 
izolasyonuna gidilmesi durumunda genellikle izolasyon oranı oldukça yüksektir. Ancak 
bakteriyel etkenler dışındaki bazı faktörlerin de somatik hücre sayısını arttırması nedeniyle 
CMT pozitif süt örneklerinden etken üretilememesi ortaya çıkabilir (Arda ve İstanbulluoğlu, 
1978). CMT ile tespit edilen somatik hücre sayısı, incelenen hayvanın mastitisli olması 
yönünde bir ön izlenim oluşturur. Böyle bir durumdan sonra mastitise neden olan etkenin 
identifikasyonu amacıyla laboratuvar tanısı gereklidir. Meme bezi patojenlerinin 
identifikasyonu amacıyla laboratuvarlarda kullanılan referans test in vitro kültür işlemi ve 
biyokimyasal testler ile identifikasyondur (Riffon ve ark., 2001). Ancak, bu teknik ile yapılan 
identifikasyon zahmetli, zaman alıcı ve bazen yetersiz kalmaktadır. İzolatların üretilmesi ve 
identifikasyonu için en azından 2-3 güne ihtiyaç duyulması ve bazı yakın ilişkili türlerin 
ayrımında biyokimyasal identifikasyon testlerinin yetersiz kalması söz konusudur. Erken tanı 
metotlarının geliştirilmesi, daha hızlı şekilde uygulanacak doğru antimikrobiyal tedaviye bağlı 
olarak normal süt yapımına geri dönüş zamanında azalma ve tedavide başarı oranlarının 
artmasına yardımcı olabilir. Patojen etkenin identifikasyonu, sadece antimikrobiyal tedavi 
amacıyla değil aynı zamanda sürü düzeyinde infeksiyonun izlenmesi ve kontrolü amacıyla da 
önem arz eder (Milner ve ark., 1997). 

 İn vitro kültür metodunun yukarıda belirtilen dezavantajlarının bulunması, patojen 
etkenlerin identifikasyonunda sensitivite ve spesifitesi yüksek olan ve çok daha kısa sürede 
sonuç veren nükleik asit tabanlı moleküler metotların kullanılmasına yol açmıştır (Riffon ve 
ark., 2001). Bu amaçla polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanılarak özellikle etkenin 16S 
ve 23S rRNA bölgelerine spesifik türe özgü primerler ile etken identifikasyonu 
gerçekleştirilmiştir (Forsman ve ark., 1997; Riffon ve ark., 2001). PCR ile çok sayıda 
numunenin etkene spesifik primerler yardımıyla çok kısa süre içerisinde identifikasyonunun 
gerçekleştirilmesi mümkündür. Aynı zamanda PCR metodunda, kültür işlemine gerek 
kalmadan gerçekleştirilen, numuneden direkt DNA ekstraksiyonu ile doğru bir şekilde etken 
identifikasyonu yapmak mümkündür (Riffon ve ark., 2001). Bununla birlikte, son zamanlarda 
mPCR gibi yöntemler ile birden fazla etkenin aynı anda saptanabilmesine olanak tanıyan 
metotlar geliştirilmiştir. Son yıllarda geliştirilen spesifik PCR ve mPCR metotlarının önemli 
mastitis etkenlerinin identifikasyonu için in vitro kültür metoduna alternatif metotlar olarak 
kullanılabileceği kanısına varılmıştır. Ancak şimdiye kadar uygulanan bu metotlar sadece 
sınırlı sayıda etkenin multipleks PCR ile saptanmasına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 
(Phuektes ve ark., 2001; Ramesh ve ark., 2002, Phuektes ve ark., 2003, Cremonesi ve ark., 
2005). 

Ülkemizde şimdiye kadar mastitis ile ilgili yapılan çalışmaların tamamına yakını 
mastitise neden olan etkenlerin konvansiyonel yöntemlerle izolasyonu ve identifikasyonu 
üzerine olmuştur. Dolayısıyla yapılan bu çalışmalarda özellikle subklinik mastitis 
vakalarından etken izolasyonunda yanlış negatif sonuçların alınması söz konusu 
olabilmektedir. Bu durum rutin teşhis laboratuvarlarının spesifik bir şekilde çalışmamasından 
kaynaklanabildiği gibi subklinik infeksiyonların saptandığı hayvanlara daha önceden tatbik 
edilen antibiyotik uygulamaları nedeniyle kalıntı antibiyotiklerin bakteriyel üremeyi inhibe 
etmesi veya subklinik infeksiyonlar esnasında bakteri atılımının kesintili şekilde devam 
ederek bazen yüksek bazen ise az seviyelerde olmasından dolayı yetersiz gelen bakteri 
atılımı sırasında alınan süt numunelerinden etken izolasyonunun gerçekleştirilememesinden 
kaynaklanabilmektedir (Phuektes ve ark., 2001). Ayrıca miks infeksiyonların kültür işlemi ile 
saptanmasının güçlüğü tüm mikrobiyoloji laboratuvarlarında karşılaşılan önemli 
problemlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra kültür işlemlerinin çabuk 
izole edilen bakteriler için bile PCR ile sütten direkt identifikasyon ile kıyaslandığında çok 
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daha uzun süre alması ve zahmetli olması gibi dezavantajları mevcuttur. Kaldı ki 
Mycoplasma gibi çok zor üreyen ve ülkemizde kültür yöntemiyle identifikasyonu açısından 
önemli problemlerle karşılaşılan ve üremesi haftalar alabilen bakterilerin çok daha hızlı, 
spesifik ve duyarlı olan teşhis yöntemleriyle identifikasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır (Hirose 
ve ark., 2001).  

 
MATERYAL VE METOT 
Süt Örnekleri Bu çalışmada; Elazığ’daki süt ineklerinden elde edilen ve CMT ile pozitif 
sonuç vermiş 200 adet süt örneği kullanıldı. Süt örnekleri meme loblarından aseptik şartlar 
altında steril tüpler içerisine yaklaşık 10 ml kadar alındı. Örnekler toplanırken tüm hijyenik 
tedbirlere uyuldu ve rutin bakteriyolojik incelemeler için uygun şartlar altında kısa süre 
içerisinde laboratuvara ulaştırıldı. Çalışmada kullanılan süt örneklerinin subklinik mastitisli 
ineklerden elde edilmesinden dolayı genellikle klinik mastitis vakalarından izole edilen M. 
bovis’in sütten mPCR yöntemiyle tespit edilebilirliğini gösterebilmek amacıyla daha önce 
yapılan bir çalışmamızda bu etken yönünden kültür pozitifliği tespit edilmiş 19 süt örneği 
çalışmaya dahil edildi (Karahan ve ark., 2010).  
Bakteriyolojik Kültür Toplanan 200 adet süt örneği S. aureus, S. agalactiae ve E. coli 
izolasyonu amacıyla % 5 defibrine koyun kanı ilave edilmiş Blood Agar’a (Merck) inokule 
edilerek aerobik şartlarda 37 °C’de 48 saat inkubasyona tabi tutuldu. Aynı zamanda S. 
agalactiae için Edwards Medium Modified Agar (Oxoid) ve E. coli için Eosine Metilen Blue 
Agar (Oxoid) besiyerlerine sütlerin inokulasyonu gerçekleştirildi. Toplanan süt örneklerinden 
M. bovis izolasyonu amacıyla ise Mycoplasma Supplement G ilave edilmiş Mycoplasma 
Agar’a (Oxoid) ekimler gerçekleştirilerek % 5 CO2 içeren mikroaerofilik ortamda 37 °C’de yedi 
gün inkubasyona tabi tutuldu. Üreme meydana gelen besiyerlerindeki kolonilere primer 
identifikasyon testleri (Gram boyama, katalaz, oksidaz, oksidasyon - fermentasyon testi) 
uygulandı. Bu testlere göre dört tür yönünden şüpheli izolatlardan DNA ekstraksiyon işlemi 
gerçekleştirilerek PCR ile tür bazında doğrulamaları yapıldı. 
Sütten Direkt DNA Ekstraksiyonu        
Norgen Biotek DNA İzolasyon Kiti Sütlerden direkt bakteriyel DNA izolasyonu amacıyla 
Norgen Biotek Corporation (Kanada) firması tarafından üretilen Milk Bacterial DNA Isolation 
Kit (Product #21500) isimli ticari bir kit kullanıldı. Sütte bulunan Gram pozitif ve Gram negatif 
bakterilerin DNA izolasyonuna yönelik hazırlanmış olan ticari kit üretici firmanın tarif ettiği 
şekilde kullanılarak sütlerden DNA izolasyonları gerçekleştirildi. 
Optimize Edilen DNA İzolasyonu Çalışmada ticari kite gerek duyulmadan rutin 
laboratuvarlarda uygulanabilecek bir DNA izolasyon metodu geliştirmek amacıyla gelen süt 
örneklerinden 1 ml alınıp üzerine 1 ml Tris-EDTA Buffer (TE Buffer) eklendikten sonra 13.000 
rpm ’de birer dakika santrifüjlü yıkama işlemleri gerçekleştirildi. Yıkama işlemleri sonunda 
berrak bir görünüm alan örnekler 300 µl steril distile su ile sulandırılıp Bakteri 
süspansiyonuna 300 µl TNES buffer (20 mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 10 mM EDTA, % 0,2 
SDS) ve Proteinase K (Sigma, 200 µg / ml) eklenerek 56 °C’de 1 saat inkubasyona bırakıldı. 
Daha sonra bu süspansiyonun üzerine 5 µl Lysostaphin solüsyonu (Sigma, 100 µg / ml) ve 
10 µl Mutanolysin solüsyonu (Sigma, 5U/ µl) ile muamele edildi ve süspansiyon 37 ºC’de 1 
saat inkube edildi. Proteinase K’nın inaktivasyonu için 100 ºC’de 10 dak. kaynatmayı takiben 
soğutuldu ve 13.000 rpm’de 10 dakikalık santrifüj işleminin ardından içlerindeki sıvı dökülüp 
kurutulduktan sonra 100 µl steril distile su ile sulandırılıp PCR ’de hedef DNA olarak 
kullanıldı. 
Deteksiyon Limiti Ticari kite karşı optimize edilen DNA izolasyon metodunun sensitivitesini 
ortaya koymak amacıyla referans S. aureus ATCC 25923 izolatı spektrofotometre ile PBS 
solüsyonununda 6 x 107 bakteri/ml olacak şekilde ayarlandı. Ardından 10 katlı sulandırmaları 
yapılarak 6 x 100 bakteri/ml’ye kadar süspansiyonlar elde edildi. Daha sonra sulandırmalar 
santrifüj edilerek üstteki sıvı dikkatli bir şekilde döküldü. Üzerlerine 1’er ml steril süt eklendi 
ve vorteksleme sonrası DNA ekstraksiyonları yapılarak deteksiyon limitinin tespiti 
gerçekleştirildi.  
Multipleks PCR Yönteminin Optimizasyonu  mPCR işleminin optimizasyonu amacıyla S. 
aureus (ATCC 25923), S. agalactiae (ATCC 13813), E. coli (ATCC 25922) ve Mycoplasma 
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bovis (F.Ü Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı) referans suşlarından elde edilen 
DNA’lara tekli ve kombinasyonlar halinde mPCR işlemleri uygulandı. PCR karışımı mPCR 
işlemine uygun olacak şekilde hazırlandı. Bu amaçla S. aureus, S. agalactiae ve E. coli için 
Riffon ve ark. (2001), M. bovis için ise Foddai ve ark. (2005) tarafından bildirilen tür spesifik 
primerler (Çizelge 3) kullanıldı. Toplam 50 µl ’lik hacimde hazırlanan PCR karışımına 5 µl 
10X PCR buffer (750 mM Tris-HCl, pH 8.8, 200 mM (NH4)2SO4, % 0.1 Tween - 20), 8 µl 25 
mM MgCl2, deoksinükleotitlerin her birinden 200 µM, 2 U Taq DNA Polymerase enzimi (MBI, 
Fermentas), tür spesifik primer çiftlerinin herbirinden 20 pmol ve 5 µl template DNA (5 ng/ µl) 
ilave edildi.  

Tüm primerlerin en iyi çalıştığı ortak bir hibridizasyon ısısı belirlemek amacıyla Fırat 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında bulunan Techne 512 Gradient 
PCR (Techne, İngiltere) cihazından faydalanıldı. Bu işlem neticesinde 50-62 °C’ler arasında 
gerçekleştirilen PCR uygulamalarında en uygun hibridizasyon ısısı 58 °C olarak belirlendi.  

PCR amplifikasyon şartları 94 °C’de 5 dakika ön denaturasyon işlemini takiben 30 
siklus olacak şekilde 94 °C’de 1 dakika denaturasyon, 58 °C’de 1 dakika hibridizasyon ve 72 
°C’de 1 dakika sentez olarak sağlandı. Son uzatma işlemi 72 °C’de 5 dakika olarak 
uygulandı.  

Amplifiye edilen PCR ürünleri % 2’lik agaroz jelde elektroforez işlemine tabi 
tutulduktan sonra ethidium bromide (10 mg/ml) ile 30 dak. süreyle boyandı ve UV 
transilluminatörde incelenerek sonuçlar gözlemlendi. Oluşan bantların moleküler ağırlığını 
saptamak amacıyla 100 bp ’lik DNA ladder (MBI, Fermentas SM 0321 ve SM 0241) 
kullanıldı. Elektroforez işlemi sonucunda E. coli için 232 bp, M. bovis için 447 bp, S. 
agalactiae için 586 bp ve S. aureus için 1318 bp moleküler uzunluğa sahip bantlar UV 
transilluminatörde gözlemlendi (Şekil 1).  
 
Çizelge 3.  mPCR Analizlerinde Kullanılan Primerler 

Primer Spesifiklik             Gen Bölgesi Sekans (5’-3’)              bp  
 Literatür 

Sau327 S. aureus (f)   23S rRNA              GGA CGA CAT TAG ACG AAT CA  1318   (Riffon ve  
                ark., 2001) 
Sau1645 S. aureus (r) 23S rRNA             CGG GCA CCT ATT TTC TAT CT    
 
Sag432 S. agalactiae (f) 16S rRNA        CGT TGG TAG GAG TGG AAA AT         586  (Riffon ve    
      ark.  2001)   
Sag1018 S. agalactiae (r) 16S rRNA                CTG CTC CGA AGA GAA AGC CT   
 
Eco223 E. coli (f) 23S rRNA                ATC AAC CGA GAT TCC CCC AGT 232   (Riffon ve  
              ark., 2001)        
Eco455 E. coli (r) 23S rRNA                TCA CTA TCG GTC AGT CAG GAG 
 
Mb-Mp1     M. bovis (f) Mb-mp81                  TAT TGG ATC AAC TGC TGG AT 447 (Foddai ve  
                  ark., 2005) 
Mb-Mp2     M. bovis (r)               Mb-mp81                 AGA TGC TCC ACT TAT CTT AG 

f: Forward primer; r: Reverse primer. 

 
BULGULAR 
Kültür Bulguları 
 Süt numunelerinin besiyerlerine inokulasyonlarını takiben inkubasyon periyodu 
sonunda üreme gözlenen şüpheli kolonilere primer identifikasyon testleri gerçekleştirilerek 
elde edilen izolatların identifikasyon işlemleri yapıldı. İncelenen 200 adet süt örneğinden 
kültür işlemleri sonucunda 45 izolat S. aureus (% 22,5), 21 izolat S. agalactiae (% 10,5) ve 
11 izolat E. coli (% 5,5) olarak tespit edildi. Süt numunelerinin hiçbirinde M. bovis izolasyonu 
gerçekleştirilemedi. Süt numunelerinin beş’inde S. aureus ve E. coli’nin, yedi’sinde S. aureus 
ve S. agalactiae’nın miks olarak bulundukları tespit edildi (Çizelge 4). 
mPCR Bulguları 
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 Süt örneklerinden ticari DNA izolasyon kiti kullanılarak elde edilen DNA örneklerine 
uygulanan S. aureus, S. agalactiae, E. coli ve M. bovis tür spesifik primerleri kullanılarak 
mPCR amplifikasyonuna tabi tutulmaları neticesinde 200 adet DNA örneğinin 54’ünde (% 27) 
S. aureus’a spesifik 1318 bp uzunluğunda bantlar elde edildi. S. agalactiae’ya spesifik 586 
bp uzunluğundaki bantların sayısı 25 (% 12,5), E. coli’ye spesifik 232 bp uzunluğundaki 
bantların sayısı ise 12 (% 6) olarak bulundu.  DNA örneklerinin beş’inde S. aureus ve E. 
coli’nin, sekiz’inde S. aureus ve S. agalactiae’nın miks olarak bulundukları tespit edildi 
(Çizelge 4). 
 Çalışmada optimizasyonu yapılan DNA ekstraksiyon metodu kullanılarak elde edilen 
DNA örneklerine uygulanan S. aureus, S. agalactiae, E. coli ve M. bovis tür spesifik 
primerleri kullanılarak mPCR amplifikasyonuna tabi tutulmaları neticesinde 200 adet DNA 
örneğinin 53’ünde (% 26,5) S. aureus’a spesifik 1318 bp uzunluğunda bantlar elde edildi. S. 
agalactiae’ya spesifik 586 bp uzunluğundaki bantların sayısı 24 (% 12), E. coli’ye spesifik 
232 bp uzunluğundaki bantların sayısı ise 12 (% 6) olarak bulundu.  DNA örneklerinin 
beş’inde S. aureus ve E. coli’nin, yedi’sinde S. aureus ve S. agalactiae’nın miks olarak 
bulundukları tespit edildi (Çizelge 4, Şekil2). 
 Çalışmada incelenen süt örneklerinden elde edilen DNA’lara yapılan mPCR 
amplifikasyonları neticesinde M. bovis yönünden herhangi bir pozitif amplifikasyon ürünü 
tespit edilemedi. Bundan dolayı 19 adet M. bovis yönünden kültür pozitif süt örneğinin 
DNA’ları hem ticari DNA izolasyon kiti hem de optimize edilen DNA ekstraksiyon metoduyla 
elde edildi. Bu DNA’lara uygulanan mPCR amplifikasyonları neticesinde her iki DNA 
ekstraksiyon metoduyla da M. bovis’e spesifik 447 bp uzunluğundaki bantlar tüm DNA 
örneklerinde tespit edildi. 
Deteksiyon Limitinin Tespiti 
 Optimizasyonu yapılan DNA ekstraksiyon metodunun ticari DNA izolasyon kitiyle 
kıyaslanması için 1 ml süt örneklerine 6 x 107’den 6 x 100’a kadar 10 katlı sulandırmalar 
halinde ilave edilen S. aureus ATCC 25923 referans kültüründen elde edilen DNA 
örneklerinde 6 x 107 - 6 x 101 bakteri/ml’lik süt örneklerinden elde edilen DNA’larda 1318 bp 
uzunluğundaki amplifikasyon ürünleri saptandı (Şekil 3). 
 
Çizelge 4. Kültür ve mPCR İdentifikasyon Bulguları 

Bakteri Türü    Kültür    mPCR-1
* 

   mPCR-2** 

S. aureus 45 (% 22,5) 54 (% 27) 53 (% 26,5) 
S. agalactiae 21 (% 10,5) 25 (% 12,5) 24 (% 12) 
E. coli 11(% 5,5) 12 (% 6) 12 (% 6) 
M. bovis         -         -         - 

*Norgen DNA İzolasyon Kiti 
**Optimize Edilen DNA Ekstraksiyon Yöntemi 
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Şekil 1. mPCR optimizasyonunda kullanılan referans S. aureus, S. agalactiae, E. coli ve M. bovis 
izolatlarının tür spesifik primerlerle yapılan PCR analizleri sonucu oluşan ürünlerin ethidium bromide 
ile boyanmış bir agaroz jelde görünümü.  
M: 100 bp DNA Ladder (Fermentas, SM 0241)  
1: S. aureus, 2: S. agalactiae, 3: M. bovis, 4: E. coli, 5: S. aureus + S. agalactiae,  6: S. aureus + M. 
bovis, 7: S. aureus + E. coli, 8: S. agalactiae + M. bovis, 9: S. agalactiae + E. coli, 10: M. bovis + E. 
coli, 11: S. aureus + S. agalactiae + M. bovis, 12: S. aureus + S. agalactiae + E. coli, 13: S. agalactiae 
+ M. bovis + E. coli, 14: S. aureus + S. agalactiae + M. bovis + E. coli. 
 

 
Şekil 2. Optimizasyonu yapılan DNA ekstraksiyonu sonucunda süt örneklerinden elde edilen DNA’lara 
uygulanan mPCR analizi sonucu oluşan amplifikasyon ürünlerinin ethidium bromide ile boyanmış bir 
agaroz jelde görünümüne bir örnek.  
M: 100 bp DNA Ladder (Fermentas, SM 0321) 
1-3: E. coli pozitif süt örnekleri (232 bp),  
4-6: M. bovis pozitif süt örnekleri (447 bp),  
7-9: S. agalactiae pozitif süt örnekleri (586 bp),  
10-12: S. aureus pozitif süt örnekleri (1318 bp),  
13-15: S. aureus + S. agalactiae pozitif süt örnekleri (1318 bp, 586 bp) 
16-18: S. aureus + E. coli pozitif süt örnekleri (1318 bp, 232 bp) 
N: Negatif Kontrol (Steril distile su) P: Pozitif Kontrol (S. aureus + S. agalactiae + M. bovis + E. coli) 
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Şekil 3. Optimizasyonu yapılan DNA ekstraksiyon metodunda deteksiyon limitini gösteren 
amplifikasyon ürünlerinin ethidium bromide ile boyanmış bir agaroz jeldeki görünümü. 
M: 100 bp DNA Ladder (Fermentas, SM 0321) 
1: 6 x 10

7
 bakteri/ml süt, 2: 6 x 10

6
 bakteri/ml süt, 3: 6 x 10

5
 bakteri/ml süt, 4: 6 x 10

4
 bakteri/ml süt, 5: 

6 x 10
3
 bakteri/ml süt, 6: 6 x 10

2
 bakteri/ml süt, 7: 6 x 10

1
 bakteri/ml süt, N: 6 x 10

0
 bakteri/ml süt, P: S. 

aureus ATCC 25923. 
 

TARTIŞMA  
 Mastitis süt endüstrisinde en büyük ekonomik kayıplara neden olan süt sığırlarının 
hastalığıdır. (Halasa ve ark., 2007). Mastitise neden olan etkenlerin güvenli bir şekilde 
identifikasyonu süt işletmelerinde mastitis kontrol stratejilerinin geliştirilmesi için önemlidir. 
Etkene spesifik olan mastitis gibi hayvan infeksiyonlarında genellikle hedeflenen 
antimikrobiyal tedavi tavsiye edilir. (Constable ve ark., 2008). Bu durum ancak mastitisli süt 
örneklerinde doğru bakteriyel identifikasyonla mümkündür. Mastitisli süt örneklerinden 
ekimler genellikle 0,01 ml sütten gerçekleştirilir. Bu şekilde yapılan ekimlerde bazen 
konvansiyonel kültür yöntemiyle bakteri üremesi gözlenmez. Literatüre göre kilinik mastitli 
meme loblarından alınan süt örneklerinin % 20-30’unda üreme gözlenmediği saptanmış bu 
oranın İngiltere’de yapılan bir çalışmada % 26,5 (Bradley ve ark., 2007), Amerika’da % 27,2 
(Hogan ve ark., 1989), Finlandiyada % 23,7 (Koivula ve ark., 2007) ve % 27,1 (Nevala ve 
ark., 2004) olarak tespit edilmiştir. Bunun dışında Kanada’da bu oran  % 43,9 olarak 
bulunmuştur (Olde Riekerink ve ark., 2008). Subkilinik mastitisli örneklerde bakteriyel 
üremenin gözlenmemesi genellikle daha yüksek oranlarda bildirilmiştir. Çeşitli çalışmalarda 
subkilinik mastitislerde kültür negatif örneklerin oranı % 28,7 (Koivula ve ark., 2007) ile % 
38,6 Bradley ve ark., 2007) arasında değişmektedir. Makovec ve Ruegg (2003) subklinik ve 
klinik mastitisleri ayırt etmeksizin yaptıkları bir çalışmada daha yüksek bir oranda % 49,7 
olarak tespit etmişlerdir (Makovec ve Ruegg, 2003). Mastitisli süt örneklerinden alınan negatif 
kültür sonuçları sadece çiftçiler ve veteriner hekimler için sıkıntı yaratan bir durum olmakla 
kalmayıp teşhis laboratuvarları içinde ciddi bir sıkınıtıdır.  

Süt örneklerinde üreme gözlenmemesinin muhtemel sebepleri arasında; süt 
örneklerindeki düşük bakteri konsantrasyonu, standart besiyerlerinde üremeyen patojenler 
veya  bakteriyel üremenin gözlenmesini baskılayan substanslardan kaynaklanabileceği 
bildirilmiştir (Sears ve ark., 1990).  

Bu çalışma Türkiye’de mastitisli süt örneklerinde en sık rastlanan bakteriyel etkenleri 
tespit etmek amacıyla direkt sütten DNA ekstraksiyonu ile gerçekleştirilen ilk incelemedir. 
Mastitisli sütlerde üreme gözlenmeyen durumlara sık rastlanılması gibi sıkıntıların önüne 
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geçebilmek amacıyla konvansiyonel kültür yöntemine alternatif olarak kültür işlemine gerek 
duyulmaksızın direkt sütten bakteriyel DNA izolasyonu sonucunda mPCR yöntemiyle en sık 
gözlenen mastitis patojenlerinden S. aureus, S. agalactiae, M. bovis ve E. coli etkenlerinin 
tespit edilmesine çalışıldı. Öncelikli olarak CMT ile mastitisli olduğu belirlenen 200 adet süt 
örneğinin bakteriyolojik kültür yöntemiyle izolasyon ve identifikasyon işlemlerinde süt 
örneklerinin 114’ünde (% 57) bakteriyel üreme gözlendi. Yukarıda bildirilen literatürlerdeki 
oranlara yakın bulunan bu bakteriyel üreme gözlenmemesi oranı (% 43) bu çalışmanın 
yapılmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır.  
 İncelenen majör mastitis patojenleri yönünden kültür sonuçları ile ticari DNA izolasyon 
kiti ve yeni uygulanan DNA izolasyon prosedüründen elde edilen DNA’larına gerçekleştirilen 
mPCR analizi sonuçları kıyaslandığında kültür yöntemiyle S. aureus, S. agalactiae ve E. coli 
için identifikasyon oranları sırasıyla % 22,5, %10,5 ve % 5,5 olarak bulunurken, ticari DNA 
izolasyon kiti ile bu oranlar % 27, % 12,5 ve % 6; yeni geliştirilen DNA izolasyon prosedürü 
için ise % 26,5, % 12 ve % 6 olarak tespit edildi. Bu durum hem ticari kit kullanılarak hem de 
optimize edilen DNA izolasyon işlemlerinin ardından uygulanan mPCR analizinin kültür 
metoduna göre çok daha iyi bir alternatif metot olarak kullanılabilecekleri kanısını doğurdu.  

Bakteriyel kültür mastitis taramaları için altın standart olarak kabul edilmketedir. 
(National Mastitis Council, 2004). Buna karşın birçok çalışmada konvensiyonel bakteriyoloik 
yönteme tamamlayıcı veya alternatif yöntem olarak PCR tabanlı teşhis yöntemlerinin yararlı 
olduğu bildirilmiştir. (Riffon ve ark., 2001; Phuektes ve ark., 2003; Gillespie ve Oliver, 2005). 
PCR testlerinin yararları kısa zamanda sonuç alınması, objektif ve kullanıcı bağımsız bakteri 
ve antibiyotik direnç genlerinin identifikasyonu, ve ürmenin baskılandığı ve ölü bakteri 
mevcudiyetinde sensitif teşhis olanağı sağlamasıdır.  PCR’ın bir modifikasyonu olan mPCR 
yöntemi aynı anda birden fazla türün çok kısa sürede identifikasyonuna olanak tanıması 
nedeniyle mastitis kontrol programlarında konvansiyonel yöntemlere ilave olarak 
kullanıldığında yanlış negatif sonuçların düşük olmasına olanak sağlamaktadır (Makovec ve 
Ruegg, 2003). Bu çalışmada da kültür yöntemiyle negatif bulunan fakat mPCR yöntemiyle 
pozitif sonuçların alındığı örneklerin bulunması bu kanıyı doğrulamaktadır. 

Birçok mastitis etkeninin bulunması ve bunların çoğunun yakın ilişkili olması 
nedeniyle moleküler metotlar, konvansiyonel metodları tamamlayıcı ya da bunların yerine 
kullanılır olmasını sağlamıştır (Riffon ve ark., 2001). Buna ilaveten süt PCR inhibe edici 
substansları içermekte ve çok iyi kalitede sonuçlar alınabilmesi için mastitli sütlerde yapılan 
taramalar çok iyi DNA ekstraksiyon protokolünden ve ekstraksiyon ayıraçlarından 
oluşmalıdır. Bu amaçla birçok ticari kit bulunmakta fakat bunların yüksek maliyetleri 
nedeniyle uygun bir DNA ekstraksiyon metodunun geliştirilmesi laboratuvarda sarf malzeme 
maliyetlerini düşürmek açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla yapılan bu çalışmada 
ticari bir DNA izolasyon kiti ile geliştirdiğimiz DNA ekstraksiyon metodu karşılaştırıldı. Ticari 
DNA izolasyon kitinin deteksiyon limiti üretici firma tarafından 10 bakteri/ml süt olarak 
belirtilmişti. Yeni optimize edilen DNA ekstraksiyon metodunun deteksiyon limiti ise 6 x 101 
bakteri/ml süt olarak belirlendi. Kullanılan iki ekstraksiyon metodunun deteksiyon limitleri 
arasında çok az bir farkın bulunması, aynı zamanda ticari DNA izolasyon kitine özellikle 
Gram pozitif bakterilerden (özellikle S. aureus gibi) DNA izolasyonu amacıyla lysostaphin gibi 
enzimlerin kitin içeriğinde bulunmadığından dışarıdan katılması gerektiğinden dolayı optimize 
edilen DNA ekstraksiyon metodunun ticari kite alternatif olarak kullanılabileceği kanısına 
varıldı. 

Mastitisli sütlerde bakteriyel ürememenin olmamasına sebebiyet veren birbaşka 
neden ise süt örneklerinin konvansiyonel besiyerlerinde üremeyen anaerob veya 
mycoplasma gibi zor üreyen bakteriler içermesi gösterilebilir. Mycoplasma mastitislerinin 
düyadaki insidensi düşük olsada farklı ülkelerdeki kültür negatif sonuçların Mycoplasma 
kaynaklı olabileceği akla gelmektedir (Fox, 2006). Mycoplasma mastitisi Kuzey Amerika’nın 
belirli bölgelerinde ciddi bir problem olarak gözlenmektedir (González ve Wilson, 2003). 
Ülkemizde ise 2010 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada üç farklı sürüde M. bovis 
salgınlarının meydana geldiği bildirilmiştir (Karahan ve ark., 2010). Bu çalışmada incelenen 
200 adet süt örneğinden M. bovis identifikasyonu hem kültür hem de mPCR yöntemiyle tespit 
edilemedi. Ancak M. bovis yönünden daha önce yapılan bir çalışmada kültür pozitif olduğu 
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belirlenmiş 19 adet süt örneğinden DNA elde edilmesi ve ardından mPCR işlemine tabi 
tutulmaları neticesinde süt örneklerinin tamamında M. bovis’e spesifik amplifikasyon ürünleri 
saptandı. Bu durum, gerek laboratuvarların göz ardı etmesi, gerekse zor ve zahmetli kültür 
şartlarına gereksinim duyan ve aynı zamanda üretebilmek için ihtiyaç duyulan inkubasyon 
süresinin yaklaşık 7-10 gün olan M. bovis etkeninde de direkt DNA ekstraksiyonu yöntemi 
uygulandıktan sonra mPCR yönteminin çok kısa bir sürede sonuç veren bir metot olduğu 
gözlendi. 

Kilnik ve subkilinik sığır mastitislerinden elde edilen süt örneklerinin % 30’dan 
fazlasında konvansiyonel kültür yöntemiyle bakteriler 48 saatten önce ürememektedir. Mastit 
taramalarında bu sorunu aşmak için kullanılan diagnostik kültür kitleri hızlı sonuç alınmasını 
sağlamsına karşın doğru teşhis sınırlıdır (Leslie ve Dingwell, 2002; Simojoki ve ark., 2008). 
Süt örneklerindeki antibakteriyel faktörlerden dolayı düşük canlılık veya ölü bakteriler üreme 
gözlenmemesinin nedenlerinden biridir. Süt laktoferrin, lizozim, laktoperoksidaz, komplement 
komponentleri ve immunoglobuliner gibi birçok antibakteriyel substans içerebilir. Sağlıklı 
meme loblarında bunların konsantrasyonları daha düşük seviyelerde olmasına rağmen 
mastitis esnasında bu substansların konsantrasyonları artar. Mastitisli sütlerde bu 
substanslar süt lökositleri ile sinerjik etkiyle bakterilerin ölümüne neden olduğu hipotezi öne 
sürülmüştür. Sütte eksternal inhibitör substansların bulunmasıda olasıdır. Bu durum (örnek 
alınmadan önceki antibiyotik uygulamaları veya memebaşı dezenfektan kalıntıları)  bakteriyel 
üremeyi baskılayabilir (Rainard ve Riollet, 2006). mPCR testinde kültür aşamasına gerek 
duyulmadığından dolayı minimum 48 saat sadece izolasyon için beklenilmesi gerekilen süre 
yerine yapılan bu çalışmada yaklaşık 6 saat gibi bir sürede identifikasyon işlemi 
gerçekleştirilebilmektedir. Mastitiste bu şekilde kısa bir sürede teşhis yapılması, tedavi 
süresini kısaltacak, tedavi başarısını artıracak ve gereksiz antibiyotik kullanımını azaltacaktır 
(Pyorala, 2002; Barkema ve ark., 2006). 

Sonuç olarak; mPCR yönteminin mastitis patojenlerinin teşhisinde oldukça spesifik ve 
duyarlı olup rutin bir teşhis aracı olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma saha taramalarında 
klinik ve subkilinik mastitisli ineklerden alınan süt örnekleri kullanılarak yapılan konvansiyonel 
bakteriyel kültür yöntemlerine karşı moleküler yöntemlerin diagnostik performanslarının 
değerlendirilmesini sağlamaktadır. mPCR ile yapılan mastitis teşhisleri rutin mastitis tarama 
programlarının geliştirilmesine yardımcı olarak daha erken koruma ve kontrol stratejilerinin 
oluşturulmasında da etkili olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma aynı zamanda mastitise 
neden olan diğer bakteriyel etkenlerinde incelenebilmesi ve onlara uygun optimizasyon 
işlemlerinin yapılıp uygulanması açısından temel oluşturacaktır. 
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Konya yöresindeki sığırlarda Neospora caninum’un yaygınlığının serolojik olarak 
araştırılması 

 
Uz. Vet. Hekim Hasan AYTEKİN, Dr. Kadir KAMBURGİL, Dr. Erol HANDEMİR,  

Dr. Funda ALTINÖZ 
 

ÖZET 
Bu çalışmada; Konya yöresindeki dişi sığırlarda Neospora caninum’un yaygınlığının 

serolojik olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Kan serum örnekleri, Ocak 2010 - Aralık 2010 
tarihleri arasında farklı yaş gruplarındaki atık yapan ve yapmayan, toplam 385 inekten 
toplanmıştır. Kan serumlarında İndirekt Fluoresan Antikor (IFA) testi kullanılarak N. 
caninum’a karşı oluşan IgG antikorları aranmıştır. Yapılan muayenede; toplam 385 kan 
serumunun 34’ünde (%8.83) seropozitiflik saptanmış, bunlardan atık hikayeli 76 kan 
serumunun 9’u (%11.84) ve atık yapmamış 309 kan serumunun ise 25’i (%8.09) seropozitif 
bulunmuştur.  

 
GİRİŞ 
Neosporosis, parazit protozoon Neospora caninum’un neden olduğu bir hastalıktır. 

Sığırlarda meydana gelen atıkların önemli sebeplerinden biridir. Son konakçısı köpekler, 
arakonakçısı ise sığır, koyun, keçi, geyik, manda ve atlardır. Sığırlarda hastalığın tek belirtisi 
atıktır. Ayrıca ölü ve canlı doğumlar olabilir. Canlı doğan buzağılar etkeni taşıdıkları halde ya 
klinik belirtiler göstermeyebilir ya da merkezi sinir sistemi ile ilgili belirtiler gösterebilir (12, 13, 
14, 17).  

Köpekler tarafından dışkıyla çevreye bulaştırılan sporlanmış ookistlerin, beslenme 
esnasında sığırlarca oral olarak alınması ya da gebe ineklerde etkenlerin plesanta yoluyla 
yavruya geçmesi ile sığırlar enfekte olmaktadırlar. Köpekler, kistik formları içeren enfekte 
organ ve dokuları yiyerek enfekte olurlar. Diğer taraftan atık fötüs, plasenta ve uterus atıkları 
da enfeksiyon kaynağıdır (12, 14, 15, 17, 39).  

N. caninum, ilk defa 1984’de Bjerkas ve ark.(7) tarafından Norveç’te köpeklerde 
tanımlanmış ve 1988 yılında Dubey ve ark.(11) tarafından isimlendirilmiştir. ABD’nin New 
Mexico eyaletinde 1987 eylül ayında başlayan ve 5 aydan fazla süren sığır atık vakalarının 
incelenmesi sonucu 3 fötusta etkenin tespit edilmesi ile sığır atık fötuslarında da ortaya 
konmuştur (40). Ayrıca, sığırlarda serolojik olarak parazite spesifik antikorlar da saptanmıştır 
(3, 9, 10, 18, 21, 23, 24). 

Dünyanın birçok ülkesinde (18, 21, 23, 24, 26-29, 34-37, 42)  yaygın olarak görülen 
N. caninum’un, Türkiye’de de gerek etkensel (25), gerekse serolojik olarak tespiti yapılmıştır 
(2, 3, 6, 22, 31, 38, 42).  

Bu çalışma ile Konya yöresindeki dişi sığırlarda N. caninum’un yaygınlığı serolojik 
olarak IFA testi kullanılarak belirlenmiştir. 
 

LİTERATÜR ÖZETİ 
Neosporosis, parazit protozoon N. caninum’un neden olduğu bir hastalıktır. İlk defa 

1984’de Bjerkas ve ark.(7) tarafından Norveç’te miyositis ve ensefalomiyelitisli köpeklerde 
tanımlanmış ve 1988 yılında Dubey ve ark. (11) tarafından hastalık etkeni N. caninum olarak 
isimlendirilmiştir. Diğer taraftan, ABD’nin New Mexico eyaletinde 1987 yılının eylül ayında 
başlayan ve 5 aydan fazla süren sığır abort salgınında, incelenen 3 fötusta N. caninum’un 
varlığı saptanmıştır (40). Bunu birçok ülkede, atık fötüsler ile hasta doğmuş buzağılarda 
etkenin tespit edilmesi izlemiştir (4, 5, 8, 9, 13, 25, 33) Ayrıca, sığırlarda serolojik olarak 
parazite spesifik antikorlar da saptanmıştır (1, 3, 9, 10, 18, 21-24, 41). Böylece, N. 
caninum’un sığırlarda yavru atma olgularının önemli sebebi olduğu ortaya konulmuştur. 

Sığırlara N. caninum’un bulaşması, köpekler tarafından dışkıyla çevreye saçılan 
ookistlerin, sporlandıktan sonra oral olarak alınması ya da gebe ineklerde plesanta yoluyla 
yavruya geçerek olmaktadır. Köpeklere bulaşma ise kistik formları içeren enfekte dokuların 
alınmasıyla olur. Ayrıca etken içeren atık fötüs, plasenta ve uterus atıkları da enfeksiyon 
kaynağıdır (12, 14, 15, 17).  
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N. caninum’un son konakçısı köpekler, arakonakçısı ise sığır, koyun, keçi, geyik, 
manda ve atlardır. Parazit sığırlarda sporadik, endemik ve epidemik abortlara, ölü doğumlara 
neden olabilir. Neosporosisli sığırlardan canlı doğan buzağılar enfektif oldukları halde klinik 
belirtiler görülmeyebilir ya da inkoordinasyon bozukluğu, tremör ve ön ve arka ayaklarda 
gerilme gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili belirtiler vardır. Sığırlarda neosporosisin tek klinik 
belirtisi gebeliğin genellikle 5-7 ayları arasında görülen yavru atmadır (12-14, 17).  

Hastalığın tanısında immunohistokimyasal teknikler, moleküler teknikler, doku 
kültürleri ve serolojik testler kullanılır. En uygun ve yaygın olarak kullanılan testler ELISA ve 
IFA testidir (9, 13, 16, 20, 30, 32). 

Dünyanın birçok ülkesinde N. caninum enfeksiyonlarına yaygın olarak 
rastlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda, neosporosis seroprevalansı ABD’de %26.90 (18), 
Kanada’da %5.60(41), Arjantin’de %43.10 - 39.86 (28, 29), Brezilya’da %14.09 - %34.80 (21, 
26), Hindistan’da %8.20 (27), Meksika’da %11.60 - %26.00 (19, 36), Japonya’da %5.70 (24), 
İran’da %15.18,(37), Kosta Rika’da %43.30 (35), Senegal’de %17.90 (23) ve Yeni 
Zelanda’da %6.75 (34) oranlarında tespit edilmiştir. 

Türkiye’de N. caninum’un varlığını, ilk olarak 2009 yılında,  Kul ve ark (25)’ı nörolojik 
klinik belirtiler görülen 20 günlük Simental büzağının dokularında immunahistokimyasal 
yöntemle tespit ettilerini bildirmişlerdir. Yapılan çalışmaların (1, 2, 3, 22, 31, 38, 42) sonucu 
olarak sığır neosporosisinin seroprevalansı Türkiye’de %2.00 - %32.73 aralığında 
bildirilmiştir. Buna göre neosporosis, Doğu Anadolu Bölgesinde Bingöl’de %4.69, Elazığ’da 
%15.00, Malatya’da %4.00 ve Muş’da %4.86 (3), İç Anadolu Bölgesinde Ankara’da %10.15, 
Çankırı’da %6.93, Nevşehir’de %5.10, Kırşehir’de %19.55, Kırıkkale’de %32.73, Eskişehir’de 
%5.43, Yozgat’ta %20.32 (42) ve Kayseri’de %7.00 - %10.82 (22, 42.) olarak tespit edilmiştir. 
Ayrıca, Şanlıurfa yöresinde %7.50 (38), Sakarya yöresinde %9.20 (31), Trakya’da %8.02(6) 
ve Kars yöresinde %2.00(1) oranlarında neosporosis yaygınlığı saptanmıştır.  
 

MATERYAL VE METOT 
Bu araştırma, Ocak 2010-Arlık 2010 tarihleri arasında Konya merkez ilçeler ile 

Akşehir, Altınekin, Çumra, Seydişehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Bozkır, Karapınar ve 
Ereğli İlçelerinde tesadüfen belirlenen ineklerden alınan toplam 385 kan örneği üzerinde 
yapıldı. İneklere ilişkin ırk, yaş ve atık bilgileri kaydedildi. İneklerden alınan kan örnekleri 
2500 rpm’de 10 dakika santrifüj edilerek serumlar ayrıldı ve epeondorf tüplerine konuldu ve 
test edilinceye kadar -20°C’de muhafaza edildi. Daha sonra IFA testi ile test edildi. 

Örnek büyüklüğü, %95 güven aralığında tahmini prevalansın %10 ve azami kesinliğin 
%3 olduğu düşünülerek hesaplandı. Bu çalışmada, atık yapan ve yapmayan inekler ile yaşlı 
ve genç olanlar değerlendirmede dikkate alındı. 
Antijen: Antijen kaplı lamlar (VMRD Inc, Pulman, USA, No: 210-88-12-NC)’dan temin edildi 
Konjugat: Konjugat olarak FITC Conjugated anti-bovine IgG (Sigma No: F-7887) kullanıldı. 
Konjugat 1/10’dan başlayarak 1/640’a kadar PBS ile sulandırıldı. Pozitif ve Negatif kontrol 
serumları ile yapılan işlemlerde, negatif kontrol serumlarının tamamı fluoresan vermediği 
halde pozitif kontrol serumlarının hepsinin fluoresan verdiği gözlendi. En iyi fluoresan 1/40 
konjugat dilusyonunda görüldü. 
Pozitif Kontrol Serum: Pozitif kontrol serum (VMRD Inc, Pulman, USA, No: 211-P-NC-
BOV)’dan temin edildi 
Negatif Kontrol Serum: Negatif kontrol serum (VMRD Inc, Pulman, USA, No: 211-N-NC-
BOV)’ ’dan temin edildi. 
PBS: Sigma, P-4417, pH 7.4 
Testin uygulanması: Bu çalışmada serum sulandırma için eşik değer 1/200 kabul edilerek 
serum muayeneleri yapıldı. Serumlar 1 gün önceden derin dondurucudan buzdolabı (4 
°C)’na konuldu. Antijen kaplı lamların birer gözlerine pozitif kontrol serum ve negatif kontrol 
serum, diğer gözlerine ise şüpheli serumların 1/200 dilüsyonlarından 10’ar µl damlatıldı. Bu 
lamlar, nemli bir küvetin içine konulduktan sonra 37°C’ lik etüvde 30 dakika inkübe edildi, 
sonra PBS ile 5’er dakika süreyle üç kez yıkandı ve oda sıcaklığında havada kurutuldu. 
Kuruyan lamların üzerine 1/40 oranında PBS ile sulandırılan konjugattan 10’ar µl ilave edildi 
ve aynı şekilde nemli bir küvet içinde 37°C’de 30 dakika inkübe edildi. Etüvden çıkarılan 
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preparatlar PBS ile 5’er dakika süreyle üç kez yıkandı. Kurumadan, üzeri 1 kısım PBS ile 9 
kısım gliserin karışımından oluşan kaplama solüsyonu ile kaplandı ve lamel kapatılarak 
fluoresan mikroskobun X40 (Olympus B H) objektifte incelendi. Pozitif ve negatif kontrol 
serumlar dikkate alınarak, muayenesi yapılan serumlardan karanlık sahada fluoresan 
verenler pozitif olarak değerlendirildi (9, 28). 
Sonuçlara ilişkin istatistiksel hesaplamalar khi kare (x2) testi ile yapıldı. 
 

BULGULAR 
Bu araştırmada, Konya yöresinde toplam 385 ineğin 34’ünde N. caninum’a spesifik 

IgG antikorları saptanmış olup, seroprevalans %8.83 olarak bulunmuştur. Seroprevalansın 
ilçelere göre durumu Tablo 1’de verilmiştir.  
 
Tablo 1. Sığırlarda N. caninum Seroprevalansının İlçelere Göre Dağılımı 

  Seropozitif 

İlçeler Sığır Adedi Adet (%) 

Akşehir 30 0 0.00 
Altınekin 35 3 8.57 
Bozkır 29 2 6.89 
Çumra 30 2 6.66 
Ereğli 30 4 13.33 
Ilgın 30 0 0.00 
Kadınhanı 30 7 23.33 
Karapınar 30 2 6.66 
Karatay 29 6 20.68 
Meram 30 4 13.33 
Sarayönü 30 2 6.66 
Selçuklu 22 0 0.00 
Seydişehir 30 2 6.66 

Toplam 385 34 8.83 

 
Tablo 1’e göre, N. caninum’un seroprevalansı Altınekin’de %8.57, Bozkır’da %6.89, 

Çumra’da %6.66, Ereğli’de %13.33, Kadınhanı’nda % 23.33, Karapınar’da %6.66 Karatay’da 
%20.68 Meram’da %13.33, Sarayönü‘nde %6.66 ve Seydişehir’de %6.66 düzeyinde 
bulunmuştur. Akşehir, Ilgın ve Selçuklu’dan alınan örneklerin hiçbirinde antikor tespit 
edilememiştir. 

Konya yöresinde atık yapan ve yapmayan sığırlarda N. caninum’un seroprevalansı 
Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre, N. caninum’un seroprevalansı atık yapan sığırlarda %11.84 
ve atık yapmayan sığırlarda %8.09 olarak saptanmıştır. İki grup arasındaki fark istatistiksel 
bakımdan önemsizdir (p>0.05). 
 
Tablo 2. Atık Yapan ve Yapmayan Sığırlarda N. caninum Seroprevalansı 

  Seropozitif 

Grup Sığır Adedi Adet (%) 

Atık Yapan 76 9 11.84 
Atık Yapmayan 309 25 8.09 

Toplam 385 34 8.83 
     

 
Konya yöresinde sığırlarda  N. caninum’un yaş gruplarına göre seroprevalansı Tablo 

3’de verilmiştir. Tablo 3’de belirtildiği gibi seroprevalans ˂ 3 yaş grubunda %10.00, 4-5 yaş 
grubunda %9.83 ve ˃ 6 yaş grubunda %6.19 olarak tespit edilmiştir. Yaş grupları arasındaki 

fark istatistiksel bakımdan önemsizdir (p>0.05). 
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Tablo 3. Sığırlarda N. caninum Seroprevalansının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

  Seropozitif 

Yaş Sığır Adedi Adet (%) 

˂ 3 150 15 10.00 
3-6 122 12 9.83 
˃ 6 113 7 6.19 

Toplam 385 34 8.83 

 
Konya yöresinde sığırların ırklarına göre N. caninum’un seroprevalansı Tablo 4’de 

verilmiştir. Tablo 4’de belirtildiği gibi Seoprevalans Holstein sığırlarda %8.45, Montofon 
sığırlarda %10.20 ve Simental sığırlarda %6.66 belirlenmiştir. Sığır ırkları arasındaki fark 
istatistiksel bakımdan önemsizdir (p>0.05). 
 
Tablo 4. Sığırlarda N. caninum Seroprevalansının Irklara Göre Dağılımı. 

  Seropozitif 

Irk Sığır Adedi Adet (%) 

Holstein 272 23 8.45 
Montofon 98 10 10.20 
Simental 15 1 6.66 

Toplam 385 34 8.83 

  
 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
Dünya üzerinde geniş bir coğrafyada varlığı bilinen N. caninum’un değişik ülkelerdeki 

sığırlarda seroprevalans değerleri %5.60 - %43.30 (18, 21, 23, 24, 26-29, 34-37) arasında 
olup Türkiye’de ise %2.00 - %32.70 (1, 2, 3, 6, 22, 31, 38, 42) arasında değişmektedir. 
Neosporosis seroprevalansı; Bingöl’de %4.69, Elazığ’da %15.00, Malatya’da %4.00, Muş’da 
%4.86 (3), Ankara’da %10.15, Çankırı’da %6.93, Nevşehir’de %5.10, Kırşehir’de %19.55,  
Kırıkkale’de %32.73, Eskişehir’de %5.43, Yozgat’ta %20.32 (42), Kayseri’de %7.00 - 10.82 
(22, 42), Şanlıurfa %7.50 (38), Sakarya %9.20 (31), Trakya’da %8.02 (6) ve Kars’da  %2.00 
(1) oranlarında bildirilmiştir.  Bu çalışmada, Konya yöresindeki sığırlarda N. caninum 
seroprevalansı %8.83 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, dünyanın değişik ülkelerinde ve 
Türkiye’de saptanan seroprevalans değerleri içerisinde olup özellikle Ankara, Şanlıurfa, 
Kayseri, Sakarya ve Trakya’da saptanan seroprevalans değerleri ile uygunluk 
göstermektedir.  

Sığırlarda N. caninum’un önemli atık sebebi olduğu, atık fötüslerin Campero ve ark 
(7), %7.30’ünde, Anderson ve ark (4) ise %45.50’sinde etkeni saptandığını, seropozitif 
sığırların seronegatif sığırlara göre 3.5 kat yavru atma riski olduğunu bildirilmektedir (10). 
Seroprevalansın atık yapan ve yapmayan gruplar arasındaki farkın önemli olduğu 
bildirilmesine rağmen (22, 27, 36, 42), Sadrebazzaz ve ark. (37) ile Aktaş ve ark.(3) her iki 
grup arasındaki farkın önemli olmadığını ifade etmektedirler. Bu çalışmada, N. caninum’un 
seroprevalansı atık yapan grupta %11.84, atık yapmayan grupta ise %8.09 oranlarında 
saptanmıştır. Atık yapan grupta seroprevalans yüksek tespit edilmiş, ancak iki grup 
arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur  (p>0.05). Bu sonuç, Sadrebazzaz ve 
ark. (37) ile Aktaş ve ark. (3)’nın görüşlerini desteklemektedir. 

Seroprevalans ile sığır yaşları arasındaki ilişki konusunda farklı görüşler vardır. Bazı 
araştırmacılar (23, 27, 28, 36) seroprevalans olgularının yaş grupları arasında önemli 
olduğunu bazıları (22, 24, 37, 42) ise önemli olmadığını ifade etmektedirler. Bu çalışmada 
yaş gruplarının seroprevalans değerleri arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 

Sadrebazzaz ve ark (37), Aktaş ve ark (3) ile Sevgili ve ark (38)sığır ırkları arasındaki 
seroprevalans sonuçlarının önemli olmadığını belirtmektedir. Bu çalışmada da sığır ırklarına 
göre seroprevalans değerleri arasında önemli bir fark bulunmamıştır (p>0.05). 

Sonuç olarak, Konya yöresindeki sığırlarda N. caninum varlığı serolojik olarak tespit 
edilmiştir. Mevcut durumun etken izolasyonu yapılarak desteklenmesi koruyucu hekimlik 
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açısından da önemlidir. Ayrıca, sığırcılık işletmelerinde ve özellikle damızlık sığır 
işletmelerinde anne ve yavru sağlığı açısından N.caninum’un da etkili bir hastalık ajanı 
olduğu dikkate alınmalı ve yetiştiriciler bu konuda eğitilmelidir. 
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İnaktif EHV-1( Equine Rhinopneumonitis) Aşısı Üretimi 
 

Ahmet Burak GÜNGÖR, Özden KABAKLI, Elvin ÇALIŞKAN, Murat SIRIM,  
Muhammet YALÇINKAYA  

 
ÖZ 

Bu çalışmada, RACH EHV-1 suşu ile EHV-1 inaktif aşı üretimi gerçekleştirildi. Bu aşı 
BHK-21 hücrelerinde üretilerek, Beta-propiolakton ile inaktive edildi ve adjuvant olarak 
Montanide IMS 3012 kullanılarak inaktif EHV-1 aşısı üretimi çalışmaları tamamlandı. Aşının 
at, hamster, kobay ve farelerdeki zararsızlık çalışmaları Enstitümüz deneme hayvan 
ünitesinde, atlardaki potens, bağışıklık çalışmaları TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi ilgili  
ünitesinde, kurumların  ortak çalışması şeklinde  yürütüldü. 
 
GİRİŞ 

Atların ve eşeklerin Equine rhinopneumonitisi yada viral atıkları, Equine herpesvirus tip 
1’in sebep olduğu bulaşıcı, epidemik ve sporadik solunum sistemi hastalığı, atıklar, neonatal 
mortalite ve ensefalomiyelitis ile karakterize önemli bir enfeksiyonudur (2,18,24). EHV-1 
enfeksiyonunda ortaya çıkan abortlar, nörolojik bozukluklar ve solunum sistemine ilişkin 
bozukluklardan kaynaklanan performans düşüklüğünden dolayı yarış atı yetiştiriciliği ve diğer 
atçılık sektörlerinde önemli ekonomik zararlara sebep olmaktadır. EHV-1 enfeksiyonlarının 
yayılmasının sınırlandırılması ya da önlenmesi için alınan tedbirlerin başında aşı 
uygulamaları gelmektedir (1,2,17,18,21). Bu amaçla etkene karşı ticari inaktive edilmiş, 
attenüye, modifiye canlı herpesvirus aşıları kullanılmakta ve aşı geliştirme çalışmaları devam 
etmektedir (4,6,7,9,12,13,14,18,20,22,26,30). Ülkemizde de 1970 yılından beri attenue EHV-
1 aşısı kullanılmaktadır (29). 

Bu çalışmamızda daha önce attenue EHV-1 aşısı (Kısrakların virusi abortus aşısı) 
üretiminde kullanılan attenue RACH EHV-1 suşu ile inaktif EHV-1 aşı üretim tekniğinin 
Laboratuvarımıza yerleştirilmesi sağlanarak, bundan sonra üretilecek aşılarla gebe 
kısraklarda güvenli kullanımı ile aşılama takvimi kesintisiz devam etmesi sağlanarak EHV-1 
hastalığına bağlı oluşan atıklardan kaynaklanan ekonomik kayıpların önüne geçilebilecektir. 
 
LİTERATÜR ÖZETİ 

Atların ve eşeklerin Equine rhinopneumonitisi ya da viral atıkları, Equine herpesvirus tip 
1’in sebep olduğu bulaşıcı, epidemik ve sporadik solunum sistemi hastalığı, atıklar, neonatal 
mortalite ve ensefalomiyelitis ile karakterize önemli bir enfeksiyonudur (18,19,24). Hastalığın 
neden olduğu abortlar, nörolojik bozukluklar ve solunum enfeksiyonlarına bağlı şekillenen 
performans düşüklüğünden dolayı yarış atı yetiştiriciliği ve diğer atçılık sektörlerinde önemli 
ekonomik zararlara sebep olmaktadır (18,24). Enfeksiyon etkeni “herpesviridae “familyasının 
“ alphaherpesviridae” alt grubunda yer alır. Etken çift iplikçi DNA taşmakta olup, moleküler 
ağırlığı yaklaşık 140 kbp dir. EHV-1, ikosahedral simetri gösteren bir kapside sahiptir. Kapsid 
herpes simpleks virusun homoloğu olan en az 12 farklı glikoprotein taşıyan lipid bir zarfla 
çevrilmiştir. Bu zarfın kolay parçalanabilir olması EHV-1’in çevre şartlarında canlılığını 
sınırlamakta ve dezenfektanlar karşısında inaktivasyonunu kolaylaştırmaktadır (8,24). Virus, 
hücre kültürlerinde sitopatik etki (CPE) gösteren üreme özelliğine sahiptir (18,24). Etkene 
duyarlı türler arasında atlar (equus caballus) ve eşekler (equus asinus) ilk sırayı alır. Virusun 
duyarlı türlerde yayılması nasal akıntı, aerosol yolla, atıklar, kontamine yem ve ekipmanla 
temas sonucu olur (18,24). EHV-1 ilk olarak ABD’ de Dimock ve Edwards tarafından 1933 
yılında kısraklarda şekillenen abortların etkeni olarak tanımlanmıştır (29). İlerleyen yıllarda 
serolojik çalışmalar sırasında elde edilen kanıtlar, dünya genelinde yaygın bir enfeksiyon 
oluşturduğunu göstermektedir. Gerek tek başına EHV-1, gerekse de EHV-4 ile ortak olarak 
oluşturduğu enfeksiyonlar bu güne kadar Avustralya, İngiltere, Japonya, Yeni Zelanda, ABD, 
Çin ve Kanada başta olmak üzere bir çok ülkede tespit edilmiştir (18,24,27). Türkiye’ de 
kısrakların virusi abortusu ilk kez İyigören ve Yılmaz tarafından 1962 yılında Tarım 
Bakanlığına sunulan raporda, Karacabey Harası kısraklarında çıkan salgın yavru atma 
vakalarında ana kısraklardan alınan kan serumlarının Macaristan ‘ da yapılan inceleme 
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sonucu spesifik EHV-1 antikorlarının varlığı serolojik olarak kanıtlanmıştır (29). Daha sonraki 
yıllarda ise Başkaya ve çalışma arkadaşları (3) yine Karacabey Harasında çıkan salgın 
kısrak abortuslarında atık marazi maddelerden doku kültüründe etken olan virusu izole 
etmişler ve izolet Federal Almanya’da EHV-1 virusu olarak identifiye edilmiştir. Yılmaz (28) 
yine adı geçen harada çıkan kısraklardaki salgın abortuslarda atık fötal organlardan domuz 
böbreği primer hücre kültüründe  CPE yapan bir virus izole etmiş ve bu ajan Hannover 
Yük.Vet.Okulunda EHV-1 Equine Herpes Virusu olarak identifiye edilmiştir.  

EHV-1 nedenli enfeksiyonun rhinopnömoni formu genellikle taylarda ve genç atlarda 
sonbahar ve kış mevsimlerinde üst solunum yolu enfeksiyonu epidemilerine neden 
olmaktadır (18,25). 

EHV-1 enfeksiyonu geçiren gebe kısraklarda abortlar görülebilir. Gebe kısraklarda 
EHV-1 enfeksiyonu sonucu oluşan atıklar genel olarak gebelik döneminin son dört ayında 
olur (18,23). Eğer yavru intrauterin yaşamda EHV-1 ile enfekte ise, doğduğu zaman zayıf, 
depresif ve vücut ısısı yüksek olabilir ve birkaç saat içinde ölür (23).  

EHV-1 enfeksiyonlarının yayılımının sınırlandırılması ya da önlenmesi için alınan 
tedbirlerin başında aşı uygulamaları gelmektedir (1,2,17,18,21). Bu amaçla etkene karşı ticari 
inaktive edilmiş, attenüye, modifiye canlı herpesvirus aşıları kullanılmakta ve aşı geliştirme 
çalışmaları devam etmektedir (4,6,7,9,12,13,14,18,20,22,26,30). Ülkemizde de 1970 yılından 
beri attenue EHV-1 aşısı kullanılmaktadır (29). Türkiye’de atların EHV-1 enfeksiyonuna karşı  
kullanılmak üzere 1969 yılında Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün  
04.07.1969 tarih ve 300 no’lu Sağlık Müşavere Kurul Kararı ile aşı üretimine geçilmiştir. Bu 
amaçla hazırlanan aşı üretiminde kullanılan attenüe rhinopneumonitis ( EHV-1) aşı suşu 
domuz böbrek hücre kültüründe 256. pasajda attenüe edilmiş EHV-1 RAC H suşudur. 
Almanya Münih Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’ nden temin 
edilmiştir. Suş attenuasyon çalışmaları A.Mayr ve ark  (16) tarafından bildirilmiştir. 

 Doğal EHV-1 enfeksiyonları yaşam siklusunun ilk 18 ayında oluşur ve etken bu süre 
zarfında immun sistemi hazırlayarak trigeminal ganglionlarda yerleşen viral latentlik oluşturur 
(11,23,24). Doğal enfeksiyon esnasında komplementi bağlayan antikorlar ile virus nötralizan 
antikorlar yüksek titrelere ulaşır (7,9,13,15). Bunlardan komplementi bağlayan antikorlar virus 
nötralizan antikorlara nazaran daha kısa süre etkilidir (< 3 ay). Virus nötralizan antikorlar ise 
daha uzun süreli (>1 yıl) kalır (25). İnaktive edilmiş virus aşılarının kullanılması sirkulasyonda 
komplementi bağlayan antikorlar ve virus nötralizan antikorların miktarını arttırır. Aşılama ile 
EHV-1 nedenli respiratorik enfeksiyonlar ve atıklar önlenemez; ancak kısa süreli 
immunizasyon sağlanır ve EHV-1 nedenli respiratorik semptomların şiddeti ve atık vakaları 
azalır ancak virus salınımı önlenemez (4,6,7,9,12,13,14,18,20,22,26,30). Günümüzde çeşitli 
yöntemlerle inaktive edilen ve adjuvant ilave edilmiş inaktif EHV-1 aşısı ile ilgili gerek atlarda 
gerekse deney hayvanlarında model olarak bağışıklık ve etkinlik çalışmaları yapılarak test 
edilmiştir (1,3,5). Thomson ve ark (20) formaldehit ile inaktive edilip adjuvant ilave edilerek 
hazırlanmış inaktif EHV-1 aşısı ile iyi bir humoral yanıt alınmasına rağmen eprüvasyon 
sonrası klinik hastalık tablosunun ve atıkların kısmen önlenebildiğini ve virus salımına engel 
olamadığını bildirmişlerdir. Karbomer adjuvantlı hazırlanan inaktif EHV1-4 aşısı eprüvasyon 
sonrası ponilerde kısmi olarak klinik olayları ve virus saçılımının engellendiği bildirilmiştir 
(10). Aynı aşı ile 3 kez aşılanan gebe kısraklarda  önemli ölçüde atıkların önlendiği ancak 
epruvasyon sonrası hücreye bağlı viremiye karşı korumadığı bildirilmiştir (10). Avustralya’ da 
EHV’ye bağlı hastalıkla mücadelede inaktif aşı uygulaması sonucu atıkların insidansının 
düştüğü bildirilmiştir (8). Genelde EHV-1 inaktif aşılar uzun süreli koruma sağlamazlar, ancak 
carbomer -adjuvantlı bir aşı ile klinik hastalıklara karşı 6 ay süreli bir koruma sağlandığı 
bildirilmiştir (10). Davies ve ark. (5) EHV-1 RACH suşu ile BHK hücrelerinde, çift inaktivan 
olarak deterjan ve formoldehitle inaktive ederek hazırladıkları inaktive EHV-1 aşısı ile başarılı 
sonuçlar aldıklarını bildirmişlerdir. EHV-1 enfeksiyonunda başarılı bir immunizasyon için 
enfeksiyon mukozal yüzeylerden başlamasından dolayı sitotoksik T-lenfositler, mukozal ve 
sistemik antikorların kombinasyonundan oluşan bir immun yanıta ihtiyaç duyulur. Bu amaçla 
EHV-1 enfeksiyonundan korunmada intranazal yöntemle immunize edilen aşı çalışmaları da 
gerçekleştirilmiştir (13,15).  
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MATERYAL VE METOT: 
MATERYAL: 
Virus suşu: 
Aşı üretiminde kullanılan attenüe rhinopneumonitis (EHV-1) aşı suşu domuz böbrek hücre 
kültüründe 256. pasajda attenüe edilmiş EHV-1 Rac H suşudur. Almanya Münih Üniversitesi 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’ nden temin edilmiş olup Tarım Bakanlığı 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün 04.07.1969 tarih ve 300 no’lu Sağlık Müşavere Kurul 
Kararı ile aşı üretimine geçilmiştir. Suş attenuasyon çalışmaları A.Mayr ve ark. (16)  
tarafından bildirilmiştir. Primer kuzu böbrek hücre kültürlerinde üretilen ana tohum suş 
liyofilize formda -70 ºC’de muhafaza edilmektedir. 
Tripsin: hücre pasajlamada kullanıldı ( DİFCO) 
Pestiviruslar yönünden immun peroksidaz (IPS) boyama:  CVL Weybridge IPEX- BVD 
KIT kat no PA0258; ticari boyama kitleri kullanıldı. 
EHV-1 antikor  ELISA: Svanova EHV 1/4 ELISA kiti 
Hücre: Şap Enstitüsü Hücre Bankasından temin edilen BHK 21 hücrelerinin kalite kontrol 
testleri yapılmış analiz sertifikaları mevcuttur. MDBK, RK 13 hücreleri hücreleri ATCC  den 
temin edilmiştir. 
Vasat:  Glasgow MEM (Applichem A1321.9010), Minimum essential medium- NaHCO3 lı 
Earl’ s vasatı ( Gibco 61100-087), Eagle’s minimum essential medium (Sigma EMEM M 
0268) % 10 FCS’lu hücre ve virus üretme vasatı olarak. 
 Fötal Dana Serumu: Hücre kültürü üretmek için vasata katıldı.(Biochrom S 0115 FCS-  
serumun Mycoplasma,BVD ve diğer viral ajanlar yönünden ariliği test edilmiştir.) 
Beta propiolakton :  Across %98 pure, code: 269040250 ticari olarak temin edilmiştir 
Montanide IMS 3012 (Seppic) adjuvant:. Seppic firmasından temin edildi. 
Thiomersol : Serva 11340 ticari olarak temin edildi 
Tris  : Amresco cod: 0826 ticari olarak temin edildi 
Deneme hayvanları: Enstitünün deneme hayvanları bölümündeki fare, kobay, hamster ile  
TİGEM Karacabey Tarım işletmesindeki atlar. Etik kurul kararına uygun olarak çalışmalar 
yapıldı. 
 
METOT: 

Attenue EHV-1 aşı üretiminde kullanılan Rac H ana tohum suşu inaktif aşı üretimi içinde 
kullanıldı. Ana tohum virus suşlarından çalışma tohum virus suşları elde edilerek kalite 
kontrol testleri tamamlanarak, aşı üretiminde kullanılacak antijen için % 80-90 Monolayer 
olan BHK 21 hücrelerine 37ºC de inokule edildi. İnokulasyonu takip eden 4-5. günlerde        
% 90-100 CPE gelişen kültürlerdeki virus süspansiyonu aseptik şartlarda toplandı. Toplanan 
bulk ürünün kalite kontrol testleri; titre, sterilite, identity vs. (OIEManual of standarts of 
diagnostic tests and vaccines (13) ve European pharmacopea ‘ye göre (6) yapıldı. 
 
Virus titrasyonu:  
Titrasyon için monolayer BHK -21cell line hücreleri kullanıldı . 

 3x105 hücre/ml olacak şekilde %10 FCS lu EMEM vasatı ile hazırlanan hücre 
süspansiyonundan 100 µl tüm mikro plate gözlerine kondu. 

 Hücre kontrol gözlerine serumsuz vasattan 100 µl  kondu. 

 Viruslu materyalin serumsuz EMEM vasatı ile log10 tabanına göre 10-1 den 10-7 ye  
kadar dilusyonları yapıldı. 

 Her dilusyondan en az 10 göz olmak üzere mikro plate gözlerine 100 µl virus 
dilusyonlarından kondu. 

  37˚C de  %5 CO2 li ortamda inkubasyona bırakılır, 10-15 gün süreyle CPE yönünden 
muayene edildi. 

 Titrasyon sonucu Spaermen-Kaerber metoduna göre değerlendirildi.  
 
Daha sonra klarifikasyon ve purifikasyonu yapılan virus süspansiyonu finalde % 0.2 (v/v) 
olacak şekilde Beta propiolakton ile inaktive edildi. İnaktive virus süspansüyonundan alınan 
örnekler invivo ve invitro olarak inaktivasyon testi yapıldı.   
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Virus inaktivasyonu: 
EHV-1 Rac H suşunun % 0,02 beta propiolacton ile önce 37˚C de 3 saat, ardından 4˚C 

de  18 saat karıştırılması ile gerçekleştirildi. 
İnaktivasyon kontrol testleri 

İn vivo test: 5 ml İnaktive olan virus suspansiyonundan 4 adet EHV-1 seronegatif 
hamstere inokulasyon yapıldı. İki adet aşılanmamış hamster negatif kontrol olarak bırakıldı. 
21 gün boyunca klinik olarak anormal bir belirti olup olmadığı yönünden gözlendi. İki günde 
bir 21 gün boyunca EDTA ‘ lı tüplere kan alınarak EHV-1 virus varlığı yönünden test edildi. 
RK13 ve BHK -21 hücrelerine ekimler yapıldı CPE varlığı yönünden gözlendi. 

İn vitro test: Üç adet 175 cm2 monolayer BHK 21 hücrelerine 10ml inaktive olan virus 
süspansiyonundan inokulasyon yapıldı. Üç pasaj sonra CPE varlığı ile  EHV-1  yönünden 
test edildi. 
Adjuvant ve koruyucu ilave edilmesi:   

İnaktivasyon gerçekleştikten ve test edildikten sonra eşit ağırlıktaki Montanide IMS 3012 
adjuvanla 50:50 (v/v) oranında karıştırılarak emülsifiye edildi. Emilsüyon hazırlamak için 
karıştırma kabına önce adjuvant kondu. Karıştırıcı düşük devirde iken (500 rpm) daha 
önceden 26◦C’ye ısıtılan antijen yavaş yavaş adjuvantın üzerine dökülerek karıştırıldı. Daha 
sonra karıştırıcının devri arttırıldı ve 1000 rpm de 5 dakika karıştırılarak emülsüyon 
oluşturuldu. Oluşturulan emülsüyonun sterilite testi yapıldı ve konsantrasyon 1: 10 000 
olacak şekilde koruyucu olarak %5 solusyondan Thiomersol katıldı. Oluşan antijen, adjuvant 
emülsüyonunun stabilite testleri yapıldı;  

 Santrüfüj metodu: Bu amaçla 15 ml emülsüyon santrüfüj tüpüne konarak 3000 rpm de 
20 dakika santrüfüj edildi. 

 Bekletme metodu: Emülsüyon +4◦C de 4 ay süresince bekletildi, ayrışmanın olup 
olmadığı takip edildi. 

Final ürün kontrol testleri: 
Final ürünün kalite kontrol testleri; sterilite, zararsızlık, güvenlik ve etkinlik vs.(OIEManual 

of standarts of diagnostic tests and vaccines (13) ve European pharmacopea ‘ ye göre (6) 
yapıldı. 
Güvenlik ve zararsızlık testi: 

Deney hayvanlarında; 
Hazırlanan aşı serisi için; 350gr ağırlıktaki iki adet kobaya 2ml ve altı adet 18gr ağırlıktaki 

fareye 0.5ml subkutan olarak enjekte edildi. Hayvanlar 14 gün boyunca enjeksiyon 
bölgesinde lokal reaksiyon ve klinik bulgular yönünden gözlendi. 
Etkinlik ve potens testi: 

Etkinlik testi için kontrol testleri tamamlanmış olan EHV-1 inaktif aşısı, Enstitü deneme 
hayvan ünitesinde bulunan ve EHV-1 antikorları yönünden negatif olan 1 adet ata 3ml tek 
saha dozu olarak kas içi uygulandı. Bunun yanı sıra; 

Hali hazırda EHV-1 aşılama programı yürütülen Karacabey TİGEM işletmesinde bulunan 
14 adet ata 3ml tek saha dozu olarak kas içi uygulandı.  5 at aşısız kontrol olarak bırakıldı. 

İmmunite yönünden aşılanan atların 3 hafta boyunca beden ısıları alındı ve klinik tablo 
yönünden izlendi. Bunun yanı sıra; Enstitü deneme hayvan ünitesi bünyesinde bulunan attan 
belirli aralıklarla (aşılama öncesi ve 14, 21, 28, 63, 94, 126 ve 169 uncu günler) EHV-1 
antikorları yönünden gerek virus nötralizasyon (VNT) ve gerekse ELISA tekniği ile test 
edilmek üzere kaolinli tüplere kan örnekleri alındı. Diğer taraftan, Karacabey TİGEM 
işletmesinde bulunan 14 adet ata EHV-1 aşılama programı uygulandığından aşılama sonrası 
14, 21 ve 28. günlerde kan serum örnekleri alındı ve EHV-1 antikorları yönünden ELISA ile 
test edildi.  
Serolojik testler: 
Virus nötralizasyon test:  

 Atlardan alınan kan serum örnekleri 56ºC de 30 dakika inaktive edildi. 

 Mikro pleytte her göze 0.025 ml serumsuz vasat kondu  

 Serum örnekler 0.025 ml çift göze konarak tek göz toksisite kontrol olarak kullanıldı. Her 
serum örneği 0.025 ml aktarılarak çift katlı dilüsyonları yapıldı. Aynı zamanda pozitif ve 
negatif kontrol serumlarınında dilüsyonları yapıldı ve  
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 Titresi belli EHV-1 aşı suşları 100 DKID50/0.05 ml olacak şekilde dilüe edildi ve bu 
dilüsyondan tüm gözlere 0.025 ml kondu. +37˚C ‘de bir saat nötralizasyona bırakıldı. 

 Tüm gözlere %10 FCS lu vasatla 1,5x105 hücre/ml olacak şekilde hazırlanmış RK 13 
hücre süspansiyonundan 0.05 ml kondu ve %5 CO2 etüvde inkubasyona bırakıldı. 

 CPE yönünden muayene edilerek 4-5. günde final değerlendirme yapıldı.  
 
ELISA  
Bu amaçla ticari olarak temin edilen SVANOVIR EHV-1/4 Antibody Capture ELISA Kiti ve 
protokolü kullanıldı. 
 
BULGULAR 
AŞI ÜRETİMİ VE KONTROLU 
Üretimde kullanılan materyallerin kontrolu: 

Bu çalışmada üretilen aşının tüm aşamalarında kullanılan materyallerin sterilite testleri 
OIEManual of standarts of diagnostic tests and vaccines (13) ve European pharmacopea ‘ ye 
göre (7) uygun bulundu. 
Aşı üretiminde kullanılan virus süspansüyonu: 

Aşı üretiminde kullanılan virus süspansüyonunun kalite kontrol testleri OIEManual of 
standarts of diagnostic tests and vaccines (13) ve European pharmacopea ‘ye göre (7) 
uygun bulundu. Aşı üretiminde kullanılan virüs süspansüyonunun pürüfikasyon sonrası titresi    
log10 7.3 DKID50/ml bulundu. 
Virus üretimine ait kalite kontrol testleri Tablo 1. de özetlenmiştir. 

 
Tablo 1. İnaktif EHV-1 - virus üretim ve kontrol testleri 

KALİTE KONTROL 
TESTLERİ 

DENEME VİRUS 
ÜRETİM 

Antijenik titresi ( log 10* 
DKID50/ml) 

7,3 

Sterilite ( virus, mantar, 
bakteri ve mikoplazma 

Uygun 

Identity ( VNT, PCR) + 

İnaktivasyon ( in vivo/ 
invitro)  

İnaktif 

 
Virus inaktivasyonu : 

Virus inaktivasyonu testlerinin her ikiside gerek invivo gerekse invitro testler olumlu 
sonuçlandı.  
İn vivo test: Bunun için kullanılan hamsterlarda 21 gün boyunca beden ısılarında yükselme 
olmadı ve klinik olarak anormal bir belirti gözlenmedi. İki günde bir 21 gün boyunca EDTA’ lı 
tüplere kan alınarak EHV-1 virus varlığı yönünden RK-13 ve BHK-21 hücrelerine 
inokulasyonu yapıldı. İnokulasyonlar sonucunda virus üremesine bağlı CPE tespit edilmedi.  
İn vitro test:  Hücre kültürlerinde üç pasaj sonra virus üremesine bağlı CPE varlığı 
gözlenmedi.  
Final ürün kontrol testleri: 

Adjuvantla emülsüyon oluşturulan aşıların, gerek santrüfüj gerekse +4 ◦C de 4 ay 
süresince bekletme şeklinde yapılan stabilite testlerinde ayrışma olmadığı gözlendi. Final 
ürünün OIE Manual of standarts of diagnostic tests and vaccines (13) ve European 
pharmacopea ‘ ye göre (7) yapılan sterilite testi sonucu bakteri, mantar ve mikoplazma 
yönünden steril bulundu.  
Güvenlik ve zararsızlık testi:  

Deney hayvanlarında; 
Enjeksiyon yapılan fare ve kobaylarda  14 gün boyunca herhangi bir klinik bulgu ve 

enjeksiyon bölgesinde herhangi bir lokal reaksiyon görülmedi  
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Deney hayvanlarından elde edilen güvenlik ve zararsızlık test sonuçları Tablo 2’de 
özetlenmiştir. 
 
Tablo 2: İnaktif EHV-1 aşısı deneme üretim güvenlik ve zararsızlık test sonuçları  
 

Hayvan 
no 

Aşı  
seri no 

Doz/miktar Aşılama sonrası reaksiyon 

Lokal Genel 

2kobay EHV-1 inaktif 2 ml / kas içi Y Y 

2 kobay Aşısız kontrol Y Y 

6 fare 0.5 ml/ kas içi Y Y 

4 fare Aşısız kontrol Y Y 

 
 
Etkinlik ve potens testi: 

Enstitü deneme hayvan ünitesinde 3ml kas içi EHV-1 aşı uygulaması yapılan atda 
imunizasyonu takiben, 14. günden itibaren nötralizan antikorlar ve ELISA antikorların 
gelişmiş olması 28. gün yapılan rapel sonrasında 6. aya kadar bu antikorların varlığını 
sürdürmesi aşının immunojen olduğunu göstermektedir. 3 ml kas içi olarak inokule edilen 
Karacabey atlarına daha önceden aşılama programı dahilinde EHV-1 aşısı yapıldığı için, 
atların hepsinde aşılama öncesi ELISA antikorlarının var olduğu saptandı. Aşılamayı takip 
eden günlerde, kontrol hayvanlarında ELISA antikorlarının seviyesinde hafif bir düşüş 
gözlemlenirken, inaktif EHV-1 aşısı yapılan atların ELISA antikor seviyelerinde 28. günde 
artış gözlendi. Dolayısıyla Karacabey’deki atlara rapel yapılmadı ve diğer günler takip 
edilmedi. Elde edilen sonuçlar inokule edilen aşıların immunojen olduklarını göstermektedir. 
Sonuçlar Tablo 3, Grafik 1a,b,c de özetlenmiştir. 
 
Tablo 3. İnaktif EHV-1 aşısı deneme üretim etkinlik ve potens test sonuçlar 
Hayvan 
no 

Aşı 
serileri 

Doz/miktar 
  ml/kas içi  
(Doz) 

Aşılama 
öncesi 
EHV-1 
antikor 
SN50 <1/4 
Hay. no 

Aşılama 
 öncesi 
EHV-1 
antikor  
ELISA + 
Hay. no 

Aşılama 
sonrası 

reaksiyon 

Aşılama 
 Sonrası 
EHV-1 
antikor  
SN50 
≥ 1/4 
Hay. no 

Aşılama 
 Sonrası 
EHV-1 
antikor  
ELISA + 
Hay. no 

lokal genel 

1 at EHV-1 
inaktif 

3ml 1 0 Yok Yok 1 1 

14 at EHV-1 
inaktif 

3 ml Yapılmadı 14 Yok Yok Yapılmadı 14 

5 at Aşısız 
kontrol 

- Yapılmadı 5 Yok Yok Yapılmadı 5 
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Grafik 1: Enstitü bünyesinde bulunan atta EHV-1 aşılama öncesi ve sonrasında meydana 
gelen antikor fluktuasyonun ELISA ile saptanan OD değerleri. 
 
 

 
 

Grafik 1.a : Enstitü bünyesinde bulunan atta EHV-1 aşılama öncesi ve sonrasında meydana 
gelen antikor fluktuasyonun VNT50 testi ile saptanan nötralizan antikor seviyeleri. 
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Grafik 1.b : Karacabey Tarım İşletmesinde denemeye alınan atlarda (14 adet) EHV-1 
aşılama öncesi ve sonrasında ve kontrol hayvanlarında meydana gelen antikor 
fluktuasyonun ELISA ile saptanan ortalama OD değerleri. 

 
TARTIŞMA 

Bu araştırmamızda laboratuarımız bünyesinde bulunan EHV-1 RACH suşu ile inaktif  
EHV-1 aşısı üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmamızın ana hattını aşı virusu suşunun inaktivasyonunun gerçekleştirilmesi, 
inaktivasyonu gerçekleştirilen ham ürünün uygun bir adjuvant ile karıştırılması ve final ürünün 
güvenli, etkili ve immünojen olduğunun ortaya konması oluşturmuştur. 

Son yıllarda çeşitli yöntemlerle inaktive edilen ve adjuvantlar ilave edilmiş inaktif EHV-1 
aşısı ile ilgili olarak, gerek atlarda gerekse deney hayvanlarında model bağışıklık ve etkinlik 
çalışmaları yapılmaktadır. Bunlar arasında formaldehit ile inaktivasyonu takiben adjuvant 
ilave edilmiş aşılar (25), formaldehit ile inaktive edilmiş ve carbomer adjuvant ilave edilmiş 
aşılar (13) veya formaldehit ve deterjanlar kullanılarak çift inaktivanla inaktive edilmiş aşılar 
(4) bulunmaktadır. Bu araştırmada EHV-1 Rac H aşı suşunun % 0.2 Beta propiolakton ile 
inaktive edilmesine çalışılmıştır. Gerek hamsterlerde yapılan in vivo testler sonucunda ve 
gerekse hücre kültüründe inaktivasyon sonucu oluşan ürünün hücre kültürlerinde 3 seri 
pasajı sonucunda, inaktivasyonun tam olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. İnaktivasyon 
aşamasından sonra elde edilen ürün, uygun bir adjuvant ile karıştırılmıştır. Çalışmamızda 

adjuvant olarak MONTANIDE IMS 3012 (Seppic) adjuvant kullanılmıştır. Bu adjuvant, 
immunstimulan bir bileşik içeren sıvı bir faz içerisinde dağılmış, sıvı nanopartikülleri 
içermektedir. Düşük yağ oranına sahip olduğundan formüle edilmesi kolaydır. Atlar gibi 
allergen ve hassas hayvanlarda tavsiye edilmektedir.  

Adı geçen adjuvant, inaktive edilmiş virus süspansiyonu ile 50/50 (v/v) oranında 
karıştırılarak emülsifiye edilmiştir. Elde edilen final ürünün fare ve kobaylarda zararsızlık 
testlerinde 14 gün boyunca herhangi bir klinik bulgu ve enjeksiyon bölgesinde herhangi bir 
lokal reaksiyon görülmemesi, adjuvant ve virus süspansiyonu emülsiyonunun zararsız 
olduğunu ortaya koymuştur. 

 Thomson ve ark. (25) formaldehit ile inaktive edilip adjuvant ilave edilerek hazırlanmış 
inaktif EHV-1 aşısı ile iyi bir humoral yanıt alınmasına rağmen eprüvasyon sonrası klinik 
hastalık tablosunun ve atıkların kısmen önlenebildiğini ve virus salımına engel olamadığını 
bildirmişlerdir. Skinner ve Davies (22), 25˚C’de 2 saat  % 0,04 formaldehit ile yaptıkları EHV-
1 inaktivasyonu sonrasında Hamsterlerde nötralizan antikorların seviyesinde artış ve 
hastalığa karşı koruyuculuk elde etmişlerdir. Campbell ve ark (5) ise EHV-1 inaktivasyonunu 
beta propiolactone ve ultraviyole (UV) ışık kombinasyonu ile denemişlerdir. Araştırıcılar bu 
çalışmasında 4˚C’de 1 saat % 0,1 beta propiolactone ve bunu takiben UV ile 2 dakika 
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inaktivasyon ve daha sonra da 37˚C’de 3 saat inkubasyon ile inaktivasyon çalışması 
yapmışlardır. Çalışmalarının sonucunda atlarda sekonder immun yanıt elde etmişlerdir.   
Capodıcı ve ark. (6) HIV aşısı üretiminde inaktivan olarak beta propiolactone kullanmışlardır. 
Sofer ve ark. (23) ile diğer araştırıcıların (6) yaptıkları çalışmalarla beta propiolactone’un 
proteinler üzerine olan kimyasal etkisi çok iyi belirlenmiş ve viral inaktivan olarak etkisi 
kanıtlanmıştır. Beta propiolactonun aşıda kalıntı bırakmaması ve inaktivan maddelerin 
güvenlik seviyelerini araştıran çalışmalarda (6,23); inaktivasyonu takiben karışımın uzun süre 
+37˚C ‘de PH 7.00 ± 0.05 de tutulması ile hidralizasyon gerçekleştiği ve bir isomer olan 
lactate ile beta-propionic asit derivatlarına ayrılan beta propiolactonun kalıntı bırakma 
açısından güvenli olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada da final konsantrasyonda %0.2 
beta propiolactone kullanılarak toplam inaktivasyon gerçekleştirilmiştir.   

Karbomer adjuvantlı hazırlanan inaktif EHV1-4 aşısı eprüvasyon sonrası ponilerde kısmi 
olarak klinik olayları ve virus saçılımının engellendiği bildirilmiştir (13). Genelde EHV-1 inaktif 
aşılar uzun süreli koruma sağlamazlar, ancak carbomer adjuvantlı bir aşı ile klinik 
hastalıklara karşı 6 ay süreli bir koruma sağlandığı bildirilmiştir (13). Davies ve ark. (8)  EHV-
1 RACH suşu ile BHK hücrelerinde, çift inaktivan olarak deterjan ve formoldehitle inaktive 
ederek hazırladıkları inaktive EHV-1 aşısı ile başarılı sonuçlar aldıklarını bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda Enstitü deneme hayvan ünitesinde MONTANIDE IMS 3012 (Seppic) 
adjuvant ile hazırlanmış EHV-1 aşısından, 3 ml kas içi uygulaması yapılan atta imunizasyonu 
takiben, 14. günde nötralizan antikorların ve ELISA antikorlarının gelişmiş olması, 28. günde 
yapılan rapel sonrasında ise 6. aya kadar bu antikorların varlığını sürdürmesi, aşının 
immunojen olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda bu sonuçlar, Heldens (13) ve Hasebe’nin 
(12) elde etmiş olduğu sonuçlarla uyumluluk içerisindedir.  

Bunun yanı sıra, daha önce aşılama yapılmış olan Karacabey atlarında aşılamayı takip 
eden 28. günde ELISA antikorlarının seviyesinde artış gözlenmesi, herhangi bir salgın 
durumunda sağlıklı atların aşılı olsa bile bağışıklıklarını artırmak maksadıyla güvenle 
kullanılabileceğini ortaya koymuştur.  

 Çalışma sonucunda deneysel olarak üretilen adjuvantlı EHV-1 inaktif aşısının güvenli, 
etkili ve OIE Manual of standarts of diagnostic tests and vaccines ve European pharmacopea 
(5) gereksinimlerini karşılamakta olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, aşının final 
konsantrasyonda % 0.2 olacak şekilde beta propiolactone (v/v) ile inaktive edilmesinin 
güvenli ve yeterli olduğu bu çalışma ile ortaya konmuştur. 
          Bu çalışma sonucunda deneysel üretilen inaktif EHV-1 aşısının güvenli olduğu ve 
oluşturduğu immun yanıtın yeterli olduğu görülmüştür. Bundan sonraki aşamada daha büyük 
hayvan grubunda çalışmalar planlanıp, minimal aşı dozun belirlenmesi ve farklı adjuvantlarla 
çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. 
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ÖZET 
 Bu çalışma Elazığ ve civar illerde atık yapmış koyun ve keçilerde Chlamydophila 
abortus (C. abortus) enfeksiyonunun kültür, PCR ve patolojik yöntemlerle saptanması 
amacıyla yapıldı. 
 Çalışmada 2008-2010 yılları arasında 2 kuzulama döneminde her biri farklı sürülere 
ait 71 atık fötus (64 koyun ve 7 keçi fötusu) ve  atıkların gürüldüğü 10 sürüye ait koyunlardan  
alınan 100 vaginal sıvap örneği C. abortus yönünden incelendi. Fötusun organ örneklerinden 
etken izolasyonu amacıyla 6-8 günlük embriyolu tavuk yumurtalarının sarı keselerine ekim 
yapıldı ve 37 0C’de 4-13 gün inkubasyona bırakıldı.  Organ örnekleri süspansiyonundan, 
vajinal sıvap örneklerinden ve embriyolu yumurtaların sarı keselerinden DNA izolasyonu 
gerçekleştirildi. 
 İncelenen 71 atık fötusun 7’si (% 9.86) kültür ve PCR yöntemiyle pozitif bulundu. 
Koyun fötus örneklerinin 6’sında ve keçi fötus örneklerinin 1’inde C. abortus tespit edildi. 
Direkt fötus organ örneklerinden yapılan PCR testinde 5 örnekte pozitif sonuç  alındı. Toplam 
100 vajinal sıvap örneğinin 6’sında (% 6 ) C. abortus DNA’sı saptandı. İki sürüye ait hem 
fötus hem de vajinal sıvap örneklerinde pozitiflik saptandı.   
 AluI  ve HaeIII restriksiyon enzimi kullanılarak yapılan  RFLP (Restriction Fragment 
Length Polymorphism) testi sonucunda, izolatların tümü C. abortus S26/3  referans suşu ile 
aynı restriksiyon profillerini gösterdi. 
 Patolojik olarak; fötusun karaciğer, dalak ve akciğeri incelendi. Karacigerde fokal 
nekroz ve portal mononükleer hücre infiltrasyonları ile akcigerde alveolar septal kalınlaşma 
tespit edildi.  
 
GİRİŞ 
 Koyun enzootik abortusu birçok ülkede koyun ve keçilerde abortuslara neden olan 
enfeksiyöz bir hastalıktır. Hastalık ülkemizde ilk kez 1956 yılında tespit edilmiştir. Daha 
sonraki yıllarda çeşitli araştırıcılar tarafından yürütülen çalışmalarda hastalığın varlığı ve 
yaygınlığı kültür, serolojik yöntemler ve moleküler yöntemlerle ortaya konmuştur.     
 Hastalığın teşhisi, kültür, serolojik testler (CFT, ELISA ve immunofloresan),  
immunoperoksidaz, DNA amplifikasyon (Konvansiyonel ve real-time PCR) ve DNA 
microarray yöntemleri ile yapılmaktadır. Etken izolasyonu için genellikle embriyolu tavuk 
yumurtaları ve hücre kültürlerinden yararlanılmaktadır.  Son yıllarda atık fötus ve vajinal swap 
örneklerinde C. abortus’un saptanması amacıyla DNA amplifikasyon yöntemleri yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Rutin teşhiste hızlı ve güvenilir teşhis metodlarının kullanılması 
hastalıkların kısa sürede kontrol altına alınması açısından önem taşımaktadır.  
 Bu çalışma, Elazığ ve çevresinde atık yapmış koyun ve keçilerde C. abortus 
enfeksiyonunun yaygınlığını ortaya koymak ve hastalığın tanısında kültür ve PCR 
yöntemlerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.  
 
LİTERATÜR ÖZETİ 
 Klamidialar insan ve hayvanlarda çeşitli hastalıklara neden olan 
mikroorganizmalardır. Everett ve ark.(1999) tarafından 16S ve 23S rRNA genlerinin 
filogenetik analizine göre yapılan sınıflandırmada, Chlamydiaceae familyası Chlamydia ve 
Chlamydophila olmak üzere iki cins ve bu cinsler içerisinde yer alan toplam 9 türden 
oluşmaktadır. Chlamydia cinsi; Chlamydia trachomatis (insan), Chlamydia suis (domuz) ve 
Chlamydia muridarum (fare ve hamster) türlerini ve Chlamydophila cinsi; Chlamydophila 
psittaci (kanatlı), Chlamydophila felis (kedi), Chlamydophila abortus (koyun, keçi ve sığır), 
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Chlamydophila pecorum (koyun ve sığır), Chlamydophila ceviae (kobay) ve Chlamydophila 
pneumoniae (insan) türlerini içermektedir. Koyunlarda enzootik abortusun etkeni daha önceki 
sınıflandırmada Chlamydia psittaci olarak isimlendirilirken bu son sınıflandırmayla 
Chlamydophila abortus olarak değişmiştir (Anonim, 2004; Longbottom, 2004). 
 Klamidialar Gram (-), sporsuz, hareketsiz, kapsülsüz, 0.2-1.5  µm çapında ve zorunlu 
hücre içi mikroorganizmalar olup sadece canlı hücrelerde ürerler. Modifiye Ziehl-
Neelsen(Stamp), Gimenez ve Machiavello boyama ile kırmızı, Giemsa ve Castenada 
boyama ile menekşe renginde boyanırlar (Arda ve ark., 1997). Klamidiaların iki morfolojik 
formu bulunmaktadır. Bunlardan biri 0.2-0.4 µm çapında olup enfeksiyöz yetenekte olan 
elementer cisimcikler ve diğeri 0.6-1.5 µm çapında enfeksiyöz yetenekte olmayan retiküler 
cisimciklerdir. Klamidiaların gelişme siklusu elementer cisimciklerin endositoz yoluyla 
ökaryotik hücreler içerisine girmesiyle başlar. Elementer cimcikler daha sonra retiküler 
cisimciklere dönüşür. Retiküler cisimcikler hücre içinde bölünerek çoğalır ve elementer 
cisimciklere dönüşür. Elementer cisimcikler hücrenin parçalanması veya ekzositoz ile hücreyi 
terk edip yeni hücreleri enfekte ederler ( Longbottom ve Coulter,  2003; Kerr ve ark., 2005). 
 Koyunların enzootik abortusu plasentitis ve abortusla karakterize bulaşıcı infeksiyöz 
bir hastalık olup birçok ülkede koyun yetiştiriciliğini olumsuz yönde etkilemektedir. C.abortus 
enfeksiyonu keçi ve sığırlarda da görülmektedir (Longbottom ve Coulter,  2003; Rodolakis ve 
Mohomad, 2010). Hayvanlarda abortlar görülünceye kadar herhangi bir klinik belirti tesbit 
edilemez. Hayvan ya abort yapar veya çok zayıf  kuzular doğar. Yavru atmalar genelikle 
gebeliğin son 2-3 haftasında görülmektedir (Aitken ve Longbottom, 2007; Rodolakis ve 
Mohomad, 2010). Hastalıktan etkilenen sürülerde abort oranının ilk yıl düşük olduğu, ikinci yıl  
%30  veya daha fazla oranda abortların görüldüğü ve üçüncü yıl abort oranının %5-10 
civarında olduğu bildirilmiştir (Aitken ve Longbottom, 2007). Enfeksiyona yakalandıktan sonra 
3 yıldan daha uzun süreyle latent enfeksiyonların görüldüğü rapor  edilmiştir (Morgan ve 
ark.,1988). 
 C. abortus ile enfekte hayvanlar plasental membranlar ve uterus akıntısı ile çok 
sayıda mikroorganizmayı etrafa yayarlar. Bulaşmanın çoğunlukla sindirim yoluyla olduğu 
açıklanmıştır (Arda ve ark., 1997; Longbottom ve Coulter, 2003; Keer ve ark., 2005).  C. 
abortus enfeksiyonunda plasental membranların kalınlaştığı, sarımsı kırmızımsı bir renk 
aldığı ve aborttan sonra 7-10 gün süreyle kirli pembe renkte vajinal akıntının geldiği 
bildirilmiştir (Longbottom ve Coulter, 2003). Keçilerde ve sığırlarda plasentanın atılamaması,  
endometritis ve vajinitis tespit edilmiştir (Rodoakis ve ark., 1984; Wittenbrink ve ark., 1993).  
C. abortus enfeksiyonunda patolojik değişiklikler gebeliğin 90. gününden itibaren 
görülmektedir. Gebeliğin 18. haftasında abort yapmış koyunlara ait plasentanın yüzeyinde 
sarımsı renkte eksudat, kırmızı renkte kotiledonlar ve kırmızı renkte kalınlaşmış 
interkotilodonar membranların görüldüğü açıklanmıştır (Longbottom ve Coulter, 2003). 
Fötusta karaciğerde fokal nekroz, akciğer, dalak ve daha az olarak beyin ve lenf nodüllerinde 
küçük nekrotik odaklar görülebilir (Buxton ve ark., 1990). Plasentanın histopatolojik 
muayenesinde kotiledonar membranların mezenşiminde vaskulitis ve trombosisli yangısal 
hücre infiltrasyonları saptanmıştır (Buxton ve ark., 2002 ). 
 Hayvanlarda C. abortus enfeksiyonu gebe kadınlar için tehlike oluşturmaktadır. 
Enfekte hayvanlarla yakın teması olan insanlar etkeni sindirim veya solunum yoluyla alırlar. 
İnsanlarda influenza benzeri hastalık, abortus ve böbrek rahatsızlıkları görülebilir (Meijer ve 
ark., 2004; Longbottom ve Livingstone 2006; Rodolakis ve Mohomad, 2010). Nitekim bir 
çalışmada C. abortus enfeksiyonundan dolayı abort yapmış keçilerle temas eden bir gebe 
kadında generalize enfeksiyonun şekillendiği ve abortusun görüldüğü rapor edilmiştir 
(Pospischil ve ark., 2002). 
 İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede yapılan çalışmalarda koyun ve keçi 
abortlarında  C. abortus enfeksiyonunun önemli bir rol oynadığı ortaya  konmuştur (Johson, 
1983; Wang ve ark., 2001; Lonbottom ve Coulter, 2003; Masala ve ark., 2005; Pospischil, 
2006; Junior ve ark., 2010)  Ülkemizde hastalık ilk kez Ataman ve Hakioğlu (1956) tarafından 
koyunlarda tespit edilmiştir. Daha sonraki yıllarda koyun ve keçi abort olgularından C. psittaci 
izole edildiği bildirilmiştir (Hakioğlu, 1958; Yılmaz, 1966; Yılmaz ve ark., 1989; Türütoğlu ve 
ark., 2000). Türütoğlu ve Erganiş (1996), abort yapmış 93 koyun fötusunun 13’ünden 
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(%13.3), 8 plasentanın 5’inden (%62.5) ve 10 vajinal sıvabın 3’ünden (%3) C. psittaci izole 
ettiklerini bildirmişlerdir. Güler ve ark.(2006),  abort yapmış koyunlara ait 172 fötus mide 
içeriği ve 94 vajinal svap örneğini PCR ile 172 kan serumu örneğini CFT ile incelemişler, 7 
vajinal sıvap ve 6 mide içeriginde Chlamydia DNA’sı tespit ettiklerini, serum örneklerinin ise 
45’inin pozitif olduğunu bildirmişlerdir. Öngör ve ark. (2004), abort yapmış koyunlardan 
aldıkları 201 süt örneğinin 3’ünde (%1.5) C. abortus DNA’sı saptamışlardır. Ülkemizde 
hastalığın yaygınlık durumu genellikle serolojik olarak araştırılmıştır. Kenar ve ark.(1990),  
tarafından Konya Bölgesinde yapılan bir çalışmada, atıklara sebep olan enfeksiyonlar 
içerisinde en fazla Chlamydiosis’e (%17) karşı seropozitiflik saptanmıştır. Türütoğlu ve ark. 
(1995), 11 ilde abort yapmış koyunlardan aldıkları kan serumu örneklerinde % 10 oranında 
pozitik sonuç elde ettiklerini bildirmişlerdir. Karamanve ark. (1993), değişik illerdeki koyunlara 
ait kan serumu örneklerinde %1.63 oranında pozitiflik saptamışlardır. Muzve ark.  (2002) 
tarafından Elazığ’da yapılan bir çalışmada, abort yapmış koyunlarda %9.5 ve sağlıklı 
keçilerde % 8.6 oranında seropozitiflik saptandığı bildirilmiştir. Çaya ve ark.(2006),  abort 
yapmış koyunlardan alınan 550 serumun ELISA ile 107’sinde (%19.5) ve mCFT ile 161’inde 
(%29.3) seropozitiflik saptamışlardır. Öztürk ve ark. (1998). İstanbul Bölgesindeki koyunlarda 
seroprevalansın %2.8 olduğunu bildirmişlerdir. Gökçe ve ark.(2007) tarafından Kars ilinde 
yapılan bir çalışmada, abort yapmış 236 koyunun 33’ü (%13.98) seropozitif bulunmuştur. 
 Teşhiste direkt mikroskobik muayene, izolasyon, serolojik testler (CFT, ELISA ve 
immunofloresan), immunohistokimyasal ve DNA temelli yöntemlerden (PCR ve DNA 
microarray) yararlanılmaktadır (Anonim 2004; Sachse ve ark., 2009). Rutin teşhiste 
izolasyonun zor olması ve zaman alması nedeniyle daha çok serolojik testler kullanılır. OIE 
tarafından önerilen ve rutin teşhiste yaygın olarak kullanılan CF testinde C. abortus ile C. 
pecorum ve Acinetobacter   gibi Gram  (-) bakteriler arasında kros reaksiyonlar görülebilir. Bu 
nedenle yanlış pozitif sonuçlar alınabilir. Abort zamanı ve aborttan 3 hafta sonra alınan kan 
serumlarında CF antikor titrelerindeki artışın dikkate alınarak sonuçların değerlendirilmesi 
önem taşımaktadır (Anonim 2004). Serolojik teşhiste C.abortus’u, C. pecorum’dan ayırmak 
için CFT’den daha spesifik bir test olan ELISA geliştirilmiştir (Wilson ve ark., 2009). 
 Son zamanlarda klinik örneklerde C.abortus’u tespit etmek için konvansiyonal ve real 
time PCR yaygın olarak kullanılmaktadır. Moleküler teşhiste  klamidiaların major outer 
membrane protein genleri (ompA, omp1 ve omp2), polymorphic membrane  protein geni 
(pmp), 16S rRNA geni, helicase geni ve 16S-23S rRNA intergenik aralık  bölgesinin 
amplifikasyonuna dayanan PCR metotları kullanılmaktadır (Siarkou ve ark., 2002; Berri ve 
ark., 2004;  Öngör ve ark., 2004; Marsilio ve ark.,  2005; Greco ve ark., 2005; Güler ve ark., 
2006;  Berri ve ark., 2009). Çeşitli restriksiyon enzimleri kullanılarak PCR ürünlerinin RFLP 
(Restriction-Fragment- Lenght- Polymorphism) testi veya DNA sekans analizi sonucunda C. 
abortus, C. pecorum, C. psittaci ve diğer suşlar birbirinden ayırt edilebilir (Wang ve ark., 
2001; Pantchev ve ark., 2009).  Aşı ve saha suşlarının ayırımında da RFLP’nin faydalı bir 
test olduğu bildirilmektedir (Larouca ve ark., 2010). Hartley ve ark. (2001), Chlamydiaceae 
familyasındaki tüm 9 türün outer membrane protein 2 (omp2) genini amplifiye eden familya 
spesifik pimer çiftini kullanmışlar, AluI enzimiyle gerçekleştirilen PCR-RFLP testinde tüm 
türleri identifiye ettiklerini bildirmişlerdir. Rekiki ve ark.(2002),  abort yapmış koyun ve 
keçilerin vajinal sıvaplarından izole ettikleri klamidia izolatlarının 16S-23S intergenik aralık 
bölgesinin amplifiye DNA fragmantlarının BglII ve PstI enzimleriyle kesimi sonucunda tüm 
izolatları C. abortus olarak identifiye etmişlerdir. Siarkou ve ark. (2002), RFLP testinde BfaI, 
SfcI, HpaI, BclI, DdeI ve AclI enzimlerini kullanmışlar, C. abortus ve C. pecorum’un ayırt 
edilmesinde BclI,  SfcI ve DdeI enzimlerinin daha güvenilir olduğunu açıklamışlardır. Berri ve 
ark (2009),  omp1 geninin amplifiye DNA fragmantlarını AluI enzimi ile, 16S-23S rRNA 
sekansının DNA ürünlerini PstI ve BglII ile keserek C.abortus’u identifiye ettiklerini 
bildirmişlerdir. 
 
MATERYAL VE METOT 
Örnekler: Çalışmada 2008-2010 yılları arasında iki kuzulama döneminde Elazığ ve Çevre 
illerden hastalık teşhisi amacıyla Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne 
gönderilen  her biri farklı sürülere ait 64 atık koyun fötusu ve 7 atık keçi fötusu olmak üzere 
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toplam  71 fötus kullanıldı. Ayrıca atıkların görüldüğü 10  koyun sürüsünden alınan 100 
vajinal svap örneği   SPG medium (Sucrose 74.6 g/l, K2HPO4 1.237g/l, L-glutamic acid  
0.721g/l, %10 fetal calf serum, streptomycin 100 µg/ml, nystatin 50 µg/ml, gentamicin  50 
µg/ml) içerisinde laboratuvara getirildi. 
Etken İzolasyonu: Etken izolasyonu için fötusun organ örneklerinden (karaciğer, dalak, 
akciğer ve mide) streptomisin içeren (200 µg/ml) nutrient buyyon içerisinde  % 10’luk 
süspansiyon hazırlandı.  Bu süspansiyodan 0.2 µl alınarak 6-8 günlük embriyolu tavuk 
yumurtalarının sarı keselerine inokulasyon yapılarak 37 0C’de 4-13 gün inkubasyona 
bırakıldı. Dördüncü günden sonra  embriyo ölümlerinin görüldüğü yumurtalar açılarak  sarı 
kesesi membranlarından preparat hazırlandı.  Hazırlanan preparatlar modifiye Ziehl-Neelsen  
(MZN) yöntemiyle boyandı ve elementer cisimciklerin varlığı yönünden incelendi. Embriyo 
ölümlerinin görülmediği durumlarda kör pösajlar yapıldı (Anonim 2004; Türütoğlu, 1992; 
Türütoğlu ve Erganiş, 1996).  Elde edilen izolatlar PCR ile identifiye edildi. 
DNA İzolasyonu: Direkt doku örneklerinden, vajinal sıvap örneklerinden ve emriyolu 
yumurtaların sarı keselerinden DNA izolasyonu QIAamp DNA kiti(Qiagen) kullanılarak kitin 
prosedürüne göre yapıldı.   
PCR Testi: Toplam 50 µl’lik hacimde hazırlanan PCR karışımı 5  µl 10xPCR buffer (10 mM 
Tris-HCl,  pH 9.0, 50 mM KCl, % 0.1 Triton-100), 5  µl 25 mM MgCl2,  deoxynucleotide 
triphosphate’ın herbirinden 250 µM, 2U Taq DNA polymerase enzimi(fermentas), herbir 
primerden 1  µM ve 5  µl hedef DNA içermektedir. Primer olarak C. abortus S26/3 suşunun 
helicase geninden türetilen tür spesifik clone 8 FP: 5’-TGG TAT TCT TGC CGA TGA-3’; RP: 
5’-GAT CGT AAC TGC TTA ATA AAC CG-3’ primer çifti kullanıldı. DNA amplifikasyonu 94 
0C’de  5 dakika ön ısıtmayı mütakip 94 0C’de  1 dakika denatürasyon, 50 0C’de 1 dakika 
hibridizasyon, 72  0C’de  2 dakika sentez olmak üzere 40 siklus ve 72  0C’de  7 dakika son 
siklus olarak gerçekleştirildi. 
 PCR’de amplifiye edilen DNA, % 1.5’luk agaroz jel içerisinde 70 voltta 1 saat süreyle 
elektroforez işlemine tabi tutuldu. Elektroforezi mütakip jel ethidium bromide (0.5 µg/ml) ile 
boyandı ve sonuçlar UV transilluminatörde değerlendirildi. PCR ürünlerinden elde edilen 479 
bp uzunluğundaki bant C. abortus yönünden pozitif olarak değerlendirildi. 

PCR’de kontrol olarak kulanılan C.abortus S26/3 suşu Pendik Veteriner Kontrol ve 
Araştırma Enstitüsünden, C. pecorum E58 ve C. psittaci 6BC suşları Dr. Bernard 
Kaltenboeck’ den (Auburn Universitesi, Alabama) temin edildi. 
RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) Testi: PCR ürünleri AluI ve HaeIII 
enzimleriyle kesildi. Bunun için 10 µl PCR ürünü, 18 µl nükleaz içermeyen distile su, 2  µl 
10xBuffer ve 2  µl enzimden oluşan karışım hazırlandı. Bu karışım enzimatik kesimin 
gerçekleşmesi için 37 0C’de bir gece bekletildi. Daha sonra HaeIII enziminin inakivasyonu 
için 80 0C’de 20 dakika ve AluI enziminin inaktivasyonu için 65 0C’de 20 dakika bekletildi. 
Kesilen ürünler % 1.5’luk agaroz jel içerisinde 70 voltta 1 saat süreyle elektroforez işlemine 
tabi tutuldu. Jel ethidium bromide (0.5 µg/ml) ile boyandıktan sonra UV transilluminatörde 
incelendi.  
Histopatolojik Muayene: Atık fötuslardan alınan doku örnekleri (akciğer, karaciğer, dalak) 
% 10’luk tamponlu formaldehit solusyonunda tespit edildi. Doku örneklerinden parafin blokları 
hazırlandı. Bunlardan elde edilen kesitler mikrotomda 4 mikron kalınlığında kesilerek, 
Hematotoksilen-Eosin (HE) yöntemi ile boyandı ve ışık mikroskobunda incelendi (Luna, 
1968). 
 
BULGULAR 
 Bu araştırmada incelenen toplam 71 atık fötusun 7’si (%9.86) hem kültür hem de 
PCR yöntemiyle C. abortus yönünden pozitif bulundu. Altı koyun ve 1 keçi fötusunda C. 
abortus tespit edildi.  Fötusun direkt organ süspansiyonlarından yapılan PCR testinde 5 
örnekte  C. abortus DNA’sı saptandı (Tablo 1). Atık görülen sürülere ait koyunlardan alınan 
100 vajinal sıvap örneğinin 6’sında (% 6) C. abortus DNA’sı tespit edildi. İki sürüye ait hem 
vajinal sıvap hem de fötus örnekleri C. abortus yönünden  pozitif bulundu (Tablo 2).  Vajinal 
sıvap örnekleri negatif bulunan sürülere ait fötus örneklerinde de negatif sonuç alındı.  
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Tablo 1. Fötus Örneklerinin Kültür ve PCR Sonuçları. 

Örnek Kültür Pozitif PCR Pozitif 

 
Türü 

 
Sayısı 

 
n 

 
(%) 

Yumurta Sarısı Organ Süspansiyonu 

n (%) n (%) 

Koyun Fötusu 64 6 9.38 6 9.38 4 6.25 
Keçi Fötusu 7 1 14.29 1 14.29 1 14.29 

Toplam  71 7 9.86 7 9.86 5 7.04 

 
Tablo 2. Vajinal Sıvap Örneklerinin PCR Sonuçları 

Sürü No Vajinal Sıvap Sayısı PCR Sonucu 

1 9 - 
2 8 - 
3* 11 + 

 (4 örnek pozitif) 
4 8 - 
5 10 - 
6* 7 +  

(2 örnek pozitif) 
7 9 - 
8 13 - 
9 12 - 

10 13 - 

 Bu sürülere ait atık fötus örnekleri PCR pozitif bulundu. 
 

 Yumurta sarı kesesinden, vajinal sıvaplardan ve direkt organ süspansiyonlarından 
ekstrakte edilen DNA’nın PCR’de amplifiye edilmesi ve agaraz jel elektroforez işlemine tabi 
tutulması sonucunda 479 bp uzunluğunda pozitif bantlar elde edildi (Resim 1). Ayrıca  
çalışmada kullanılan primer çifti C. pecorum  E58  standart suşu ile kontrol edildi ve  negatif 
sonuç alındı. PCR’da C. psittaci 6BC standart suşu ile pozitif bant elde edildi. PCR 
ürünlerinin Alu1 ve HaeIII enzimi ile kesilmesi sonucunda tüm izolatlar C. abortus S26/3 
standart suşu ile aynı profilleri gösterdi. C. psittaci 6BC standart suşunun RFLP analizinde 
herhangi bir fragmant saptanmadı. RFLP ile C. abortus izolatları, C. psittaci 6BC standart 
suşundan ayırt edildi. (Resim 2). 

 
Resim 1. PCR ürünlerinin ethidium bromide ile boyanmış % 1.5’luk 
 agaroz jelde görünümü. M: 100 bp DNA ladder, 1-6: Pozitif örnekler,  
7: C. psittaci 6BC, 8: Negatif kontrol, 9: C. abortus S26/3. 
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Resim 2.PCR ürünlerinin Alu1 restriksiyon enzimi kullanılarak yapılan 
RFLP  analiz  sonuçları.  M: 100 bp DNA ladder,  1: C. abortus  S26/3,  
2: Negatif kontrol, 3: C. psittaci 6BC, 4-10: Pozitif örnekler. 
 
Makroskobik Bulgular: İncelenen fötüslerin genellikle doku bütünlüklerinin bozulmamış 
olduğu dikkati çekti. C. abortus izole edilen fötüslerin karaciğerlerinin şişkin olduğu, 
kenarlarının kütleştiği, subkapsüler olarak ve kesit yüzlerinde 1-2 mm çapında, çok belirgin 
olmayan sarımsı renkli odaklar gözlenirken, diğer organlarda kaydadeğer bir patolojik 
değişim izlenmedi. 
Mikroskobik Bulgular: Karaciğerde genellikle subkapsüler dağılım gösteren fokal veya 
parçalı koagülasyon nekroz alanlarıyla bunların etrafında ve periportal alanlarda hafif 
mononüklear hücre infiltrasyonlarıyla karakterize lezyonlar dikkati çekti. Nekrotik alanların 
özelikle subkapsüler yerleşim gösterenlerde postnekrotik fibrozise rastlandı. Dalakta kapsuler 
kalınlaşma, akciğerlerde ise alveolar ödem ve alveolar septumlarda hücre infiltasyonuna 
bağlı kalınlaşmalar başlıca mikrokobik bulguları oluşturdu (Resim 3-5). 

 
Resim 3. Karaciğerde, subkapsuler nekroz alanları, H.E x200. 
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Resim 4. Karaciğerde perportal ve perivasküler lenfohistiyositik 
 infiltrasyon, H.E x200. 

 
Resim 5. Akciğerde alveolar septal kalınlaşma ve plöradaki kalınlaşma H.Ex20 
 
 
TARTIŞMA 
 Koyun ve keçilerde enfeksiyöz karakterdeki abortlar büyük ekonomik kayıplara neden  
olmaktadır. Ülkemizde hayvanlarda görülen abort olgularından Brucella türleri başta olmak 
üzere, Campylobacter fetus subsp. fetus, C. psittaci (Yeni ismi C. abortus),  Salmonella ve 
Listeria monocytogenes’in izole edildiği bildirilmiştir (Arda ve ark., 1987;  Yılmaz, 1988; 
Erdoğan ve ark., 1993; Türütoğlu ve Erganiş 1996; Muz ve ark.,1999;  Türütoğlu ve ark., 
2000). Abort yapmış koyunlarda Coxiella burnetii yönünden seropozitiflik saptanmıştır 
(Kalender, 2001, Özyer ve ark., 1990). Ülkemizde hayvanlarda Chlamydiosis’in yaygınlık 
durumu daha çok serolojik olarak araştırılmıştır. Etken izolasyonu ile ilgili çalışmalar az 
sayıdadır. Değişik bölgelerde yapılan çalışmalarda koyun ve keçilerde % 1.6-29.3 arasında 
seropozitiflik bildirilmiştir (Kenar ve ark., 1990; Karaman ve ark.,1993; Türütoğlu ve ark., 
1995; Öztürk ve ark., 1998, Muz ve ark., 2002; Çaya ve ark., 2006; Gökçe ve ark., 2007; Otlu 
ve ark., 2007) . Türütoğu ve Erganiş (1996), 98 atık koyun fötusunun çeşitli organlarından 
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olmak üzere 13’ünde (%13.3) C. psittaci izole etmişlerdir. Türütoğlu ve ark.(2000), abort 
olgularının görüldüğü bir koyun işletmesindeki bir koyuna ait vajinal sıvap ve fötusun iç 
organlarından C. psittaci izole ettiklerini bildirmişlerdir. Güler ve ark. (2006) tarafından 
yapılan bir çalışmada, koyunlardan alınan 94 vajinal sıvabın 7’sinde (%7.45) ve 172 fötusun 
mide içeriğinin 6’sında (% 3.49) Chlamydia DNA’sı saptanmıştır. Bu çalışmada elde edilen  
izolasyon oranı (% 9.38), Türütoğlu ve Erganiş  (1996) tarafından tespit edilen orana, vajinal 
sıvaplarda Chlamydia DNA’sı tespit edilme oranı (% 6)  Güler ve ark. ( 2006) tarafından 
bildirilen orana yakın bulunmuştur. Yılmaz ve ark. (1989),  Ankara tiftik keçilerinden C. 
psittaci izole ettiklerini bildirmişlerdir. Bu çalışmada da 1 keçi fötusundan etken izole 
edilmiştir.  
 Hastalığın klinik bulguları ve patolojik lezyonları spesifik değildir. Brucellosis, 
Campylobacteriosis, Coxillosis, Toxoplasmosis ve Salmonellosis gibi hastalıklarda da benzer 
bulgular görülebilir. Bu nedenle hastalığın kesin teşhisi laborauvar teknikleriyle mümkündür 
(Marsilio ve ark.,  2005; Sachse ve ark., 2009). Serolojik teşhiste laboratuvarlarda yaygın 
olarak kullanılan CF testinde kros reaksiyonların görülmesi, aşı ve enfeksiyona bağlı 
antikorları ayırmadaki güçlükler dezavantaj oluşturmaktadır. Ayrıca abort yapmış hayvanların 
kan serumlarında antikor titrelerindeki artışın dikkate alınarak sonuçların değerlendirilmesi 
gerekmektedir (Anonim,  2004). Hücre kültürlerinde izolasyon için laboratuvar alt yapısının 
uygun olması gerektiğinden, embriyolu tavuk yumurtasında izolasyon daha kolay bir 
yöntemdir. Embriyolu tavuk yumurtalarının sarı kesesi membranlarından yapılan MZN 
boyamalarda elementer cisimcikler aranır. Elementer cisimciklerin görülmediği durumlarda 
izolasyon için kör pasajlar yapılmaktadır (Türütoğlu, 1992; Türütoğlu ve Erganiş 1996). Bu 
nedenle örnekleri kesin olarak negatif değerlendirmek için uzun süre gerekmektedir. Bununla 
birlikte MZN boyamada Coxiella ve Brucella etkenlerinden ileri gelen yanlış pozitif sonuçlar 
alınabilir (Rodolokis ve ark., 1998). Bu çalışmada MZN boyamada saptanan tüm pozitif 
sonuçlar PCR ile de teyit edilmiştir. Kültür ve PCR sonuçları tam bir uygunluk göstermiştir.  

Klinik örneklerde C.abortus’ u tespit etmek için PCR gibi moleküler yöntemler 
uygulanmaktadır. Böylece kültüre gerek kalmaksızın kısa sürede hastalık teşhis 
edilebilmektedir. C. abortus’un helicase genine spesifik clone 8 primerleri kullanılarak elde 
edilen PCR ürünlerinin RFLP analizi ile C. abortus ve C. psittaci’nin ayırt edilebildiği, tür 
düzeyinde etkeni tespit etmek için bu primerlerin spesifik olduğu açıklanmıştır (Creelan ve 
ark., 2000; Öngör ve ark., 2004). Bununla birlikte helicase geni dışında diğer genlerin 
amplifiye ürünlerinin RFLP testi ile tür düzeyinde identifikasyon yapıldığı bildirilmiştir (Hartley 
ve ark., 2001; Siarkou ve ark., 2002; Berri ve ark., 2009). Bu çalışmada C.abortus’un 
helicase geninden türetilen clone 8 primerleri kullanıldı. Ancak  C. psittaci 6BC standart suşu 
ile pozitif bantlar elde edildi. PCR ürünlerinin RFLP testi  ile analizi sonucunda izolatlar C. 
abortus olarak identifiye edildi. C. pecorum’un da koyun ve keçilerde abortlara neden 
olabileceği rapor edilmiştir(Berri ve ark., 2004). Bu nedenle atık materyallerinde bu iki türün 
ayırt edilmesi gerekir. C. abortus’un C. pecorum’dan ayırt edilmesinde  clone 8 primerlerinin 
spesifik olduğu bildirilmiştir (Öngör ve ark., 2004). Bu çalışmada, clone 8 primerleri 
kullanılarak yapılan PCR-RFLP testinin C. abortus’un tür düzeyinde identifikasyonunda 
duyarlı bir test olduğu kanısına varılmıştır.   
 Wang ve ark. (2001) RFLP testinde CfoI,  HaeIII, NdeI, Stu ve Alu1 enzimlerini 
kullanmışlar, bunlar içerisinde Cfo1 ve HaeIII enziminin C. abortus izolatlarını ayırt 
edebildiğini,  AluI enzimi ile çok sayıda fragmant elde edildiğinden suşları ayırt 
edemediklerini bildirmişlerdir. Ancak birçok araştırıcı C. abortus’un tür düzeyinde 
identifikasyonunda AluI enziminin kullanıldığı RFLP’nin sensitivite ve spesifitesinin yüksek 
olduğunu açıklamışlardır (Hartley ve ark., 2001; Berri ve ark.,  2004; Öngör ve ark., 2004; 
Marsilio ve ark., 2005; Greco ve ark., 2005). Bu çalışmada da HaeIII  ve AluI enzimleri  
kullanılarak RFLP testinde tür düzeyinde identifikasyon yapılmış ve her iki enzimin de C. 
abortus’un diğer türlerden ayırt edilmesinde spesifik olduğu kanısına varılmıştır.  
 Vajinal sıvap, abort fötus ve plasenta gibi örneklerde PCR ile C. abortus DNA’sı 
saptanabilir. PCR kültüre göre daha çabuk bir yöntemdir. Bununla birlikte kros 
kontaminasyonların olması ve PCR’ inhibe eden faktörlerden dolayı yanlış negatif sonuçlar 
alınabilir (Anonim 2004). Bu çalışmada embriyolu tavuk yumurtalarına ekimden sonra 
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yumurta sarılarından yapılan PCR’da 7 örnekte C.abortus DNA’sı saptandı. Direkt organ 
örneklerinden yapılan PCR’da 5 örnek pozitif sonuç verdi. Bu durum fötusa ait örneklerde 
PCR’ı inhibe eden faktörlerin olabileceğini düşündürmektedir. 
 Teşhiste vajinal sıvap örneklerinin kullanılmasının avantajları vardır. Abort materyali 
ile direkt temas edilmediğinden örnek alımı esnasında insanlara bulaşma riski önemli ölçüde 
azalmakta ve çok az miktarda örnek yeterli gelmektedir. Ayrıca vajinal svap örnekleri 
asemptomatik  hayvanların belirlenmesi ve gebelik döneminde hastalığın erken teşhisine 
imkan vermektedir (Marsilio ve ark., 2005). Bu çalışmada abortların görüldüğü 2 sürüye ait 6 
vajinal sıvap örneğinde C. abortus DNA’sı saptandı. Ancak bu iki sürüye ait diğer sıvap 
örnekleri negatif bulundu. Bu sürülerin fötus örneklerinde de pozitif sonuç alındı. Bu 
çalışmada vajinal sıvap örnekleri abort olgularından birkaç gün veya 1-2 hafta sonra sonra 
alındı. Elde edilen bu negatif sonuçlar örneklerde PCR ile tespit edilebilecek miktarda etkenin 
bulunmamasından kaynaklanabilir. Nitekim abortustan birkaç gün önce ve kısa bir süre sonra 
vajinal eksudatlarda klamidia etkenlerinin çok fazla miktarda bulunduğu bildirilmiştir             ( 
Marsilio ve  ark., 2005). 

C. abortus enfeksiyonunda tipik patolojik lezyonlar kotiledon ve plasental 
membranlarda görülmektedir (Buxton ve ark., 1990). Ancak hastalık teşhisi için laboratuvara 
sadece atık fötus gönderildiğinden bu çalışmada fötusun karaciğer, dalak, ve akciğeri 
makroskobik ve miroskobik olarak incelendi. Çok tipik olmamakla birlikte karaciğerdeki fokal 
nekrozlar ve portal hücre infiltrasyonları ve akciğerde alveolar septal kalınlaşma bulguları 
diğer araştırmacılar tarafından bildirilen bulgularla benzerlik göstermektedir (Longbottom ve 
Coulter, 2003; Kerr ve ak. 2005) 
 Sonuç olarak, Elazığ ve çevresinde C. abortus enfeksiyonunun önemli bir rol oynadığı 
ortaya konmuştur. Hastalığın görüldüğü bölgelerde aşılama yapılmasının fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir. Ülkemizde hayvanlarda abort olgularında C. abortus enfeksiyonu genellikle 
göz ardı edilmektedir. Rutin teşhis laboratuarlarında atık materyalleri C. abortus yönünden de 
incelenmelidir. Etken izolasyonunun zor olması nedeniyle teşhiste ve epidemiyolojik 
çalışmalarda moleküler yöntemlerden de yararlanılmalıdır. Ülkemizde hayvanlarda 
Chlamydiosis’in yaygınlık durumunu orta koymak amacıyla geniş kapsamlı epidemiyolojik 
çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatine varılmıştır. 
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Pnömonili koyun ve kuzuların akciğerlerinde mikoplazma etkenlerinin kültür,  
PCR ve immunoperoksidaz yöntemler ile saptanması ve moleküler tiplendirilmesi 
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ÖZET  

Bu çalışmada Elazığ’da mezbahalarda kesilen ve hastalık teşhisi için Elazığ Veteriner 
Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne getirilen makroskobik olarak pnömoni lezyonlarına sahip 
koyun ve kuzulara ait toplam 216 akciğer örneği mikoplazma türlerinin varlığı yönünden 
kültür, PCR ve immunoperoksidaz yöntemleri ile incelendi. 

Akciğer örnekleri steril havan içinde steril kum ve az miktarda selektif besiyeri ilave 
edilerek iyice ezildi. Bu süspansiyondan Mycoplasma broth ve Mycoplasma agar 
besiyerlerine ekim yapıldı. Sıvı ve katı besiyerleri 370 C ‘de %5 CO2’ li ortamda 4–7 gün 
inkubasyona bırakıldı. Bu süre sonunda üreme görülmeyen durumlarda kör pasajlar yapıldı. 
Akciğer dokusu örneklerinden ve buyyon kültürlerinden DNA ekstraksiyon kiti kullanılarak 
DNA ekstrakte edildi. Elde edilen DNA’lar Mycoplasma cins spesifik ve tür spesifik primerler 
kullanılarak çoğaltıldı.  Anti-M. ovipneumoniae hiperimmun serumu kullanılarak akciğer 
örnekleri immunoperoksidaz yöntemiyle incelendi.  M. ovipneumoniae izolatlarının moleküler 
tiplendirilmesinde RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) Testi uygulandı.  

Kültür yöntemiyle toplam 216 akciğer örneğinin 80’inden (% 37.03) mikoplazma izole 
edildi. Buyyon kültürlerinden yapılan PCR testinde örneklerin 96’sında (%44.44) ve direkt 
akciğer dokusundan yapılan PCR’da örneklerin 36’sında (%16.66) mikoplazma cins spesifik 
DNA tespit edildi. Mikoplazma cins spesifik DNA saptanan 96 örneğin 57’si (%59.37) M. 
ovipneumoniae türüne ve 31’i (%32.29) M. arginini türüne spesifik primerlerle pozitif sonuç 
verdi.  Sekiz örnekte (% 8.33) mikoplazma cins spesifik DNA tespit edilmesine karşın bu 
örneklerde M. ovipneumoniae ve M. arginini DNA’sı tespit edilemedi. İmmunoperoksidaz 
yöntemi ile 216 adet akciğer örneğinin 61’i M. ovipneumoniae yönünden pozitif bulundu. 
Pozitif boyanmaların bronşiyal epitel hücrelerin sitoplazmasında ve hücre yüzeyinde lokalize 
olduğu gözlendi.  RAPD analizinde M. ovipneumoniae izolatlarından  15 farklı profil elde 
edildi. 
 
GİRİŞ  
 Enfeksiyöz hastalıklar tüm dünyada ve ülkemizde hayvan yetiştiriciliğini olumsuz 
yönde etkileyerek büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Enfeksiyöz hastalıklar 
içerisinde pnömoniler önemli bir yere sahiptir. Koyun ve keçilerde mikoplazmalar ya tek 
başına ya da diğer mikroorganizmalarla birlikte pnömonilerin oluşmasında rol oynarlar.  
Koyun ve keçilerin mikoplazma enfeksiyonlarının teşhisinde serolojik testler yaygın olarak 
kullanılmamaktadır. Rutin teşhiste mikoplazma etkenlerini üretmek oldukça güçtür ve uzun 
zaman almaktadır. Etken izolasyonu için özel olarak hazırlanmış besiyerleri kullanılmaktadır. 
Mikoplazmaların izolasyonu bakterilere oranla oldukça güç olduğu için bu etkenlerle ilgili 
olarak ülkemizde sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte son yıllarda mikoplazma 
etkenlerinin saptanmasında daha kısa sürede sonuç alınabilen PCR ve İmmunoperoksidaz 
yöntemleri gibi yeni teşhis tekniklerinin kullanılması ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Ülkemizin 
farklı bölgelerinde yapılan çalışmalarda koyun ve kuzu pnömonilerinden mikoplazma ve 
bakterilerin izolasyonu yapılmış olmakla birlikte bu hayvan türlerinde mikoplazmaların 
moleküler teşhisi ve moleküler tiplendirilmesi ile ilgili çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. 
Ayrıca Elazığ ve civarında koyun ve kuzulardan mikoplazma izolasyonu ile ilgili olarak 
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ülkemizin farklı bölgelerinde yapılan çalışmaların 
bazılarında sadece etken izolasyonuna gidilmiş ve numunelerin histopatolojik muayenesi 
yapılmamıştır. Bu çalışmaların bazılarında izole edilen Mikoplazmaların tür düzeyinde 
identifikasyonları yapılamamıştır. Gerek bölgesel ve gerekse ülkesel düzeyde hayvanlarda 
mikoplazma enfeksiyonlarının epidemiyolojisi konusunda çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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 Bu çalışma yöremizde pnömonili koyun ve kuzuların  akciğerlerinde mikoplazma 
etkenlerinin kültür, PCR ve immunoperoksidaz yöntemler ile saptanması ve moleküler 
tiplendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
 
LİTERATÜR ÖZETİ  
 Koyunlarda görülen pnömoniler,  bakteriler, viruslar, parazitler, klamidyalar ve 
mikoplazmalar tarafından oluşturulan polimikrobial bir etiyolojiye sahiptir (Martin, 1983; 
Aytuğ, 1987; Martin, 1996). Koyun ve kuzu pnömonilerine yol açan etkenlerin başında 
Mycoplasma ovipneumoniae (M. ovipneumoniae), Mannheimia haemolytica (M. haemolytica) 
ve Pasteurella multocida (P. multocida) yer almaktadır (Boklisch ve ark., 1987; Damassa ve 
ark., 1992). M. ovipneumoniae koyunlarda atipik pnömoniye neden olur. M. ovipneumoniae 
tarafından başlatılan  enfeksiyonun hayvanları  M. haemolytica ve Parainfluenza-3 virusu 
enfeksiyonuna karşı duyarlı hale getirdiği  düşünülmektedir (Nicholas ve ark., 2008). 
Çoğunlukla bu mikroorganizmalar birlikte pnömoniye neden olurlar. Koyun veya keçilerde M. 
arginini tek başına önemli bir patojen olmamasına rağmen Mannheimia haemolytica ile 
birlikte pnömonilerde patolojik hasarın artmasına neden olur (Nicholas ve ark., 2008; Lin ve 
ark., 2008). Mycoplasma mycoides subsp. capri, M. capricolum subsp. capricolum, M. 
capricolum subsp. capripneumoniae, M. bovis ve M. agalactiae gibi mikoplazma türlerinin 
koyun ve kuzuların solunum sistemi mukozalarından ve akciğerlerinden izole edildiği rapor 
edilmiştir (Benkirane ve ark.,  1993; Loria ve ark., 2003;  Nicholas, 2000; Ayling ve ark., 
2004; Erken, 2004). 
 Koyunların solunum sistemlerinden mikoplazma izolasyonu ilk defa Greig (1955) 
tarafından yapılmıştır. Ülkemizde ise yine aynı yıl içinde etken izole edildiği bildirilmiştir 
(Durusan ve Doğuer, 1955). Koyun ve keçilerin bulaşıcı agalaksiya ve keçilerin bulaşıcı 
plöropnömonileri ile ilgili çalışmalar çok eski zamanlara dayanmasına rağmen özellikle 
solunum sistemi mikoplazmaları ile ilgili çalışmalar ihmal edilmiştir. Bunun başlıca sebebi, 
çok sık karşılaşılan bakteriyel enfeksiyonlar, özellikle P. multocida ve  M. haemolytica’nın 
klinik tablo ve lezyonları komplike ederek mikoplazma enfeksiyonunu gizlemeleri ile 
mikoplazmaların izolasyon ve identfikasyonunda karşılaşılan güçlüklerdir (Lefevre ve ark., 
1987). 
 Kuzularda pnömoni salgınlarında genellikle yüksek morbidite, düşük mortalite ve 
gelişme geriliği görülür. Kuzularda enfeksiyon şartların kötüleşmesine bağlı olarak oluşan 
plöritis, pulmoner abse, konsolide lezyonlar ve akut fibrinöz pnömoniye bağlı ölümler 
şekillenebilir. Koyunlarda başlangıçta öksürük, vücut ısısı artışı, iştah ve büyüme oranında 
azalma ve süt veriminde düşüş görülür. Koyun ve kuzularda esas klinik belirtiler, kronik 
ısrarlı, düzensiz bir öksürük ve mukopurulent nasal akıntı ve çok şiddetli bir inflamatuar yanıt 
şeklindedir (St George, 1972; Ayling ve Nicholas, 2007).  
 Birçok ülkede yapılan çalışmalarda pnömonili koyun ve kuzulardan en fazla M. 
ovipneumonia’ nın izole edildiği  ve hastalığa bazen M. haemolytica, Parainfluenza-3 virusu 
ve M.arginini’nin de katıldığı bildirilmiştir (Mac Auliffe ve ark., 2003a; Parham ve ark., 2006; 
Sheehan ve ark., 2007;  Lin ve ark., 2008; Nicholas ve ark., 2008).  M.ovipneumoniae 
enfeksiyonu dünyada özellikle A.B.D, Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere’de endemik bir 
problem olarak sıklıkla teşhis edilmektedir (Martin, 1996). M. ovipneumoniae ve 
M.arginini’nin sağlıklı koyun ve kuzuların akciğerlerinden de da izole edilebileceği 
açıklanmıştır (Davies, 1985; Alley ve ark., 1999). Ülkemizde yapılan çalışmalarda koyun ve 
kuzu pnömonilerinden M. ovipneumoniae, M.arginini ve M. agalactia’nın izole edildiği 
bildirilmiştir (Güler, 1993;  Erken, 2004).  
 M. ovipneumoniae enfeksiyonlarında koyunların akciğerlerinde oluşan mikroskobik 
lezyonlar; kronik kataral bronşitis ve  bronşiolitis, alveolitis ve bronşiyal obstruksiyona bağlı 
atelektaziyle karakterizedir (Black ve ark., 1988; Hazıroğlu ve ark., 1996, Sheehan ve ark., 
2007). Klinik ve patolojik bulguların yeterince belirgin olmaması nedeniyle kesin teşhis için 
etken izolasyonu ve identifikasyonu gereklidir. M. ovipneumoniae koyunlarda atipik 
pnömoninin hızlı yayılmasında etkili olduğundan enfekte hayvanları tespit etmek için spesifik, 
sensitiv ve hızlı teşhis metodları gerekir. Mikoplazmaların identifikasyonu  biyokimyasal ve 
serolojik testler ile yapılmaktadır (Stalheim, 1985; Erdağ ve Türkaslan, 1989; Arda ve ark., 
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1997).  Mikoplazma enfeksiyonlarının teşhisinde kültür çoğunlukla kullanılmasına rağmen 
zahmetlidir ve uzun zaman alır (Lin ve ark., 2008).  Mikoplazmaları tespit etmek için PCR 
16S rDNA  PCR ve denatüre edici gradient jel elektroforezi (McAuliffe ve ark., 2003b) en yeni 
hızlı moleküler metotlardır. Bununla birlikte akciğer örneklerinde immunohistokimyasal 
yöntemlerle mikoplazma antijenlerinin saptandığı ortaya konmuştur (Hazıroğlu ve ark. 1996; 
Sheehan ve ark., 2007).  
 M.ovipneumoniae’nın moleküler tiplendirilmesinde AFLP (Amplified Fragment Lenght 
Polymorphism), RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism), RAPD (Random 
Amplified Polymorphic DNA) ve Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE) yöntemleri 
kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda  M.ovipneumonia izolatlarının yaygın bir heterojenite 
gösterdiği ortaya konmuştur (Parham ve ark., 2006, Harvey ve ark., 2007; Nicholas ve ark., 
2008).     
 
MATERYAL VE METOT 
 
Mateyal:  
 Bu çalışmada 2008-2010 yılları arasında Elazığ’da mezbahalardan temin edilen  180  
ve hastalık teşhisi için Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne getirilen 
makroskobik olarak pnömonili  36 akciğer örneği olmak üzere toplam 216 akciğer örneği (200 
koyun ve 16 kuzu akciğeri) çalışmanın materyalini oluşturdu. Örnekler genellikle yaz sonu ve 
kış sonu aylarında olmak üzere iki dönem halinde toplandı.  
Etken İzolasyonu: Toplanan numuneler laboratuvara getirildikten sonra akciğerlerin 
lezyonlu kısımlarından kesilen parçalar steril bir havanda kum ile birlikte sıvı besiyeri 
yardımıyla ezilerek süspansiyon haline getirildi. Bu süspansiyondan Mycoplasma Suplement 
G ilave edilmiş Mycoplasma Agar Base ve Mycoplasma broth besiyerlerine ekim yapıldı. Sıvı 
besiyerlerinin 10-5 ‘e kadar dilusyonları hazırlandı. Ekim yapılan besiyerleri % 5 CO2 ‘li etüvde 
370 C’de 48-72 saat inkubasyona bırakıldı. Besiyerleri hergün üreme yönünden kontrol edildi. 
Üremenin görüldüğü son tüpten katı besiyerlerine pasaj yapıldı. Üreme görülmeyen 
besiyerlerinden 3 kez kör pasaj yapıldıktan sonra üreme görülmeyen örnekler negatif olarak 
değerlendirildi. İnkubasyon sonunda petriler stereomikroskop altında incelendi. Mikolazma 
şüpheli koloniler klasik identifikasyon yöntemleri ile identifiye edildi (Yoder, 1985; Güler, 
1993). 
Primerler: 16SrRNA geninden türetilen Mycoplasma cins spesifik GPO3 (5’ 

GGGAGCAAACACGATAGATACCCT 3’) ve MGSO (5’ TGCACCATCTGTCACTCTG-
TTAACCTC 3’) primerleri (Botes ve ark., 2005), M. ovipneumoniae tür spesifik LMF1 (5’ 
TGAACGGAATATGTTAGCTT 3’ ve LMR1 (5’ GACTTCATCCTGCACTCTGT 3’)  primerleri 
(MCauliffe ve ark, 2003a) ve M. arginini tür spesifik MAGF (5’ 
GCATGGAATCGCATGATTCCT 3’) ve GP4R (5’GGTGTTCTTCCTTATATCTACGC 3’)  
primerleri (Timenetsky ve ark., 2006) kullanıldı.  
DNA İzolasyonu: Toplanan örneklerden DNA ekstraksiyonu amacıyla QIA amp (Oiagen) 
DNA ekstraksiyon kiti kullanıldı. DNA izolasyonu Mycoplasma broth kültürlerinden, 
Mycoplasma agardaki şüpheli kolonilerden ve organ örnekleri süspansiyonlarından kitin 
kullanım prosedürüne göre yapıldı. DNA izolasyonu için broth kültürlerinden 200 µl alınarak 
üzerine 200 µl buffer AL ve 25 µl Proteinaz K ilave edildi. Hazırlanan süspansiyon 560 C’deki 
su banyosunda 10 dakika inkube edildikten sonra vortekslendi. Bu aşamayı takiben 

süspansiyona 200 l etanol ilave edildikten sonra vortekslendi. Bu işlemi takiben de 
süspansiyon 8.000 rpm'de 1 dakika santrifüj edildi. Santrifüj işleminden sonra süspansiyon 
QIAamp mini spin column tüplerine aktarıldı. QIAamp mini spin column tüpleri 8.000 rpm'de 1 
dakika santrifüj edildi ve süpernatant uzaklaştırıldı. Bu işlemi takiben QIAamp doku columnu 
steril QIAamp mini spin column tüpü içerisine yerleştirilerek 500 µl miktarında Buffer Aw1 
ilave edildi ve 8.000 rpm’de 1 dak santrifüj edildi.  Süpernatant uzaklaştırıldıktan sonra Buffer 
Aw2 ilave edilerek 14.000 rpm’de 5 dakika santrifüj yapıldı. Temiz bir mikrosantrifüj tüpüne 
column tüpü yerleştirilerek 200 µl elution buffer ilave edildi ve 8.000 rpm’de 1 dak santrifüj 
edidi. Hazırlanan DNA’lar PCR da kullanılmak üzere -20 °C derecede saklandı. 
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PCR Testi: Toplam 50 µl’lik volümde 5µl 10xPCR buffer (100mM Tris-HCl, pH 9.0, 500mM 
KCl, 15mM MgCl2, % 1 Triton X-100), deoxyonücleotide triphosphate’ın her birinden 250 µM, 
2U Taq DNA polymerase enzimi (Fermentas), her bir primerden 40 pmol ve 5 µl hedef DNA 
içerecek şekilde PCR karışımı hazırlanıldı. PCR Touchdown Thermocycler'de (Hybaid 
Marka, İngiltere) gerçekleştirildi. DNA amplifikasyonu M. ovipneumoniae için 94°C'de 5 
dakika ön ısıtmayı müteakip 94°C'de 30 saniye denatürasyon, 55°C'de 30 saniye 
hibridizasyon ve 72°C' de 30 sn olmak üzere 30 siklus halinde gerçekleştirildi. Son siklus 
72°C'de 7 dakika olarak uygulandı. DNA amplifikasyonu M. arginini için 94°C'de 30 saniye 
denatürasyon, 55°C'de 30 saniye hibridizasyon ve 72°C' de 60 sn olmak üzere 40 siklus 
halinde gerçekleştirildi. Son siklus 72°C'de 5 dakika olarak uygulandı. PCR'de amplifiye 
edilen DNA, agaroz jel elektroforez işlemine tabi tutuldu. Elektroforez tampon solüsyonu 
olarak Tris-Borik asit-EDTA (TBE) kullanıldı ve bir midi jel elektroforez tankında 75 voltta 1 
saat süreyle elektroforez işlemi gerçekleştirildi. Elektroforezi müteakip, jel ethidium bromide 
(0.5 µg/ml) ile 30 dakika süreyle boyandı ve sonuçlar ultraviyole transilluminatörde 
değerlendirildi. Oluşan bantların büyüklükleri standart 100 bp DNA marker (Fermentas) ile 
karşılaştırılarak değerlendirildi. PCR’da pozitif kontrol olarak Pendik Araştırma Enstitüsü 
Mikoplazma Referans Laboratuvarı’ndan sağlanan standart Mycoplasma ovipneumoniae 
NCTC 10151 ve M.arginini G230 suşları kullanıldı.  
RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) Testi: RAPD-PCR tekniğinde 50 µl’lik 
reaksiyon karışımı (5 µl 10xPCR buffer, 1.5 mM MgCl2, 100 µl her bir dNTP, 2.5 ünite Taq 
DNA polymerase (Fermentas, Lithuania), 1µM primer ve 5 µl ekstrakte edilmiş DNA 
kullanıldı. RAPD PCR’da kullanılan primerlerin dizilimleri Hum-1 (5’-3’: TCA CGA TCG A) 
şeklindeydi. Termal şartlar;  940 C’de 5 dakika başlangıç denatürasyonunu takiben, 940 C’de 
15 saniye denatürasyon, 370 C’de 60 saniye birleşme ve 720 C’de 90 saniye sentez olmak 
üzere toplam 40 siklus halinde gerçekleştirildi. Son siklus ise 720 C’de dakika olarak 
uygulandı. PCR'de amplifiye edilen DNA, agaroz jel elektroforez işlemine tabi tutuldu. 
Elektroforez tankında 75 voltta 1 saat süreyle elektroforez işlemi gerçekleştirildi. 
Elektroforezden sonra, jel ethidium bromide (0.5 µg/ml) ile 30 dakika süreyle boyandı ve 
sonuçlar ultraviyole transilluminatörde değerlendirildi (Parham ve ark., 2006). 
Histopatolojik İnceleme: Akçiğer örnekleri %10’luk tamponlu formalin solusyonunda tespit 
edilerek rutin işlemlerden geçirildi, parafin bloklar hazırlanarak mikrotomda 4 µ kalınlığında 
kesitler hazırlandı ve Hematoksilen-Eosin(HE)  yöntemiyle boyanarak ışık mikroskobunda 
incelendi (Luna, 1968). 
İmmunohistokimyasal inceleme (IH): Akciğer dokularından hazırlanan parafin kesitlere 
Avidin-biyotin peroksidaz yöntemiyle immunohistokimyasal boyama yapıldı. 
İmmunoperoksidaz testi için ticari kit (Invitrogen) kullanıldı. Boyama üretici firmanın 
prosedürüne göre yapıldı. Bu amaçla akciğer kesitleri (4 µ) deparafinize ve rehidre edildikten 
sonra endojen peroksidaz aktivitesini bloke etmek için 10 dk süreyle %3 lük H2O2 
solusyonunda tutuldu. Daha sonra dokular iki ayrı PBS solusyonunda beşer dakika bekletildi. 
Antijen retrival hazır solusyonu ile mikrodalga fırında 15 dk. muamele edilen dokular, oda 
ısısında soğutularak 10 dk süreyle blok solusyonunda tutuldu. Anti-M.ovipneumoniae 
hiperimmun serumu (1/800) ile +40 C de bir gece inkübe edildi. Kontrol akciğer dokuları 
yalnızca distile su ile inkube edildi ve PBS ile yıkandı. Sekunder antikorla 10 dk muamele 
edildikten sonra PBS ile yıkamayı takiben10 dakika streptavidin ile inkube edilirek PBS ile 
tekrar yıkanarak AEC (3-amino-9-ethylcarbazole) kromojende 5 dakika tutuldu. Distile suyla 
yıkanan dokulara daha sonra Mayer’s hematoksilen ile karşıt boyama yapılarak mounting 
medium ile dokular kapatıldı. Bu testte kullanılan Anti-M.ovipneumoniae hiperimmun serumu 
Dr. Roger Ayling’den (Veterinary Labratories Agency, Weybridge) temin edildi.   
 
BULGULAR 
 
Kültür ve PCR Sonuçları: Mikrobiyolojik ekimlerde incelenen 216 akciğer örneğinin 
80’inden (% 37.03) mikoplazma izolasyonu gerçekleştirildi. Kültür pozitif örneklerin 52’sinden 
(% 65) M. ovipeumoniae ve 28’inden (% 35)  M. arginini izole edildi. 



 181 

Cins spesifik primerler ile yapılan PCR testinde örneklerin 96’sında (% 44.44) pozitiflik 
saptandı. Direkt dokudan yapılan PCR analizinde örneklerin 36’sında (%16.66) cins spesifik 
primerlerle pozitif sonuç alındı (Tablo 1). Cins spesifik primerlerle pozitif bulunan 96 örneğin 
57’si (%59.37) M. ovipneumoniae türüne ve 31’i (%32.29) M. arginini türüne spesifik 
primerlerle pozitif sonuç verdi. Mycoplasma cins spesifik primer ile 270 bp’lik bant,  M. 
ovipneumoniae tür spesifik primer ile 361 bp’lik bant (Resim 1) ve M. arginini tür spesifik 
primer ile yaklaşık 545 bp’lik bant (Resim 2) elde edildi. Cins spesifik primerlerle pozitif 
bulunan sekiz örnekte (% 8.33) M. ovipeumoniae ve M. arginini DNA’sı saptanamadı. 
İmmunohistokimyasal incelemede 216 akciğer örneğinin 61‘i M. ovipneumoniae yönünden 
pozitif bulundu. Kültür sonuçlarına göre negatif bulunan 9 akciğer örneği, immunoperoksidaz 
yöntemiyle pozitif sonuç verdi. M. ovipneumoniae yönünden PCR pozitif örneklerin tümü IH 
yöntemiyle de pozitif bulundu.  

M. ovipneumoniae izolatlarının RAPD analizinde 15 farklı profil gözlendi (Resim 3). 
Profiller içerisinde en fazla profil 1 ( 8 izolat) ve en az profil 7 (2 izolat)  elde edildi. 
 
Tablo 1. Mikoplazma Etkenleri Yönünden Pnömonili Akciğerlerin Kültür ve PCR Sonuçları. 

Örnek Kültür Pozitif PCR Pozitif 

 
Türü 

 
Sayısı 

 
n 

 
(%) 

Buyyon kültürü Direkt doku 

n (%) n (%) 

Koyun Akciğeri 200 75 37,5 90 45 34 17,0 
Kuzu Akciğeri  16 5 31,25 6 37,5 2 12,5 

Toplam  216 80 37.03 96 44,44 36 16,66 

 
 

 
Resim 1. M.ovipneumoniae PCR ürünlerinin ethidium bromide ile boyanmış  
1.5’luk agaroz jelde görünümü. M: 100 bp DNA ladder, P: Pozitif kontrol.  
N: Negatif kontrol, 1-8: Pozitif Örnekler.  
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Resim 2. M. arginini PCR ürünlerinin ethidium bromide ile boyanmış % 1.5’luk  
agaroz jelde görünümü. M: 100 bp DNA ladder, 1-3: Pozitif Örnekler, N: Negatif 
 kontrol, P: Pozitif kontrol.  
 

 
Resim 3. M.ovipneumoniae PCR ürünlerinin Hum-1 primeri kullanılarak yapılan 
 RAPD analiz sonuçları. M: 100 bp DNA ladder, 1-15: Profiller. 
  
 
Patolojik Bulgular: Makroskobik incelemede, Mycoplasma izolasyonu yapılan akciğerlerin 
bronş duvarının kalınlaşması ve akciğerlerinin kesit yüzünde konsolide alanların oluşumuyla 
karakterize kronik bronkopnömoni lezyonları saptandı. Bu lezyonlar; kranial loblarda daha 
belirgin olup bölgede kırmızıdan kahverengine varan renk değişiklikleriyle karakterize idi. 
Mikroskobik olarak peribronşiyal ve peribronşiyoler lenfoid dokularda hiperplazi, bronş ve 
bronşiol epitellerinde metaplastik ve hiperplastik değişimler, alveolar septumda mononüklear 
hücre infiltrasyonuna bağlı kalınlaşma tespit edildi (Resim 4). 
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İmmunohistokimyasal Bulgular: M. ovipneumoniae antijeni bronşiyal epitel hücrelerinin 
yüzeyinde veya stoplazmalarında spesifik olarak ortaya kondu (Resim 5). Pozitif boyanan 
bölgelerin dağılımı genellikle lezyonlu bölgeler ile yakından iştirakliydi. Güçlü pozitif 
reaksiyonlar izolasyon yapılan akciğerlerde tespit edilirken, zayıf reaksiyonlar izolasyonun 
yapılmadığı akciğerlerde dikkati çekti.  
 
 

 
Resim 4. Bronşiyal epitelde hiperplazi, peribronşiyoler lenfoproliferasyon ve alveolar septal 
kalınlaşma. H.E. 
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Resim 5: Bronş ve bronşiol epitelyum yüzeylerinde ve sitoplazmalarında pozitif M.  
ovipneumoniae antijenleri, immunoperoksidaz boyama, ABC  

 
 
TARTIŞMA 
 Birçok ülkede yapılan çalışmalarda küçük ruminantlarda görülen Mikoplazma 
enfeksiyonlarında hayvanların solunum sisteminden değişik mikoplazma türleri izole 
edilmiştir. Koyun ve kuzularda M. ovipneumoniae  ve  M. haemolytica genellikle birlikte 
pnömoniye neden olurlar (Nicholas ve ark., 2008). Dassanayake ve ark. (2010) deneysel 
olarak yaptıkları bir çalışmada,  M. ovipneumoniae  ve  M. haemolytica verilen koyunlarda 
pnömoni  şekillendiğini, ölen hayvanların akciğerlerinden  bu etkenleri izole ettiklerini, M. 
ovipneumoniae ‘nın tek başına ölüme neden olmadığını ancak  M. haemolytica 
enfeksiyonuna karşı hayvanları predispoze kılarak ölümlerin görüldüğünü bildirmişlerdir.  PI3 
virusunun da kuzularda pnömonilerin oluşmasında  rol oynadığı bildirilmektedir (Sheehan ve 
ark., 2007). M. ovipneumoniae  pnömonili koyunlardan sıklıkla izole edilmekle birlikte sağlıklı 
koyunların solunum sisteminde de bulunabilmektedir (Damassa ve ark.,1992). M.arginini ’nin 
tek başına patojen olmadığı ancak diğer mikroorganizmalardan ileri gelen pnömonileri 
şiddetlendirebileceği bildirilmektedir (Nicholas ve ark., 2008). Güney Norveç’te yapılan bir 
çalışmada 209 akciğer (126’sı pnömonili, 83’ü normal) örneği incelenmiş, pnömonili 
akciğerlerin %87’sinden, normal akciğerlerin % 6’sından M. ovipneumoniae izole edildiği 
bildirilmiştir (Bakke, 1982).  Alley ve ark. (1975) yapmış oldukları çalışmada, 63 pnömonili 
koyundan alınan nazal sıvaptan % 79 oranında M. ovipneumoniae ve % 52 oranında M. 
arginini izole etmişlerdir. Pasic ve Miroslova (1989) yaptıkları çalışmada, 71 pnömonili koyun 
akciğer örneğinin 51 ‘inden (%66.2)’inden Mycoplasma izole etmişler, bunların 35’ini 
(%49.29) M. ovipneumonaie ve 14’ünü (%19.71)  ise M.arginini olarak identifiye etmişlerdir. 
Sheehan ve ark., (2007) İrlanda’da bronkopnömonili 30 kuzu akciğerinin % 73’ünden M. 
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ovipneumoniae izole ettiklerini ve bu akciğerlerin 4’ünde M. arginini ve 9’unda PI3 virusu 
tespit ettiklerini bildirmişlerdir. St. George ve Carmichael (1975), ABD’de kronik pnömonili 
koyunlardan aldıkları 32 nazal sıvabın 18’inden  M. ovipneumoniae   24’ünden  M. arginini 
izole etmişler, bu hayvanların akciğerlerden  M. ovipneumoniae’ nın yanında Pasteurella sp.,  
E.coli ve Klebsiella sp   gibi bakterileri izole ettiklerini bidirmişlerdir. 
 Ülkemizde yapılan çalışmalarda; Güler (1993), Konya Hayvan Hastalıkları Araştırma 
Enstitüsü’ne getirilen koyun ve keçilere ait 115 pnömonili akciğerin 50 (%43,47)’sinden, 
mezbahadan alınan 100 adet pnömonili koyun ve kuzu akciğerin ise 36’sından (%36)  
mikoplazma etkenleri izole ettiğini ve M.arginini’nin izolasyon oranının diğer mikroorganizma 
türlerine göre daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Aynı çalışmada M. haemolytica başta olmak 
üzere diğer bakteriler de izole edilmiştir. Konya bölgesinde yapılan diğer bir çalışmada 
pnömonili koyun ve kuzulardan % 2.9 oranında Mycoplasma spp. izole edilmiştir (Kaya ve 
Erganiş., 1991).  Ülgen ve ark. (1997),  Bursa Et-Balık Kurumu Mezbahası’ndan temin ettiği 
pnömonili 71 adet kuzu akciğerinin 7 (%10)’sinden Mycoplasma spp.  izole ettiğini bildirmiştir. 
Baysal ve Güler  (1992), pnömonili 186 kuzu ve oğlak akciğerinin 147’sinden değişik 
mikroorganizmalar izole ettiklerini, bu mikroorganizmaların  % 18.46’sının Mycoplasma spp. 
olduğunu bildirmişlerdir. Erken (2004) tarafından Samsun Yöresinde yapılan bir çalışmada,  
pnömonili 200 koyun ve kuzu akciğerinin 11’inden (%5.5)  M. ovipneumoniae,   11’inden 
(%5.5)  M. arginini ve 5’inden (%2.5) M. agalactiae olmak üzere toplam 27 (% 13.5) 
Mikoplazma etkeni izole edilmiştir. 
 Bu çalışmada, 216 akciğer örneğinden yapılan ekimlerde 80’inden (% 37.03) 
mikoplazma izole edilmiştir. Tespit edilen izolasyon oranı(% 37.03), Güler (1993) tarafından 
bildirilen orana (% 36) yakın bulunmuştur. PCR’de cins spesifik primerlerle pozitif bulunan 96 
örneğin 57’si (%59.37) M. ovipneumoniae türüne ve 31’i (%32.29) M. arginini türüne spesifik 
primerlerle pozitif sonuç vermiştir.  Bu çalışmada Mikoplazma türleri içerisinde en fazla  M. 
ovipneumoniae’nın tespit edilmesi diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda elde edilen bulgularla 
benzerlik göstermektedir (Mohan ve ark.,1992; Alley ve ark., 1975; Pasic  ve Miroslova 1989; 
Sheehan ve ark., 2007). Bu sonuçlar bölgemizde pnömonili koyun ve kuzularda M. 
ovipneumoniae’nin M. arginini’ye göre daha yüksek oranda bulunduğunu göstermektedir.   

Sensitivite ve spesifitesi yüksek PCR’nin kültür ve serolojik testlere göre avantajları 
vardır. Timenetsky ve ark., (2006),  toplam 301 hücre kültüründe mikoplazmaların varlığını 
kültür ve PCR yöntemiyle incelemişler,  kültür metodu ile 69 örnekte (%22.9) ve   PCR ile  93 
örnekte (%30.9) pozitiflik tespit etmişlerdir. Aynı araştırıcılar Mycoplasma cins spesifik 
primerlerle PCR negatif 5 örnekte (%5.4)  kültür pozitif sonuç elde etmişlerdir. 
Mikoplazmaların tespitinde kültür ile PCR kombinasyonunun en çok tavsiye edilen metotlar 
olduğunu bildirilmektedir (Uphoff ve Drexler, 2002) . Bu çalışmada buyyon kültürlerinden cins 
spesifik primerlerle yapılan PCR testinde toplam 216 örneğin 96’sında  (%44.44) ve kültür 
metodu ile 80’inde (%37.03)  pozitiflik elde edilmiştir. Sekiz örnekte (% 8.33) M. 
ovipeumoniae ve M. arginini DNA’sı saptanamamıştır. Bu sekiz örneğin sadece cins spesifik 
primerle pozitif sonuç vermesi bu örneklerde M. ovipeumoniae ve M. arginini dışında diğer 
mikoplazma türlerinin de bulunabileceğini göstermektedir. PCR pozitif bazı örneklerde kültür 
negatif sonuç alınması, bu örneklerin diğer bakterilerle kontaminasyonu nedeniyle 
izolasyonun yapılamaması veya kesimden önce hayvanlarda antibiyotik kullanılmış 
olabileceğini akla getirmektedir. Bu çalışmada direkt organ örnek süspansiyonları ile yapılan 
PCR testinde 216 örneğin 36 (%16,66)’sında Mycoplasma cins spesifik primerle pozitif sonuç 
elde edilmiştir. Direkt organ örneklerinden düşük oranda DNA saptanmasının nedeni bu 
örneklerde PCR’ı engelleyen maddelerden kaynaklanabilir. 

Mikoplazma izolasyonunun yapıldığı pek çok çalışmada  akciğerdeki  histopatolojik 
lezyonların tanımlandığı ve  immunohistokimyasal olarak, parafin kesitlerde  mikoplazmal 
antijenlerin ortaya konduğu bildirilmiştir (Black ve ark., 1988; Hazıroğlu ve ark., 1996, 
Sheehan ve ark., 2007; Dassayanake ve ark., 2010). Sunulan çalışmada M. ovipneumoniae 
izole edilen akciğerlerde tipik bronkopnömoni lezyonları tanımlanarak, spesifik antijenler 
immunoperoksidaz tekniği ile tespit edilmiştir. ABC yöntemi ile pozitif reaksiyon gösteren 
akciğerlerin sayısının, bakteriyolojik izolasyon yapılan akciğer sayısından fazla olması, 
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canlılığını kaybetmiş mikroorganizmaların da immunoperoksidaz yöntemiyle ortaya 
konabildiğini göstermesi bakımından kayda değer bulunmuştur.  

Mikoplazma enfeksiyonların teşhisinde etken izolasyonu ve identifikasyonu 
bakterilere göre zaman alıcı ve güçtür. Mikoplazmaları üretmek için özel besiyerlerinin 
kullanılması gerekmektedir. Mikoplazma besiyerleri hazırlanırken bu besiyerlerine temel 
olarak %10 at veya domuz serumu, maya faktörleri, glikoz, arjinin ve bakteriyel inhibitörlerin 
katılması gerektiği bildirilmiştir (Freundt 1983; Erdağ ve Türkaslan, 1989). Koyun ve kuzu 
pnömonilerine neden olan mikoplazmaları üretmek için Modifiye Hayflick, Modifiye Friis, FM4 
broth ve agar, Eaton’s medium, SP4 medium, PPLO broth ve agar, Mycoplasma broth ve 
agar besiyerleri gibi değişik besiyerlerinden yararlanılmıştır (Güler, 1993; McAuliffe ve ark., 
2003a; Harvey ve ark., 2007; Sheehan ve ark., 2007; Besser ve ark., 2008; Lin ve ark., 
2008). Bu çalışmada Mycoplasma Supplement G ilave edilmiş Mycoplasma broth ve 
Mycoplasma agar besiyerleri izolasyon amacıyla kullanılmış ve M. ovipneumoniae ve M. 
arginini bu besiyerlerinde  izole edilmiştir. 
  M. ovipneumoniae izolatları çok yüksek derecede genotipik ve fenotipik 
heterojeniteye sahiptir. İngilterede yapılan bir çalışmada koyunların akciğer ve nasal 
sıvaplarından izole edilen 43 M. ovipneumoniae izolatı 40 RAPD profili ve 40 PFGE profili 
göstermiş ve izolatların coğrafik orijinleri arasında akrabalığın olmadığı bildirilmiştir (Parham 
ve ark. 2006).  Atipik pnömonili Yeni Zelanda koyunlarından izole edilen M. ovipneumoniae 
izolatlarının Restriction DNA analizi ile incelenmesi sonucunda aynı sürü içinde bile 
heterojenite saptanmış, birçok soyun aynı sürüde bulunmasının daha şiddetli hastalık 
belirtilerine yol açabileceği bildirilmiştir (Mew ve ark., 1985; Ionas et al., 1991). Harvey ve 
ark. (2007), Amerika’da 35 kuzudan izole ettikleri 18  M. ovipneumoniae suşunu AP-PCR ve 
AFLP yöntemiyle incelemişler, her sürü içerisinde  heterojenite tespit etmişlerdir. Bu 
çalışmada RAPD tiplendirme metodu ile 57 M. ovipneumoniae izolatı 15 farklı profil 
göstermiştir. Bugüne kadar ülkemizde M. ovipneumoniae izolatlarının moleküler 
tiplendirilmesi ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgular bölgemizde 
M. ovipneumoniae ‘nın geniş bir heterojeniteye sahip olduğunu göstermektedir.  

Sonuç olarak mikoplazma enfeksiyonlarının teşhisinde; mikoplazmaların tür 
düzeyinde identifikasyonlarında bakteriyolojik ve serolojik testlerdeki olumsuzlukları aşabilen, 
hızı ve spesifitesi yüksek olan PCR’ın kültüre alternatif olarak başarı ile kullanılabileceği 
kanısına varılmıştır. İmmunoperoksidaz tekniği ile parafin bloklardan hazırlanan doku 
kesitlerinde Mikoplazmal antijenlerin varlığı tespit edilerek bakteriyolojik sonuçlar teyit 
edilmiştir. Yine bu çalışma ile Enstitü teşhis laboratuvarında Mikoplazmaların kültür, 
moleküler ve immunohistokimyasal metotlarla teşhisi pratiğe aktarılarak, şüpheli 
materyallerden kısa süre içinde sonuç alınmasına olanak sağlanmıştır. Bu çalışma ile 
yöremizde pnömonili koyun ve kuzularda mikoplazma etkenlerinin yaygınlık durumu tespit 
edilmiştir. Ülkemizde hayvanlarda mikoplazma etkenlerinin yaygınlık durumu ve moleküler 
tiplendirilmesi ile ilgili geniş kapsamlı epidemiyolojik çalışmalar yapılmalıdır. 
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Küçük Ruminant Vebası Virusu ile doğal olarak enfekte koyunlarda 
Apoptozizin immunohistokimyasal yöntemlerle incelenmesi 

 
Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ, Ömer Can GÜRCAN 

 
Öz:  
Petse des petits ruminats (PPR) küçük ruminantların enfeksiyöz bir hastalığıdır. PPR virusu 
(PPRV) paramikzoviridae ailesinin morbilli viruslar genusunun dördüncü üyesi olarak 
sınıflandırılımıştır. Son yıllarda virus tarafından oluşturulan apoptosis veya enfekte hücrelerin 
apoptotik mekanizmalar ile uzaklaştırılması bazı viral enfeksiyonlarda tespit edilmiştir. Bu 
çalışmada üç PPR salgınından elde edilen 14 koyuna ait doku örnekleri incelenmiştir. Doku 
örnekleri %10’luk formaldehitde tespit edildikten sonra parafinde bloklanmıştır. Viral 
antijenler, caspase 3, 8, 9, avidin biotin peroksidaz tekniği ile apoptosis ise TUNEL metodu 
ile belirlenmiştir. İki renkli flouresan mikroskobi, aynı kesitde viral antijenin ve apoptotik 
nukleusun belirlenmesinde kullanıldı. Viral antijenin güçlü immun boyanmaları akciğerlerde 
alveoler makrofajlarda, pnömositlerde ve sinsityel hücrelerde gözlendi. Dalak, dil, ağız 
boşluğu, dudaklar ve yumuşak damakta da diffuz veya granüler immun boyanmalar saptandı. 
Aynı dokularda TUNEL pozitif işaretlenmeler ve caspase 3, 8, 9 immunopozitif hücrelerde 
gözlendi. İki renkli flouresan mikroskopide, sitoplazmalarında viral antijen bulunan TUNEL 
pozitif hücreler tespit edildi. Doğal olarak enfekte koyunlarda PPR’ın patogenezinde enfekte 
hücrelerde apoptozis ve caspase aktivitesinin önemli rol oynayabileceği sonucuna varıldı. 
 
Giriş 

Hastalığın ilk olarak 1942 yılında Gargadennec ve Lalanne tarafından Batı Afrika’ da 
Ivory Coast’da (Fildişi Sahilleri) tanımlandığı bildirilmiştir (7). Zamanla Batı Afrika’nın diğer 
bölgelerinde de aynı etkene bağlı klinik olarak benzer hastalıkların meydana geldiği fark 
edilmiştir. PPR virusu ile Sığır vebası viruslarının antijenik olarak oldukça yakın olduğu 
gösterilmiştir. Virus, sığır vebası virusu (RPV), kızamık virusu (MV) ve distemper virusu 
(CDV) ile birlikte Morbillivirusların dördüncü üyesidir (6,14). 

Hastalığın gerçek önemi son yıllarda anlaşılmıştır. Hindistan’da küçük ruminantlarda 
sığır vebası olarak teşhis edilen vakaların çoğunun PPR virusu ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır. 
Son yıllarda hastalık Yakın Doğu ve Arap Yarımadasında, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, 
Lübnan, Umman, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Suriye ve Türkiye’de 
görülmüştür. Günümüzde Hindistan, Nepal, Bengaldeş, Pakistan ve Afganistan’da yaygın 
salgınlar bilinmektedir (1,2,3,5,9,19). 

Ülkemizde PPR enfeksiyonu resmi olarak 1999 yılı eylül ayında bildirilmesine rağmen 
bu tarihten öncede Alçığır ve ark. (2) tarafından, 1993 yılında kuzularda patomorfolojik ve 
immunohistolojik olarak hastalığın tespit edildiği bildirilmiştir.  

Mondal ve ark. (17) keçi lenfoid hücrelerinde in vitro PPR enfeksiyonunun apoptozise 
neden olup olmadığı üzerine yaptıkları çalışmada, keçilerin periferal kanlarındaki 
mononuklear hücrelerin (PBMC) in vitro olarak PPRV ile enfekte edildiğinde, çekirdekte 
yoğunlaşma ve fragmantasyon, DNA fragmantasyonu, plazma membranında kabarıklıklar ve 
apoptotik indekste artış gibi apoptozisin uyarıldığını destekleyen oluşumları tespit etmişlerdir. 
Bu çalışma dışında hastalık ile apoptozis arasında bağlantının incelendiği başka çalışmaya 
rastlanılmamıştır. Planlanan çalışma ile hastalığın patogenezinde etkili olabileceği düşünülen 
apoptotik mekanizmalar incelenmiştir.  

 
Literatür Özeti  

PPR hastalığı öncelikle evcil küçük ruminantların şiddetli seyreden ve hızlı bulaşan bir 
hastalığıdır. Hastalık ani durgunluk, ateş, burun ve gözde akıntı, ağızda yaralar, düzensiz 
solunum ve öksürük, kötü kokulu ishal ve ölümle karakterizedir (5). 

PPR’ın etkeni olan Peste des Petits Ruminants Virus (PPRV) Paramyxoviridae 
familyasının, Paramyxovirinae alt familyasının, morbillivirus grubu içinde yer almaktadır. 
Etkenin, sığırların ve mandaların Sığır Vebası Virusu, insanların Kızamık Virusu, Köpek ve 
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bazı yabani karnivorların Distemper Virusu ve su memelilerinin morbillivirusları ile yakın 
ilişkisi vardır (6,14). 

Hastalık klinik olarak koyun ve keçilerde görülür (4). Hastalığın hayvanat 
bahçesindeki ceylan, koyun ve dağ keçisi gibi yabani küçük ruminantlarda da görüldüğü 
bildirilmiştir. Hastalık sığır, manda, deve ve domuzlarda görülür fakat çok hafif geçirilir (4). 

 PPR hastalığı Atlantik Okyanusu ve Kızıl Deniz arasında uzanan bölgedeki birçok 
Afrika ülkesinde görülmüştür. Son yıllarda hastalık Yakın Doğu ve Arap Yarımadasında, İran, 
Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Yemen, Suriye ve Türkiye’de görülmüştür. Günümüzde Hindistan, Nepal, Bengaldeş, 
Pakistan ve Afganistan’da yaygın salgınlar bilinmektedir (1,2,3,5,9,11,19,22). 
 Ülkemizde PPR enfeksiyonu resmi olarak 1999 yılı eylül ayında bildirilmesine rağmen, 
Alçığır ve ark. (2) tarafından, 1993 yılında kuzularda patomorfolojik ve immunohistolojik 
olarak hastalığın tespit edildiği bildirilmiştir.  

PPRV diğer morbillivruslar gibi lenfotropik ve epiteliotropik karakterdedir. Bu nedenle 
lenfoid ve epitel dokudan zengin organ sistemlerinde şiddetli lezyonlar meydana gelir. Virus 
solunum sistemi yolu ile vücuda girdikten sonra faringeal ve mandibular lenf düğümlerine ve 
tonsillere yerleşerek primer replikasyonu gerçekleştirir.  Enfeksiyondan 2-3 gün sonra ve 
klinik belirtiler ortaya çıkmadan 1-2 gün önce viremi meydana gelir. Virus dalak, kemik iliği, 
gastrointestinal kanal ve solunum sistemi mukozalarına yerleşerek tekrar replike olur ve bunu 
takiben klinik bulgular açığa çıkar (4,15). Enfeksiyondan 4-10 gün sonra, özellikle hastalığın 
akut fazı sırasında oluşan lökopeni, lenfopeni ve spesifik ve nonspesifik antijenlere karşı 
erken antikor cevabındaki azalma ile belirgin immunosupresyon şekillenir (20). 

Ağız mukozası, akciğerler ve bağırsaklar başlıca karakteristik lezyonların görüldüğü 
yerlerdir. Dil, ağız boşluğu, dudak ve yumuşak damaktaki mukozal lezyonlar, nekroz alanları, 
ve epitel hücrelerinde hidropik dejenerasyon ve epitel tabakasında erozyon ve ülserasyonla 
birlikte nötrofil lökosit infiltrasyonundan ibarettir. Şiddetli hidropik dejenerasyonun görüldüğü 
alanlardaki epitel hücrelerinde amorf, eozinofilik, intrastoplazmik inklüzyon cisimcikleri 
bulunur. İlave olarak dil ve ağız mukozasında intrastoplazmik inklüzyon cisimcikleri içeren 
dev hücreleri görülür. Submukozada ödem ve çoğunlukla lenfosit ve makrofajlardan oluşan 
mononuklear hücre infiltrasyonları görülür (22,15). 

Dalak, tonsiller ve lenf yumrularında virusun yol açtığı lenfosit nekrozuna bağlı olarak 
çekirdekte piknoz ve karyoreksis görülür. Dalakta beyaz pulpada, parafolliküler alanlardaki 
lenfositlerde belirgin azalma ile birlikte retiküloendotelyal hücre hiperplazisi şekillenir. 
Sinüzoidler genişlemiş ve makrofaj, plazma hücreleri ve az miktarda nötrofillerle doludur. 
Tonsillerdeki lezyonlar dalaktaki lezyonlara benzer, ancak ilave olarak hemorajiler görülebilir 
(22,15). 

Gastrointestinal kanalda; ağız boşluğunda, yanak mukozasında dejenere epitel 
hücrelerinde ve nekroze epitel hücre odaklarında ve döküntülerinde immun boyanma 
saptanmıştır (2,8,13,21,22). Epitel hücrelerinin çekirdeklerinde viral proteine daha az 
rastlamışlardır. Hücre membranına doğru sitoplazmik viral boyanmanın daha yoğun olduğu 
belirlenmiştir. Lenfoid organlarda; mezenterial lenf yumrularında geriye kalan lenfoid folikül 
hücrelerinde ve komşu bölgelerdeki lenfositlerde, kortikal bölgedeki boşalmış lenfoid 
foliküllerde retiküler hücrelerde pozitif boyanma gözlenmiştir (8,13,21,22). Akciğerde; 
Bronşial ve bronşioler epitel hücrelerinin sitoplazmalarında, yangı hücrelerinde, 
pnömositlerde, makrofajlarda ve lümende bulunan diğer lökositlerde antijen varlığını 
göstermişlerdir. Vakaların çoğunda sinsityal hücrelerin sitoplazmalarının iyi boya aldığı ve 
seyrek olarak ta nukleuslarının boyandığını bildirmişlerdir(8,13). 

Hücrelerin kendilerini kontrollü bir şekilde öldürdükleri aktif bir intrasellüler olgu olan 
apoptozis programlı hücre ölümü olarak da adlandırılır. Apoptozis morfolojik olarak 
çekirdekte parçalama ve apoptotik cisimcikler oluşumuna neden olan hücresel bozukluklarla 
karakterizedir. Biyokimyasal olarakta oligonükleozomlarda kromozomal DNA kırılmaları ile 
kendini belli eder.  

Apoptozisin başlatan üç temel sinyal mekanizması belirlenmiştir (19).  
1) İç sinyaller ile (mitokondri bağlı) apoptozis mekanizması 
2) Dış sinyaller ile (reseptöre bağlı) apoptozis mekanizması 



 191 

3) Endoplazmik retikulum aracılı apoptozis mekanizması 
Mitokondri, apoptozisi başlatan yolların kesiştiği organel olup, normal şartlarda ATP 

üretmek için sitokrom-c ihtiva eder. Mitokondri membranında ki porlar Bcl-2 proteinlerinin 
yapı ve fonksiyonlarında oluşan değişikliklerden etkilenir. Ölüm sinyali Bcl-2’ye ulaştığında 
mitokondri iç ve dış zarlarında permeabilitenin artmasına, böylece sitokrom-c’nin sitosole 
salınmasına neden olur. Sitokrom-c, Apaf-1 ve procaspase-9 birleşerek apoptozom 
kompleksini oluştururlar. Aktif caspase-9 da caspase-3’ü aktive ederek diğer caspase 
şelalesinin tetiklenmesini sağlar (12,16,23).        

Dış sinyaller aracılı mekanizmada, hücre membranında apoptozis sinyallerini alan 
TNF (Tumour receptor superfamily) ailesine ait reseptörler bulunur. Bu ailede Fas (Apo-1 
veya CD95), TNF-R1, DR3 (DR3; death reseptor-3 veya TRAMP: TNF-receptor-related 
apoptosis-mediating protein veya Apo-3), DR4 (TRAIL-R1: TNF-receptor-related apoptosis-
inducing ligand receptor-1), DR5 (TRAIL-R2 veya Apo-2) ve DR6 reseptörleri bulunur. Fas’ın 
Fas ligand (FasL) ile, TNF-R1’in TNF-α ile bağlanması sonucunda caspase-8’i aktive eden 
sinyaller sitoplazmaya geçer. Reseptörlerin sitoplazmik bölümlerinde bulunan ölüm bölgeleri 
FADD (Fas–associated death domain protein) doğrudan, TRADD (TNF- associated death 
domain protein) ise FADD ile etkileşime girerek procaspase-8’in aktif caspase-8’e 
dönüşmesini sağlar (19,20). Aktif caspase-8 ise pro-apoptotik Bcl-2 ailesinden Bid ile 
etkileşime girerek mitokondri zar permeabilitesini bozup sitoktrom-c’nin sitosole salınmasını 
sağlar ve caspase şelalesinin aktive olmasına neden olur.  

Endoplazmik redikulum (ER), Ca+2 depolayan, hücre içi Ca+2 dengesini sağlayan ve 
protein sentezini düzenleyen kritik öneme sahip bir organeldir. ER’un membranında apoptotik 
proteinler olan caspase-12 ve Bap31 ile Ca+2’u düzenlemekle görevli olan kalneksin ve 
kalretikulin şaperonları vardır. Endoplazmik retikulum üzerinde lokalize olan caspase-12, 
ER’da Ca homeostazisinin bozulması ve fazla miktarda protein birikmesi ER stresinin 
oluşmasına ve sonuçta hücrenin apoptozisine neden olur (10,18)  

Son zamanlarda Measles virus, Influenza virus, Felin panleukopeni virus, Bovine viral 
diarrhoea virus, Infectious bursal disease virus, African swine fever virus, Human 
immunodeficiency virus tip 1 viruslarının apoptozisi başlattığı gösterilmiştir. Measles virus, 
Canin distemper virus, Rinderpest virus ve deniz memelileri viruslarının da dahil olduğu 
Paramyxoviridae familyasının Morbillivirus cinsi içinde yer alan PPR virusunun lenfoid hücre 
fonksiyonlarında yol açtığı değişikliklerin direkt olarak apoptozisin uyarılması ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir (17). 

Mondal ve ark. (17) keçi lenfoid hücrelerinde in vitro PPR enfeksiyonunun apoptozise 
neden olup olmadığı üzerine yaptıkları çalışmada, keçilerin periferal kanlarındaki 
mononuklear hücrelerin (PBMC) in vitro olarak PPRV ile enfekte edildiğinde, çekirdekte 
yoğunlaşma ve fragmantasyon, DNA fragmantasyonu, plazma membranında kabarıklıklar ve 
apoptotik indekste artış gibi apoptozisin uyarıldığını destekleyen oluşumları tespit etmişlerdir. 
PPRV’nun PBMC’lerde apoptozisi uyarma yeteneği immun sistemi etkilediğinden önemlidir 
(17). 
 
Materyal ve Metot 

Çalışmada PPR’dan ölen 14 adet koyun kullanılmıştır. Sistemik nekropsi ile 
koyunlardan alınan karaciğer, böbrek, dalak, beyin, akciğer, lenf yumrusu, bağırsak, ağız 
mukozası, dil, tonsil, kalp örnekleri %10’luk tamponlu formalin solusyonunda 24 saat tespit 
edildikten sonra alkol ve ksilol serilerinden geçirilmiş ve parafinde bloklanmıştır. Mikrotom ile 
5 mikron kalınlığında APES kaplı lamlara alınan kesitler, rutin histopatolojik değerlendirmeler 
için hematoksilen-eozin ile boyanmıştır.  

İmmunohistokimyasal boyamalar streptavidin-peroksidaz immunohistokimya tekniğine 
uygun olarak takip edilmiştir. Deparafinize kesitler testin her aşaması sonrası 2 kez, 10 
dakika tris-buffer (pH 7.4) ile yıkanmıştır. Kesitler öncelikle formaldehitin dokudaki antijenik 
yapıyı maskeleyici etkisini gidermek için sitrat tamponlu antijen retrieval solüsyonunda 20 
dakika kaynatılmış, yıkama işleminden sonra, metanolde hazırlanmış %3’lük H2O2 ile 5 
dakika inkübe edilerek, dokudaki endojen peroksidaz aktivitesi giderilmiştir. Spesifik olmayan 
antijenik bağlanmaları engellemek için %5’lik normal keçi serumunda tutulan kesitler, daha 
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sonra anti-ppr, anti-BVD (Border hastalığı) anti-Caspase 3, anti-Caspase 8 ve anti-Caspase 
9 antikorları ile +4°C’de bir gece inkübe edilmiştir. Daha sonra sırasıyla biotinle işaretli 
sekonder antiserum ve streptavidin peroksidase enzimi ile 10’ar dakika oda ısısında 
bekletilen kesitler, son olarak 3-Amino-9-Ethylcarbazole (AEC) veya diaminobenzidin (DAB) 
ile mikroskop altında kontrollü olarak 15 dakika süreyle tutulduktan sonra, Gill’s hematoxylin 
ile karşıt boyamaları yapılmış, su bazlı immun yapıştırıcı ile kapatılmıştır.  

Dokulardaki apoptozu belirlemek üzere TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase 
mediated dUTP nick end labelling) metodu kullanılmıştır. Deparafinize ve rehidre edilen doku 
kesitleri,  endojen peroksidaz aktivitesinin giderilmesi için %3’lük H2O2 ile 5 dakika inkübe 
edilmiş, işaretleme reaksiyonu karışımında 37 °C’ de 1 saat tutulduktan sonra anti-FITC 
antikoru ile 37°C de 1 saat inkübe edilip, streptavidin-HRP solüsyonu ile 10 dakika 
tutulmuştur. Kromojen olarak AEC kullanılmış ve Gill’s hematoxylin ile karşıt boyama 
yapılmıştır. Tüm aşamaların arasında kesitler PBS ile 3 kez yıkanmıştır. 

Flouresan mikroskopi için, alkol ve ksilol serilerinden geçirilen kesitler anti-PPR 
antikoru ile inkube edilmiş ve sekonder antikor olarak rhodamin ile işaretli anti-mouse 
antikoru kullanılmıştır. Aynı kesitler üzerine TUNEL boyama yapılmış (in situ cell death 
detection kit) ancak peroksidaza çevrilmemiştir. Floresan mikroskopta aynı sahada hem 
FITC filtre hemde rhodamin filtresi kullanılarak aynı hücrede antijenin varlığı ile birlikte 
çekirdekte apoptoz için pozitif sinyal değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular ve Tartışma 

Histopatolojik olarak,  ağız boşluğunda dil, dudak, yanak ve diş etlerinde epitelyum 
örtüsünün stratum bazaleye kadar yıkımlandığı erosiv değişiklikler yanında, yer yer stratum 
bazalenin de bütünlüğünü kaybettiği ülseratif alanlar dikkati çekti. Erosiv-ülseratif alanların 
üzeri dejenere epitel hücreleri, ölü ve canlı nötrofil lökositler ve fibrinden oluşan yalancı 
membranlar ile örtülüydü. Stratum spinozum, granulozum ve lusidum tabakalarında epitel 
hücrelerini sitoplazmalarında geniş vakuoller ile karakterize balonumsu dejenerasyon 
belirgindi. Epitel hücrelerinin sitoplazmalarında pembe eozinofilik ve amorf yapıda inkluzyon 
cisimcikleri ve sinsityal hücre oluşumları dikkati çekti. Akciğerlerde kataral bronkopnömoni ve 
intersitisyel pnömoni alanları tespit edildi. Kataral bronkopnömoni olgularında bronş, bronşiol 
ve alveol lümenlerinin pembe homojen renkli ödem sıvısı ile birlikte nötrofil lökositler ve 
makrofajlardan oluşan eksudat ile dolu olduğu gözlendi. Bu alanlarda interalveoler septal 
dokunun lenfosit ve makrofaj infiltrasyonu ile kalınlaştığı, bazı bronş ve bronşiollerin 
çevresinde peribronşial mantoların bulunduğu dikkati çekti. İntersitisyel pnömoni olgularında 
ise bronş, bronşiol çevreleri ile interalveoler septal dokunun mononüklear hücre infiltrasyonu 
ile kalınlaştığı gözlendi. Dalak, tonsil ve lenf yumrularında belirgin hiperemi ile birlikte, kortikal 
ve medullar sinusların genişlediği ve içlerinin sinus epitel hücreleri ile dolu olduğu gözlendi.   

İmmunohistokimyasal olarak, ağız ve farenks mukozasında anti-PPR antikoru ile 
immunopozitif boyanmalar diffuz ya da granüler tarzdaydı. Özellikle yalancı membranların 
altında kalan dejenerasyona uğramış epitelyum hücrelerinde yağun ve diffuz immunopozitif 
reaksiyon gözlendi (Şekil 1). Akciğerlerde viral antijen bronş, bronşiol ve alveol epitel 
hücreleri ile bronş çevrelerindeki bez epitellerinde ve kondrositlerde saptandı (Şekil 2,3,4). 
Lenf yumruları, dalak ve tonsillerde viral antijenik reaksiyonlara lenfosit sitoplazmalarında 
rastlandı. Anti-BVD (Border) antikoru ile yapılan boyamalarda doku örneklerinde pozitif 
reaksiyon saptanmadı. 
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Şekil 1. Ağız mukozasında 
yalancımembran altında yoğun 
immunopozitif boyanmalar. 
Strepteavidin peroksidaz tekniği, Gill’s 
hematoksilen karşıt boyama. 

   Şekil 2. Akciğerde bronşiol epitelyum     
hücrelerinde immunopozitif reaksiyonlar. 
Strepteavidin peroksidaz tekniği, Gill’s 
hematoksilen karşıt boyama. 

 

     
Şekil 3. Akciğerde bronş çevresinde 
kondrositlerde pozitif boyanmalar. 
Strepteavidin peroksidaz tekniği, Gill’s 
hematoksilen karşıt boyama. 

Şekil 4. Peribronşial bezlerde ve bronş 
epitelyum hücrelerinde immunopozitif 
reaksiyon. Strepteavidin peroksidaz 
tekniği, Gill’s hematoksilen karşıt 
boyama. 

 
TUNEL boyamalarda, başta akciğer olmak üzere antijen tespit edilen tüm dokularda 

hücre çekirdeklerinde yoğun pozitif reaksiyon saptandı (şekil 5). Akciğerlerde, bronş, bronşol 
ve alveol epitel hücrelerinin yanında, bez epitellerinde ve kondrositlerin bir kısmında da 
pozitif reaksiyon tespit edildi (şekil 6, 7). İki flourokrom ile yapılan boyamalarda rhodaminle 
işaretlenen antijen tespit edilen hücrelerin, çekirdeklerinde TUNEL pozitif (FITC) reaksiyon 
belirlendi (Şekil 8). 

     
Şekil 5. Ağız mukozasında epitelyum 
hücrelerinin nukleuslarında pozitif 
reaksiyonlar. TUNEL tekniği, Gill’s 
hematoksilen karşıt boyama. 

   Şekil 6. Apoptotik bronşiol epitelyum   
hücreleri. TUNEL tekniği, Gill’s 
hematoksilen karşıt boyama. 
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Şekil 7. Peribronşial kıkırdak dokuda apoptotik kondrositler. TUNEL 
tekniği, Gill’s hematoksilen karşıt boyama. 

 

 
A                                                     B                                                    C 
Şekil 8a. Bronşiol epitelyum hücrelerinde TUNEL pozitif reaksiyonlar.  
Şekil 8b. Antijen pozitif bronşiol epitel hücreleri, şekil 10b ile aynı bölge. Flouresan antikor tekniği 
Rhodamin flourokrom. 
Şekil 8c. Şekil 10a ve 10b’nin birleştirilmesi ile oluşan görüntü. Apoptotik nukleuslar ve aynı 

hücrelerde antijen pozitif reaksiyonlar. 
 
Caspase 3, 8 ve 9 ile yapılan immunohistokimyasal boyamalarda, antijen pozitif 

reaksiyona paralel boyanmalar tespit edildi (Şekil 9,10,11,12,13,14). Caspase 8 ve 9 ile 
yapılan ikili flouresan boyamalarda aynı hücrede hem caspase 8 hem de 9 pozitif 
boyanmaya rastlanmadı.  

          
Şekil 9. Caspase 3 antikoru ile yapılan 
immunohistokimyasal boyamada bronş 
epitelyum hücreleri ve kondrositlerde 
pozitif reaksiyonlar. Strepteavidin 
peroksidaz tekniği, Gill’s hematoksilen 
karşıt boyama. 

Şekil 10. bronş epitelyum hücreleri ve 
peribronşial bezlerde caspase 8 pozitif 
reaksiyonlar. Strepteavidin peroksidaz 
tekniği, Gill’s hematoksilen karşıt 
boyama. 



 195 

          
Şekil 11. Akciğerde caspase 9 pozitif 
bronşial epitel hücreleri. Strepteavidin 
peroksidaz tekniği, Gill’s hematoksilen 
karşıt boyama. 

Şekil 12. Dalakta caspase3 pozitf 
lenfositler. Strepteavidin peroksidaz 
tekniği, Gill’s hematoksilen karşıt 
boyama. 

 

          
Şekil 13. Lenf düğümünde caspase 8 
lenfositler. Strepteavidin peroksidaz 
tekniği, Gill’s hematoksilen karşıt 
boyama. 

Şekil 14. Ağız mukozasında caspase 9 
pozitif epitelyum hücreleri. Strepteavidin 
peroksidaz tekniği, Gill’s hematoksilen 
karşıt boyama. 

 
Küçük ruminant vebası hastalığı evcil ve vahşi küçük ruminantların oldukça bulaşıcı 

ve öldürücü viral bir hastalığıdır. PPR’ın etkeni olan Peste des Petits Ruminants Virus 
(PPRV) Paramyxoviridae familyasının, Paramyxovirinae alt familyasının, morbillivirus grubu 
içinde yer almaktadır. Etkenin, sığırların ve mandaların Sığır Vebası Virusu, insanların 
Kızamık Virusu, Köpek ve bazı yabani karnivorların Distemper Virusu ve su memelilerinin 
morbillivirusları ile yakın ilişkisi vardır. Hastalık ani durgunluk, ateş, burun ve gözde akıntı, 
ağızda yaralar, düzensiz solunum ve öksürük, kötü kokulu ishal ve ölümle karakterizedir. 

Hücrelerin kendilerini kontrollü bir şekilde öldürdükleri aktif bir intrasellüler ölüm 
programı olan apoptozis programlı hücre ölümü olarak da adlandırılır. Apoptozis morfolojik 
olarak çekirdekte parçalama ve apoptotik cisimcikler oluşumuna neden olan hücresel 
bozukluklarla karakterizedir. Biyokimyasal olarakta oligonükleozomlarda kromozomal DNA 
kırılmaları ile kendini belli eder. Son zamanlarda Measles virus, Influenza virus, Felin 
panleukopeni virus, Bovine virus diarrhoea virus, Infectious bursal disease virus, African 
swine fever virus, Human immunodeficiency virus tip 1 viruslarının apoptozisi başlattığı 
gösterilmiştir. Measles virus, Canin distemper virus, Rinderpest virus ve deniz memelileri 
viruslarının da dahil olduğu Paramyxoviridae familyasının Morbillivirus cinsi içinde yer alan 
PPR virusunun lenfoid hücre fonksiyonlarında yol açtığı değişikliklerin direkt olarak 
apoptozisin uyarılması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (17). Yapılan çalışmada, 
immunohistokimyasal olarak virus tespit edilen dokularda apoptotik hücerlerde artış tespit 
edilmiştir. Aynı zamanda virus ve apotozis arasında ilişki kurmak için yapılan ikili flouresan 
boyamlarda virus kapsayan hücrelerde TUNEL pozitif reaksiyonda gözlenmiştir. Bu durum 
virusun  apoptozisi tetiklediğini düşündürmektedir.  
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Mitokondri, apoptozisi başlatan yolların kesiştiği organeldir. Mitokondri normal 
şartlarda ATP üretmek için sitokrom-c ihtiva eder. Ölüm sinyali Bcl-2’ye ulaştığında 
mitokondri iç ve dış zarlarında permeabilitenin artmasına, böylece sitokrom-c’nin sitosole 
salınmasına neden olur. Sitokrom-c, Apaf-1 ve procaspase-9 birleşerek apoptozom 
kompleksini oluştururlar. Aktif caspase-9 da caspase-3’ü aktive ederek caspase şelalesinin 
tetiklenmesini sağlar (12,16,23).Hücre membranında dış apoptozis sinyallerini alan TNF 
(Tumour receptor superfamily) ailesine ait reseptörler bulunur. Bu ailede Fas (Apo-1 veya 
CD95), TNF-R1, DR3 (DR3; death reseptor-3 veya TRAMP: TNF-receptor-related apoptosis-
mediating protein veya Apo-3), DR4 (TRAIL-R1: TNF-receptor-related apoptosis-inducing 
ligand receptor-1), DR5 (TRAIL-R2 veya Apo-2) ve DR6 reseptörleri bulunur. Fas’ın Fas 
ligand (FasL) ile, TNF-R1’in TNF-α ile bağlanması sonucunda caspase-8’i aktive eden 
sinyaller sitoplazmaya geçer. Reseptörlerin sitoplazmik bölümlerinde bulunan ölüm bölgeleri 
FADD (Fas–associated death domain protein) doğrudan, TRADD (TNF- associated death 
domain protein) ise FADD ile etkileşime girerek procaspase-8’in aktif caspase-8’e 
dönüşmesini sağlar (16,23). Aktif caspase-8 ise pro-apoptotik Bcl-2 ailesinden Bid ile 
etkileşime girerek mitokondri zar permeabilitesini bozup sitoktrom-c’nin sitosole salınmasını 
sağlar ve caspase şelalesinin aktive olmasına neden olur. Apoptotik mekanizmada önemli rol 
oynayan caspase 3, 8, 9 için yapılan immunohistokimyasal boyamalarda, ayrı hücrelerde 
caspase 8 ve 9 boyanmaları tespit edildi. PPR enfeksiyonunda apoptozisin hem mitokondri 
aracılı hem de reseptör arcılı olarak oluştuğu sonucuna varıldı.  

Çalışma sonucunda, PPR enfeksiyonunda virusun dokularda meydana getirdiği 
hasarda apoptozis’in etkili olduğu, apoptotik mekanizmanın ise hem iç sinyaller (mitokondri 
aracılı) hem de dış sinyaller (reseptör aracılı) ile başlatıldığı kanısına varıldı.  
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GİRİŞ  
Bu proje Marmara bölgesinde yetiştirilen koyunlarda persiste enfeksiyonlara neden 

olan pestivirus enfeksiyonunun serolojik ve virolojik yaygınlığının belirlenmesi amacıyla 
gerçekleştirildi. Bu çalışmada Marmara bölgesinde bulunan 12 ile ait (Bursa 260, Düzce 
14,Tekirdağ 165,Sakarya 24,İstanbul 75, Bilecik 58, Yalova 11,Çanakkale 336, Kırklareli 214, 
Edirne 298, Kocaeli 58 ve Balıkesir 885) 2404 adet kan lökosit ve serum örnekleri toplandı.  

Bölge bazında pestivirüs antijen ELISA ile işleme tabi tutalan toplam 2404 adet kan 
lökosit örneklerinden 29’unda (%1.2) oranında 12 ilden 7’sinde pestivirüs antijen varlığı 
saptanırken iller bazında en yüksek pozitifliğin %4.16 ile Sakarya ilinde belirlendi. Antikor 
ELISA ile pestivirüs antikorları yönünden koyun kan serumlarının 56’sında (%2.32) 
pestivirüse karşı seropozitiflik tespit edilmiştir.   

 
Literatür Özeti: 
Koyunlarda pestivirüs enfeksiyonları yavru atmalara, yeni doğan kuzularda ise  

kongenital olarak merkezi sinir sistemi bozuklukları, dikleşmiş tüyler, normalin altında doğum 
ağırlığı ve kafatasında değişikliklerle karakterinize bir hastalıktır (1,3,27). 

Bovine Viral Dairrhoea virüsü (BVDV) ve Border disease (BD) virüsü Flaviviridae 
familyasının yer almaktadır. Pozitif tek iplikçikli RNA içeren virüs, zarlı ve helikal simetrik 
yapıdadırlar(27). Koyunlardan izole edilen BD virüsü ile sığırlardan izole edilen Bovine Viral 
Diare virüsü (BVDV) çok yakın akrabadırlar. Bu iki virüs Avrupa Domuz Vebası virüsü ile 
daha az derecede akrabalık gösterirler. Bu üç virüsün olduğu grup virolojide pestivirüsler 
olarak isimlendirilmişlerdir. Deneysel olarak sığırları BD virüsü ile, koyunlarda BVD virüslerı 
ile enfekte etmek mümkündür. Her iki deneysel çalışmada fetal enfeksiyonlar meydana gelir. 
Domuzlarda bu iki virüsle enfekte edilebilir ancak genellikle hastalık meydana gelmemektedir 
(12).  

Border Disease (BD) ilk defa İngiltere ve Galler arasında sınır bölgesinde bildirildikten 
sonra, İskoçya, YeniZelanda, İrlanda, Avusturalya, Amerika, İsviçre, Yunanistan, Hollanda, 
Kanada, Norveç, Almanya, Suriye, Fransa, Tunus ve Türkiye’de de bildirilmiştir.(2,10,27,47). 

Monoklonal ve poliklonal antiserum kullanılarak yapılan çalışma ile 110’ dan fazla 
izolatın serolojik karşılaştırılmasında pestivirüslerdan biri koyunlarda, diğeri sığırlarda olmak 
üzere predominant iki antijenik grubun varlığı gösterilmiştir (33,55). Sitopatojen (cp) suşların 
varlığı bildirilmesine rağmen, genel olarak border disease virüsünun çoğu saha izolatları 
hücre kültürlerinde sitopatojen etki yapmayan biyotipidir. Sitopatojen olmayan (ncp) 
biyotipleri, persiste ve kongenital enfeksiyon durumunda; Sitopatojen izolatlar ise mukozal 
belirtiler gösteren ve ölmek üzere olan koyunlardan izole edilmiştir (9,13,14,16,20). 

Virüs, primer veya fetal dana ve kuzu böbrek ile testis hücre kültürlerinde CPE 
yaparak ve yapmadan üreyebilir (30). 

Hastalığın yayılmasında en önemli faktör, klinik tablo oluşturmayan sürekli enfekte 
hayvanlardır. Bunlar sekret ve eksretleri ile virüsü uzun süre saçarlar. Virüsü çeşitli yollardan 
alan duyarlı gebe koyunlar enfekte olurlar. Bu enfeksiyon daha sonra yavruya kongenital 
yolla bulaşarak yavruda fötopati oluşmasının yanı sıra, abort ve enfekte kuzu doğumlarıda 
meydana gelir. Bu durum yıllarca sürer ve enfekte erkek kuzularda infertilite oluşur. Aynı 
zamanda bu koçlar sperma vasıtasıyla enfeksiyonu yayarlar (17,27,42). 

Genel olarak bulaşma direkt ve indirekt yollarla olmaktadır. Virüs gözyaşı, burun 
akıntısı, gaita, idrar, uterus akıntısı, amniyotik sıvı, plasenta ve sperma ile saçılmaktadır. 
İndirekt bulaşmada, ahır materyali, enfekte yem ve sular yer almaktadır. Sığır ve keçiler 
doğal enfeksiyon kaynağı olarak rol oynarlar. Virüs, vahşi ruminantlar arasında değişik geyik 
türlerindende izole edilmiştir. Diğer etkili enfeksiyon kaynağı ise, pestivirüslarla kontamine 
modifiye canlı aşılardır. Bütün modifiye canlı aşılar koyun, sığır veya domuz hücre 
kültürlerinde ve bu türlerden elde edilen serum (pestivirüslarla kontamine olma riski taşıyan) 
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eklenmiş vasatlarda üretilir. Bu nedenle pestivirüs yönünden negatif serum ve hücre 
kullanımı enfeksiyonun kontrol altına alınmasında önemlidir. Yapılan çalışmalarda, kan emen 
kenelerin mekanik olarak virüsü bulaştırdığı bildirilmiştir (21,27,53,54). 

 Gebe olmayan koyunlarda enfeksiyon çoğunlukla subklinik olarak seyreder. Ateş, 
kısa süreli lenfopeni ve viremi görülür. 2-3 hafta içerisinde nötralizan antikorların oluşumuyla 
bu belirtiler yok olur. Hastalıkta belirgin olarak şiddetli depresyon, ateş ve diyare 
görülmektedir. Otopside sekum, kolon ve mezenterik lenf nodüllerinde hemorojiler görülür. 
Enfeksiyon abortlara, yaşama kabiliyeti zayıf ve ayakta duramayan kuzu doğumlarına neden 
olmaktadır (23,27,35,36,44). 

Pestivirüs enfeksiyonunun en ciddi sonuçları, virüse duyarlı koyunların gebelik 
dönemi sırasında enfeksiyonu almaları halinde meydana gelir. Koyunlar klinik belirti 
göstermezler fakat virüs plasentaya çabuk yayılır. Fötal enfeksiyon virüsün suşuna, dozuna, 
fötusun beslenmesine ve oluşan hasarın yenilenmesi durumuna bağlıdır. En önemlisi fötusun 
persiste enfeksiyonu aldığı dönemdir. Bir fötus için en tehlikeli zaman, gebeliğin ilk 60 
gününde enfekte hale gelmektir. Bunun sebebini üç ana faktöre bağlanabilir. Birinci olarak, 
koyun plasentası histolojik yapısından dolayı maternal antikorların fötusa geçmesine izin 
vermez. Böylece virüs için antikorsuz bir ortam sağlanmış olur. Fötusun bu döneminde 
immun sistem gelişmediği için virüsa karşı immun yanıt meydana getiremez. Bu nedenle 
virüs replikasyonu kontrolsüzdür. Diğer bir faktör, fötusun sinir, deri, timus ve immun sistemi 
gelişme safhasındadır. Virüsün gelişimini tamamlamamış organlardaki replikasyonu sonucu 
patolojik semptomlar gelişmeye başlar. Gebeliğin ilk 60 gününde oluşacak enfeksiyonlarda 
virüs replikasyonu kontrolsüz olduğu için fötusun ölümü olasıdır. Ölümler çok çabuk 
meydana gelir. Abort ve ölü doğum olayları artar. İkiz doğumlarda fötusun birinin gebeliğin 
erken döneminde ölmesi ve mumifiye halde bulunması mümkündür. Esas patolojik bulgular, 
aşırı kıllanmanın nedeni olan primer kıl folliküllerinin sayısının artması ve tremora neden olan 
merkezi sinir sistemindeki myelin eksikliğidir. Bazı virüsların düşük patojenitesine rağmen, 
kuzular herhangi bir klinik bulgu göstermeksizin ve minimal düzeydeki patolojik lezyonlarla 
persiste olarak enfekte doğabilirler. Hairy-Shaker sendromlu ve persiste enfekte kuzuların 
prekolostral kan örnekleri enfeksiyöz BD virüsünu fazla miktarda içerirler. Bu tür kuzular 
virüsa karşı immunolojik tolerans gösterirler ve genellikle ömürleri boyunca persiste 
enfektedirler (27,29,34,39,43). 

Eğer fötal enfeksiyon, immun sistemin gelişmeye başladığı 60-80. günler arasındaki 
20 günlük dönemde meydana gelirse, sonucun ne olacağı önceden tahmin edilememektedir. 
Bazı kuzular prekolostral kanlarında antikor tespit edilmeksizin viremik ve persiste enfekte 
olarak doğabilirler. Bu da enfeksiyonun meydana geldiği sırada fötusun immun sisteminin 
gelişmediğini gösterir. Aynı zamanda bu aşamadaki enfeksiyon cerebral kavitasyon ve 
cerebellar displasiye neden olan merkezi sinir sisteminde yaygın yangısal lezyonları 
doğurabilir. Bu şekilde etkilenmiş kuzular çoğunlukla şiddetli sinirsel semptomlar oluştururlar. 
80. günden sonraki fötal enfeksiyonlarda fötus, virüsü elimine etme yeteneğine sahip immun 
sistem geliştirmektedir. Bu nedenle fötal ölüm seyrektir. Tüm kuzular görünüşte normal 
doğabilir. Virüs tespit edilemese de, serolojik testlerde antikor saptanır(43,45,46). 
        Persiste enfekte kuzular, BD virüsü ile persiste enfeksiyonlar, kuzuların intrauterin 
hayatlarının ilk 80 günlük döneminde enfekte olduklarında meydana gelebilir. Doğum 
esnasında, klinik olarak enfekte kuzuların yaşama şansı zayıftır. Hastalıktan kurtulup 
yaşayanların diğer enfeksiyonlara karşı duyarlılığı artar. Aynı zamanda bu kuzuların tiroid 
başta olmak üzere endokrin bezleri fötal gelişim sırasında virüstan etkilendiği için, düşük 
büyüme hızına sahiptirler. Çoğu yaşamlarının erken dönemlerinde ölürler. Tam olgunluğa 
erişmemiş kuzularda sinirsel belirtiler giderek azalır. Buna rağmen stres etkisiyle hastalık 
tekrarlayabilir. Doğum esnasında hale şeklinde kıllardan oluşan yapağı kısa sürede kaybolur. 
Bunun yerini kaba tüylü yapağı alır. Bazı enfekte kuzular normal büyüyerek olgunluğa 
erişirler ve virüsü yıllarca persiste enfekte olarak yayarlar. Çoğu persiste enfekte kuzular BD 
virüsüna karşı kolostral antikor alabilirler ve yaşamlarının ilk 3 ayında seropozitif-viremik 
olabilirler. Bu durumda sürü taramalarında persiste enfekte kuzuların tespiti bakımından 
önemlidir. Bu süre boyunca serumda virüs tespit etmek zor olabilir (27,37,49,50). 
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Border disease ile enfekte yetişkin koyunlarda, enfeksiyondan birkaç gün sonra hafif 
bir ateş ve orta şiddette bir leukopeni görülür. Gebe koyunlarda ise, enfeksiyon fötusa 
geçerek ya  abort oluşturur yada çeşitli malformasyonlu doğumlar meydana gelir. Abort 
olayları genellikle gebeliğin 90. gününde oluşur. Fötus kahverengi mumifiye ve şişmiş 
durumdadır. Hastalıklı ve canlı olan kuzular ise,  genellikle biraz erken ve normalden daha 
düşük doğum ağırlığına sahip olarak doğarlar. Bu kuzular ayakta duramazlar ve titreme 
gösterirler. Deride ise, kılsız bölgeler veya dikleşmiş köpek kılı manzaralı alanlar görülür. 
Deride özellikle ense ve boyun bölgesinde kahverengi siyah pigmentasyonlar dikkati 
çeker.Bu tür kuzuların alın kemiklerinde çıkıntılar ve arka ayaklarda kısalık görülebilir. Ayrıca 
mandibula kısalığına da sıkça rastlanır.En önemli belirtiler abort, kısırlık, zayıf kuzu doğumu 
ve anormal pigmentasyonla birlikte yapağı değişiklikleridir (köpek kılı benzeri görünüm). 
Enfekte olmuş kuzulara bu belirtiden dolayı hairy shaker veya fuzzy lambs gibi isimler 
verilmiştir (6,7,43,52). 

Genellikle kuzulardaki klinik tablo teşhise yardımcı olur. Tipik hairy shaker klinik 
belirtisi olan kuzu doğumu teşhisi doğrular. Şüpheli sürüdeki tüm hayvanlardan persiste 
enfeksiyonları belirlemek için kan örnekleri alınmalıdır. Antikor negatif, virüs pozitifler persiste 
enfeksiyonların tespitini kolaylaştırır. Virüs izolasyonu kuzu böbrek ve kas hücre kültürlerinde 
gerçekleştirilir. NonCytopathogen virüsların tespiti içinde, İmmunofloresan, İmmunperoksidaz 
ve RT-PCR testleri laboratuarlarda rutin olarak kullanılmaktadır. Spesifik antikorların 
belirlenmesinde de en çok kullanılan serolojik testler ELISA ve serum nötralizasyon 
teknikleridir. Son yıllarda persiste enfeksiyonların tespitinde lökositlerden virüs izolasyonu 
çok zaman aldığı için monoklonal antikorlar kullanılarak; ELISA, immunfloresan boyama 
(Flow cytometry metodu) ve DNA dot-blot hibridizasyon gibi yeni biyoteknolojik teşhis 
metotları denenmektedir (24,25,27,40,41,51). 

Hastalığın yayılmasında ayrıca ithal hayvanların BD yönünden negatif olup olmadığı 
kontrol edilmelidir. Enfekte sürülerde bireysel olarak seronegatif hayvanlar, virüs 
taşıyabileceğinden bu sürüler kabul edilmemelidir. Hastalığın endemik olduğu ülkelerden 
alımlarda dikkatli olunmalıdır. Sporadik vakalarda enfeksiyonun yayılmasını önlemenin en 
emin yolu, hayvanları keserek elden çıkartmaktır. Endemik vakalarda enfeksiyon yayılmaya 
başlamışsa, persiste enfekte hayvanların tespiti ve bunların eliminasyonu önemlidir. 
Çiftleşmeden en az iki ay önce bütün hayvanlar serolojik olarak kontrol edilmelidir. Çünkü 
alınan ilk kan örneğinde virüs pozitif, antikor negatif olduğu durumlarda 1-2 ay sonra tekrar 
alınan kan örneği ile, bunun bir akut enfeksiyon mu yoksa persiste bir enfeksiyon mu 
olduğunun ayırt edilmesi gerekir. İkinci alınan kan örneğinde yine virüs pozitif, antikor negatif 
çıkarsa, bunun persiste bir enfeksiyon olduğuna karar verilir. Enfeksiyon akut ise virüs 
negatif, antikor pozitif çıkar. Border disease hastalığının kontrolünde, damızlık sürüdeki 
dişilerin çiftleşmeden birkaç ay önce aşılanması önemlidir. BD virüs enfeksiyonuna karşı 
hazırlanmış özel bir aşı yoktur. Dünyada BVDV aşısı kullanılmaktadır. Hangi suşların 
enfeksiyonu oluşturduğu bilinmeden aşılama yapmak pratik değildir(27).   

  Pescador ve ark. (36), inkoordinasyon ve tremorler  ile    karakterize   sinirsel 
semptomlar gösteren 2 aylık kuzuların otopsilerinde cerebellumun önemli derecede 
küçüldüğünü, lateral ventriküllerde bilateral dilatasyon  olduğunu ifade etmişlerdir. 
Mikroskopik olarak cerebellar kortekste  sellüler dizorganizasyon, cerebellumda granular 
tabakada hücre yoğunluğunda azalma ile moleküler tabakadaki hücrelerde büyük sitoplazmik 
vakuollerin varlığını tanımlamışlardır. BVDV Mab kullanılarak beyinde gri maddeki 
nöronlarda, mezenterik lenf nodülllerindeki makrofajlarda pozitif boyanmalar olduğunu ifade 
etmişlerdir.   
 Burgu ve ark (8), Ankara bölgesindeki farklı mezbahanelerden toplanan 100 gebe 
koyuna ait kan serumlarında pestivirüs varlığını %41,3 seropozitiflik saptadıklarını, 65 fötus 
örneğinin tamamının seronegatif olduğunu, 108 fetüsa ait 584 farklı organ ve kan 
örneklerinden birinde noncytopatic pestivirüs tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Burgu ve 
ark.(11)’ları yaptıkları diğer bir araştırmada 174 adeti gebeliğin 2-3. aylarında ve doğum 
yaptıkları gün, 487 adeti yalnızca doğum yaptıkları gün olmak üzere toplam 661 koyundan ve 
29 koçtan kan örnekleri alındığını, 109 adeti ikiz olan 770 kuzudan prekolostral kan örneği 
sağlandığını, kan örneklerinin pestivirüs antijeni yönünden kontrolü sonucunda koyunlarda 
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persiste pestivirüs enfeksiyonu saptanamadığını, buna karşın koyunların kan serumlarında 1. 
dönem için %25 ve 2. dönem için %21.5 oranında seropozitiflik saptandığını, prekolostal kan 
örneklerinde antikor tespitine dayanılarak yapılan testlerde 127 kuzunun pestivirüs yönünden 
seropozitif olduğu ve bu sonuçlar ışığında kuzuların gebeliğin 2-3. aylarında immunsistem 
geliştikten sonra enfekte olduklarını gösterdiği kanatine vardıklarını bildirmişlerdir.  

Thur ve ark (48), fötuslarda pestivirüs enfeksiyonlarının tespitinde immunopatolojik 
çalışmalarında  dondurma mikromu  ile hazırlanan kesitler ve  formolde tespit edilmiş  parafin 
bloklardan hazırladıkları kesitleri kullanmışlardır. Beyin, deri, tiroit, abomasum ve 
plasentadan alınan dondurma  mikrotomu  kesitlerinde   immunopatolojik çalışmaların hızlı 
ve hassas  sonuç verdiğini ancak ileri derecede otoliz  geliştiği durumlarda formolde tespit 
edilmiş  parafin bloklardan hazırlanan beyin kesitleri  kullanılarak fötuslarda pestivirüs 
enfeksiyonlarının tespit edilebileceğini  ifade etmişlerdir. 

İmmunoperoksidaz yönteminin dokularda BVDV antijeninin tespitinde özellikle Mab 
kullanıldığı durumlarda  çok uygun olduğunu ifade edilmişdir. Persiste enfeksiyon görülen 
sığırlarda  herhangi bir dokunun  antijen tespitinde kullanılabildiği, özellikle lenf düğümleri, 
tiroit bezi, deri, beyin, abomazum ve plasentadan çok başarılı sonuçlar elde  edildiğini, deri 
biyopsilerinin invitro persiste  enfeksiyonlarda BVDV antijen tespitinde  çok uygun olduğunu 
bildirilmişdir (27). 

Araştırıcılar immunopatolojik olarak  beyin, tiroit bezi, ağız  mukozasında  antijenin  
yoğun olarak    bulunduğunu tespit etmişlerdir (27).  

Pestivirüsların histopatolojik teşhisinde otopsi yapılan fötuslardan beyin, tiroit bezi, 
kalp, akciğer, dalak, abomazum, deri ile plasenta örnekleri  % 10‘luk  tamponlu formolde  
alınarak 16-18 saat fikse edilir. 4 mikron kalınlığında parafin kesitleri hazırlanır. Hematoksilen 
Eosin ile boyanır. Klinik olarak sinirsel semptom  gösteren, otopsileri yapılarak  makroskopik  
bulgu görülen sürülerden alınan fötuslara ve histopatolojik bakıda şüpheli bulunan kesitlere  
BVDM Mab ile pestivirüs hiperimmun serumu  immunoperoksidaz tekniği uygulanarak  
antijen tespiti amaçlanır. Pestivirüs antijenlerinin varlığı  sindirim sistemi bez epitellerinde, 
solunum sistemi bez epitellerinde, deride  ve tiroit bezinde ,düz kas hücrelerinde (damar ve 
abomasum duvarı ) aranır (27) . 

Oğuzoğlu (31), koyun ve keçilerde sınır hastalığı (Border disease) üzerinde yaptığı 
derleme yazısında, ülkemizde koyun ve keçilerde BDV hastalığı ile mücadelede yerel aşı 
suşları kullanılarak aşılama programlarının yapılmasının gerekli olduğunu bildirmiştir. 
Oğuzoğlu (31), ayrıca koyunların sınır hastalığı enfeksiyonunun kontrolünde BVDV 
enfeksiyonuna benzer olarak persiste infekte hayvanların tespiti ve sürüden çıkarılmasının 
önerildiğini, koyun ve keçilerin BDV ile aşılanmalarında gebelik öncesi dişilerin immun 
kılınması sayesinde transplasental enfeksiyonun önüne geçilebileceğini, bu amaçla BVDV 
aşılarının kulanıldığını, ancak bu aşı ile kısmi bir koruma sağlanabileceğini, bundan dolayı 
aşılama ile mücadalede dominant saha suşları ile aşı hazırlanmasının önemli olduğunu 
bildirmiştir. 

Hasırcıoğlu ve ark. (18), Burdur bölgesinde abort yapmış 735 koyun ve 35 adet keçi 
serumu ve lökosit örnekleri ile 48 adet abort/ölü doğmuş kuzu dokularından elde edilen 
örneklerin pestivirüs antijen ve antikor varlığı yönünden ELISA ile yapılan incelemelerinde; 
735 adet abort yapmış koyunun 475 (%64.6) adedi ve 35 adet abort yapmış keçinin 2 
(%5.7)‘sinin kan serumlarının pestivürus antikorları yönünden pozitif saptandığını, abort 
yapan koyunların lökosit örneklerinin 5 (%0.7)‘inde pestivirüs antijenleri saptanırken abort 
yapmış keçi lökosit örneklerinin hiç birinde antijen varlığının belirlenemediğini bildirdikleri 
çalışmanın sonucunda pestivirüs enfeksiyonunun Burdur bölgesinde önemli atık etkeni 
olduğunu belirtmişlerdir.   

Ataseven ve ark (4), ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde keçi 
sürülerinde pestivirüslerin varlığı üzerinde yaptıkları epidemiyolojik çalışmada, BDV’ye karşı 
%63,6 ve BVDV’ye karşı %30,2 oranında seropozitiflik saptandığını bildirmişlerdir. 

Yeşilbağ ve ark. (56), Marmara bölgesinde solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan 
viral etkenlerin serolojik olarak varlığının saptanmasına yönelik yaptıkları çalışmada 228 adet 
koyun kan serumunda pestivirüs seropozitifliğini % 32.1 olarak saptadıklarını bildirmişlerdir.    
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Hurtado ve ark (22), İspanya’da yaptıkları çalışmada 10 adet ovine pestivirüsların 
genotiplendirilmesi üzerine yaptıkları çalışmada 9 adetinin subgrup A ve B’den farklı yeni bir 
subgrup olduğunu (BVDV C), 1 adetinin ise classical swine fever virüs (CSFV) genotipinde 
olduklarını bildirmişlerdir. 

Moening ve ark (28), İskandinav ülkelerinde 1990’lı yılların başından itibaren sığırlarda 
BVDV’nin eradikasyonu amacıyla PI sığırların saptanması ve sürüden çıkarılması 
metodunun uygulandığını, uygulanan bu metodun son 10 yıl içinde başarılı olduğunu ancak 
sığır ticaretinin yoğun yapıldığı bölgelerde BVD virüsünden ari olan hayvanların tehlike 
altında olduğunu, bundan dolayı eradikasyon program çerçevesinde virüs taşımayan 
sığırların etkeni tekrar almasının ve yavru atma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla inaktif 
BVDV aşılarının uygulanmasının uygun olacağını, bu amaçla iki aşamalı aşılama program 
çerçevesinde sığırların once inaktif BVDV-1 ile ve 4 hafta sonra canlı attenüe BVDV-1 ile 
aşılaması sonucu yüksek düzeyde koruyuculuk sağlanacağını bilirmişlerdir. Moening ve ark. 
yaptıkları çalışmada inaktif aşı ile aşılamadan 4 hafta sonra yapılan booster aşılama sonucu 
immunitenin 3 yıllık periyot sonunda antikor titrelerinin 30-300 arasında kaldığını, ilk yapılan 
inaktif aşılama sonucu oluşan immun yanıtın ikinci yapılan canlı aşılamada oluşacak viremi 
safhasını ve dolayısıyla gebe hayvanlara yavru atma olaylarını engellediğini ve sonuç olarak 
iki aşamalı BVDV aşılamalarının güvenli olduğunu bildirmişlerdir. 

BVDV saha enfeksiyonlarında güçlü ve uzun süren humoral ve hücresel immune 
yanıtlar oluşur ve fötal korumayı sağlar. Saha suşlarıyla benzer şekilde attenüe canlı BVDV 
aşı virüsleri aşılama sonrası hayvanlarda saha virüslerinde olduğu gibi T ve B humoral 
immun yanıtı oluşturur. Bununla birlikte attenüe aşıların saha enfeksiyonlarında olduğu gibi 
gebe hayvanlarda persiste enfekte buzağıların doğmasına ve atıklara sebeb olmaktadır (26). 

Classical swine fever virüsü (CSFV) yalnız domuzları enfekte ederken, BVDV tip 1 
çoğunlukla sığırları enfekte etmesi yanında koyun ve domuzlarda da hastalık meydana 
getirmektedir. BVDV tip 2 nadir olarak bildirilmesine rağmen sığırları, koyun ve domuzları 
enfekte etmektedir. Border disease virüsü ise başlıca koyunlarda hastalık meydana 
getirmesine karşın nadiren domuzlarda da enfeksiyon oluşturur (13,38). 

Thabti ve ark (46), Border disease virüsünün patojenitesi üzerine yaptıkları 
çalışmada, Tunus lokal izolatları olan nc SN36 ve lot 21 suşları ile Fransa suşlarını 4 aylık 
pestivirüs taşımayan kuzulara intratracheal yolla  DKID50 106.0/ 5ml dozunda verildiğini, 
inokülasyon sonrası 22.güne kadar vücut ısılarının ölçüldüğünü, her hafta antikor titreleri için 
kan örneklerinin alındığını, üremenin tespiti ve lökosit sayımı için 11 gün süreyle heparinli 
tüplere kan alındığını sonuç olarak, virüs inokülasyonu yapılan kuzularda inokülasyondan 
sonraki 4.günde başlayan ve 9. Günde sona eren ve 42 °C’ye varan vücut ısılarında artış, 
lökopeni, akciğerlerde apical loplarda pneumonia, mezenterial lenf yumrularında büyüme, 
barsaklarda peteşiyel kanamalar saptandığını, inokülasyon sonrası lökositlerde 4.günden 9. 
güne kadar virüs varlığının saptandığını, 28. günde antikor titrelerinin log10 101.7-101.8/0.1ml 
olarak saptandığını bildirmişlerdir. 

Plant JW ve ark (39) pestivirüslerin gebe koyunlarda patogenezisini araştırdıkları 
çalışmada, inokulum olarak enfekte kuzudan elde edilen omurilik homojenitesi ve kan 
kullanıldığını, 35 adet gebe koyuna gebeliklerinin 19. ve 88. günlerinde intranasal verildiğini, 
inokulasyondan sonra 81. ve 132. günlerde koyunlarda abort vakalarının görüldüğünü ve atık 
mataryallerinde etkinin tekrar saptandığını bildirmişlerdir.  
 
MATERYAL VE METOT: 
Materyal: 
Hücre Kültürü: Araştırmada virüs izolasyonu, İmmun peroksidaz, virüs nötralizasyon testleri 
için immun peroksidaz testi sonucunda pestivirus yönünden negatif olduğu tespit edilmiş 
MDBK hücre kültürleri kullanıldı. 
Koyun kan serumları: Kan örnekleri vakumlu tüpler kullanılarak koyunların vena 
jugularisinden alındı.  
Lökosit örnekleri: Koyunlardan EDTA lı tüplere alınan kanlardan elde edildi. 
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Standart Pestivirüs suşları: Pozitif kontrol olarak BVDV referens suşu olan CPE (+)NADL, 
sitopatojen olmayan CPE (-)  BVD virüs suşu (0712/Hannover suşu) kullanıldı. 
IPEX-BVD Immunoperoxidase staining kit: Hücre kültürlerinde non-cytopathic pestivirüsü 
saptamak amacıyla kullanıldı. 
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile Pestivirüs antijen varlığının 
saptanması (IDEXX-Herdchek Ag BVDV Laboratories): Lökosit örneklerinde ve hücre 
kültüründe izole edilen pestivirüs antijenlerinin saptanması amacıyla kullanıldı. Testler üretici 
firmanın direktifleri doğrultusunda gerçekleştirildi.Sonuçlar ELISA cihazı (ELx 800 Universal 
Microplate Reader, Bio-Tek) ile belirtilen 450 nm dalga boyunda okundu. Test sonuçları 
pozitif ve negatif olarak ifade edildi (2,15,16). 
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile Pestivirüs antikor varlığının 
saptanması (IDEXX-Herdchek Ab BVDV Laboratories): Koyun kan serumlarında 
pestivirüs antijenlerine karşı varolan antikor varlığının saptanması amacıyla kullanıldı. Testler 
üretici firmanın direktifleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Sonuçlar ELISA cihazı (ELx800 
Universal Microplate Reader, Bio-Tek) ile belirtilen 450 nm dalga boyunda okundu. Test 
sonuçları pozitif ve negatif olarak ifade edildi (2). 
BVDV hiperimmun serumu: Ticari olarak temin edildi.  
 
Metot: 
Tesadüfi Örnekleme Metodu ile Örnek Alınması: Hastalık epidemiyolojik olarak Marmara 
bölgesinde ilk defa tarandığı için prevalans %50 olarak kabul edilmiş ve enstitümüze bağlı 12 
il bir “epidemiyolojik ünite olarak alınmıştır. Örnek büyüklüğü, %95 güven aralığında ve 
yanılma payı %2 olarak kabul edilerek hesaplanmıştır.   
Lökosit örneklerinin işlenmesi: Koyunların vena jugularisinden EDTA’lı vakumlu tüplere 
kanlar alındı. EDTA’lı tüplere alınan kan örnekleri 1000 rpm’de 10 dakika süreyle santrifüj 
edildi. Lökositler 3 kez PBS ile yıkandıktan sonra tüplere toplandı ve %10 DMSO ilave 
edilerek kullanılıncaya kadar -80 oC’de saklandı (8,15). 
Kan serumlarının elde edilmesi: Koyun kan örnekleri vakumlu tüpler kullanılarak vena 
jugularislerden alındı. Örnekler 3000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilerek serumları ayrıldı. 
220µm’lik membran filtrelerden süzüldü. 56 oC’de 30 dakika inaktive edildi ve test yapılıncaya 
kadar -20oC’de saklandı (18). 
MDBK hücre kültürü hazırlanması: Azot tankında muhafaza edilen MDBK hücre kültürü 37 
oC’lik benmaride hızlı bir şekilde çözdürüldü. Mililitre’de 300.000 hücre olacak şekilde 37 oC 
ısıda ve %10 FCS içeren GMEM vasatı ile sulandırılarak 25cm2’lik flasklara 7.5 ml konuldu. 
Flasklar 37 oC’de ve %5 CO2‘li ortamda monolayer hücre kültürü oluşması için inkubasyona 
bırakıldı. Flasklar her gün hücrelerin üremeleri yönünden kontrolleri yapıldı. (6,8).   
Hücre kültüründe virüs izolasyonu: Numune örneklerinden hazırlanan  lökosit örnekleri 25 
cm2’lik flasklarda üretilen MDBK hücre kültürlerine ekimleri yapıldı. Bu amaçla, %90 
monolayer olarak üreyen MDBK hücre kültürlerinin vasatları döküldü, 3 kez 100 IU/ml 
penicilin, 100 mg/ml streptomicin ve 10 µl/ml  partricine içeren GMEM vasatı ile 3 kez hücre 
yüzeyleri yıkandı. MDBK hücre kültürü kaplı 25 cm2’lik flasklara her lökosit  numunesinden  2 
flask olacak şekilde 0.5 ml hücre kültürlerine ekimleri yapılarak örnekler 1 saat boyunca 
37oC’de %5 CO2‘li  etüvde  inkubasyona bırakıldı. İnkubasyon periyodu sonunda flasklardaki 
hücrelerin yüzeyleri 3 kez GMEM vasatı ile yıkanıp ve her flaska %2 FCS içeren 7.5 ml 
GMEM vasatı konarak 37oC’de %5 CO2’li etüvde inkubasyona bırakıldı. Ayrıca pozitif kontrol 
olarak 2’şer flaska CPE (+) ve CPE (–) BVD virüsü ekimleri yapılırken 2 adet hücre kültürü 
ekim yapılmaksızın hücre kontorl olarak bırakıldı.  Hücre kültürleri 10 gün süreyle her gün 
CPE oluşumları yönünden kontrolleri yapıldı (7,8,15).   
Kan serumlarında pestivirüse ait antikorların saptanması: Bu çalışmada Marmara 
bölgesinde bulunan 12 ile ait (Bursa 260, Düzce 14, Tekirdağ 165, Sakarya 24, İstanbul 75, 
Bilecik 58, Yalova 11, Çanakkale 336, Kırklareli 214, Edirne 298, Kocaeli 58 ve Balıkesir 
885) toplam 2404 adet kan serum örneği kullanıldı. Kan serumlarında pestivirüse karşı 
antikor varlığının saptanması amacıyla ELISA kullanıldı. Testler üretici firmanın direktifleri 
doğrultusunda gerçekleştirildi. Sonuçlar ELISA cihazı (ELx 800 Universal Microplate Reader, 
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Bio-Tek) ile belirtilen 450 nm dalga boyunda okundu. Test sonuçları pozitif ve negatif olarak 
ifade edildi (2). 
Lökosit örneklerinde ve hücre kültüründe izole edilen pestivirüs antijenlerinin 
saptanması: Bu amaçla BVDV antijen ELISA kullanıldı. Marmara bölgesinde 12 ilden 
toplanan toplam 2404 kan lökösit örneğinin direk ve MDBK hücre kültürlerinde 3. pasajları 
üretici firmanın direktifleri doğrultusunda test edildi. Sonuçlar ELISA cihazı (ELx 800 
Universal Microplate Reader, Bio-Tek) ile belirtilen 450 nm dalga boyunda okundu. Test 
sonuçları pozitif ve negatif olarak ifade edildi (2). 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA  

Bu çalışmada Marmara bölgesinde bulunan 12 ile ait (Bursa 260, Düzce 14, Tekirdağ 
165, Sakarya 24, İstanbul 75, Bilecik 58, Yalova 11, Çanakkale 336, Kırklareli 214, Edirne 
298, Kocaeli 58 ve Balıkesir 885) 2404 adet kan lökosit ve serum örneklerinde pestivirüs 
antijen ve bu virüse ait antikor varlığına ait sonuçlar tablo 1’de verilmiştir. 

Antijen ELISA ile pozitif saptanan kan lökosit örneklerinin MDBK hücre kültürlerine 
yapılan ekimlerinde 29 adet ELISA pozitif numunelerin tamamında 3. pasajların sonunda 
sitopatik efekt oluşturmayan pestivirüs üremesi antijen ELISA ile saptandı.  

Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, bölge bazında işleme tabi tutulan toplam 
2404 adet kan lökosit örneklerinden 29’unda (%1.2) oranında 12 ilden 7’sinde pestivirüs 
antijen varlığı saptanırken iller bazında en yüksek pozitifliğn %4.16 ile Sakarya ilinde 
belirlenmiştir.Toplanan kan serumlarının pestivirüs antikorları yönünden yapılan analizlerinde 
2404 serum örneğinin 56’sında (%2.32) pestivirüse karşı seropozitiflik tespit edilmiştir.  
Azkur va ark. (5), Kırıkkale ilinden 25 koyun sürüsünden elde ettikleri 1075 adet koyun 
lökosit örneklerinin Antijen ELISA ile pestivirüs antijenlerinin tespitine yönelik yaptıkları 
çalışmada, %74.51 oranında pozitiflik saptandığını birdirmişlerdir. Gür (18), Afyonkarahisar 
ilinde %25-75 oranlarında abortlar görülen 7 adet Akkaraman koyun sürüsünden elde edilen 
568 adet kan lökosit ve serum örneklerinden 2 sürüye ait 2 lökosit örneğinden (%0.35) 
pestivirüs izolasyonu yapıldığını, kan serum örneklerinin ise serum nötralizasyon testi ile 
yapılan incelemelerde 446 adedinde (%78.5) pestivirüse karşı antikor tespit edildiğini 
bildirmiştir. Burgu ve ark (8), Ankara bölgesindeki farklı mezbahanelerden toplanan 100 
gebe koyuna ait kan serumlarında pestivirüs varlığını %41,3 seropozitiflik saptadıklarını, 65 
fötus örneğinin tamamının seronegetif olduğunu, 108 fetüsa ait 584 farklı organ ve kan 
örneklerinden birinde noncytopatic pestivirüs tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Burgu ve ark. 
(11)’ları yaptıkları diğer bir araştırmada 174 adeti gebeliğin 2-3. aylarında ve doğum 
yaptıkları gün, 487 adeti yalnızca doğum yaptıkları gün olmak üzere toplam 661 koyundan ve 
29 koçtan kan örnekleri alındığını, 109 adeti ikiz olan 770 kuzudan prekolostral kan örneği 
sağlandığını, kan örneklerinin pestivirüs antijeni yönünden kontrolü sonucunda koyunlarda 
persiste pestivirüs enfeksiyonu saptanamadığını, buna karşın koyunların kan serumlarında 1. 
dönem için %25 ve 2. dönem için %21.5 oranında seropozitiflik saptandığını, prekolostal kan 
örneklerinde antikor tespitine dayanılarak yapılan testlerde 127 kuzunun pestivirüs yönünden 
seropozitif olduğu ve bu sonuçlar ışığında kuzuların gebeliğin 2-3. aylarında immunsistem 
geliştikten sonra enfekte olduklarını gösterdiği kanatine vardıklarını bildirmişlerdir. Okur-
Gümüşova ve ark. (32), ülkemizin Karadeniz ve iç bölgelerinden toplam 11 ilde yetiştirilen 
sağlıklı koyunlardan topladıkları 2444 kan serum örneğini serum nötralizasyom testi ile 
pestivirüse karşı antikor varlığını araştırdıkları çalışmalarında; illerin genelinde %18.94 
(463/2444) seropozitiflik bulunurken, iç bölgelerde yetiştirilen koyunlardaki seropositifliğin 
(%18.94) sahil illerinde elde edilen verilerden daha yüksek (%4.90) olduğunu bildirmişlerdir.  
Hasırcıoğlu ve ark. (19), Burdur bölgesinde abort yapmış 735 koyun ve 35 adet keçi serumu 
ve lökosit örnekleri ile 48 adet abort/ölü doğmuş kuzu dokularından elde edilen örneklerin 
pestivirüs antijen ve antikor varlığı yönünden ELISA ile yapılan incelemelerinde; 735 adet 
abort yapmış koyunun 475 (%64.6) adedi ve 35 adet abort yapmış keçinin 2 (%5.7)‘sinin kan 
serumlarının pestivürus antikorları yönünden pozitif saptandığını, abort yapan koyunların 
lökosit örneklerinin 5 (%0.7)‘inde pestivirüs antijenleri saptanırken abort yapmış keçi lökosit 
örneklerinin hiç birinde antijen varlığının belirlenemediğini bildirdikleri çalışmanın sonucunda 
pestivirüs enfeksiyonunun Burdur bölgesinde önemli atık etkeni olduğunu belirtmişlerdir.   
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Tarafımızdan yapılan çalışmada kan lökosit örneklerinde bulunan %1.2 oranındaki 

pestivirüs antijen varlığı Azkur ve ark. (5) tarafından bildirilen değerden çok düşük ve Gür 
(18),  Hasırcıoğlu ve ark. (19) ve Burgu ve ark (11) tarafından verilen oranlardan yüksek 
olduğu görülmektedir. Ancak bu çalışmada atık vakalarına bakılmaksızın kan örnekleri 12 
ilden tesadüfi örnekleme ile toplanmasına karşılık Gür (18) tarafından toplanan kan örnekleri 
atık yapan koyunlarda elde edilmiştir Ayrıca diğer araştırıcılar yalnız bir ilden toplanan 
örnekler üzerinde çalışmışlardır. Tarafımızdan yapılan çalışmada ise bölge bazında 
sonuçların değerlendirilmesinin koyunlarda pestivirüs antijen varlığının yaygınlığı hususunun 
ortaya konulmasında daha belirleyici olduğu kanaatine varılmıştır. Tarafımızdan yapılan 
çalışmada 12 ilden toplanan 2404 kan serumu örneklerinde pestivirüse karşı tespit edilen 
%2.32’lik seropozitifliğin Gür (18), Burgu ve ark. (11) ile Hasırcıoğlu ve ark. (19) tarafından 
bildirilen değerlerden düşük olması yine bizim seropozitiflik oranının 12 ilden toplanan 
serumlardan elde edilmesine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Tarafımızdan yapılan 
çalışmada iller bazında elde edilen antijen ve seropozitif oranlarının diğer araştırıcılar 
tarafından bildirilen sonuçlar ile karşılaştırılması durumunda; Marmara bölgesinde en yüksek 
pestivirüs antjen varlığı saptanan Sakarya ilindeki % 4.16’lik oranın Azkur ve ark. (5) 
tarafından bidirilen orandan düşük olmakla birlikte Hasırcıoğlu ve ark. (19), Gür (18) ile 
Burgu ve ark. (8) tarafından bildirilen değerlerden yüksek saptanmıştır. Diğer taraftan 
tarafımızdan yapılan çalışmada, Marmara bölgesinden pestivirüse karşı saptanan %2.32 
seropozitiflik oranı iller bazında değerlendirildiğinde en yüksek değerin % 53 ile Düzce ilinde 
belirlendiği ve bu değerin Azkur ve ark. (5), Gür (18) ile Hasırcıoğlu ve ark. (19) tarafından 
bildirilen oranlardan düşük ancak Burgu ve ve ark. (11) ile Yeşilbağ ve ark. (56)’larının 
değerlerden yüksektir. 

Sonuç olarak Marmara bölgesinde iller bazında değişiklikler göstermekle birlikte 
Pestivirüs antijen ve antikor varlığının yaygın olduğu kanaatine varılmıştır.  

 
 Tablo 1. Marmara bölgesi iller bazında kan örneklerinde pestivirus antijen ve 

antikor varlığı. 
 

İller Analiz 
yapılan 
toplan 
örnek 
sayısı 

 
Pestivirus 
antijen 
       
      +                   
- 

 
Pestivirus 
antikor 
 
     +                   
- 

 
Pestivirus     (%) 
Antijen    Antijen  
    +                   - 

 
Pestivirus(%) 
Antikor Antikor  
+               - 

İstanbul 75 - 75 24 51 - 100 32 68 

Bursa 260 9 251 - 260 3.46 96,54 - 100 

Yalova  15 - 15 3 12 - 100 20 80 

Düzce 15 - 15 8 7 - 100 53,3 46,7 

Bilecik 60 - 60 15 45 - 100 25 75 

Tekirdağ 165 2 163 5 160 1.25 98,75 3,03 96,97 

Edirne 297 7 290 - 297 2.35 97,65 - 100 

Sakarya 24 1 23 - 24 4,16 95,84 - 100 

Çanakkale 336 2 334 1 335 0,59 99,41 0,3 99,7 

Kırklareli 214 - 214 - 214 - 100 - 100 

Kocaeli 58 1 57 - 58 1,72 98,28 - 100 

Balıkesir 885 7 878 - 885 0,79 99,21 - 100 

Toplam 2404 29 2375 56 2348 1,22 98,78 22.27 77.73 
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Kuzu Pnömonilerinde Parainfluenza 3 Virus (PI3V) ve Respiratory Sinsisyal Virus 
(RSV) Enfeksiyonlarının Teşhisi Üzerine Virolojik ve Patolojik Çalışmalar 

 
Ertan ORUÇ, Mehmet EKİK, Oktay ÖCAL, Yusuf AKPINAR, Emine ÇİFTCİ 

 
Özet: Türkiye’de ve dünyada koyunculuk sektörünün en önemli problemlerinden biri 

olan kuzu pnömonileri çok çeşitli mikroorganizmalar, konakçı duyarlılığı ve stres gibi fazlaca 
etkenin rol aldığı multi-etiyolojik bir hastalık olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırmada tek 
başına ya da sekonder enfeksiyonlara zemin hazırlayarak,  pnömoni oluşumunda önemli rolü 
olduğu bildirilen Parainfluenza 3 Virus (PI3V) ve Respiratorik Sinsisyal Virus (RSV) 
enfeksiyonlarının teşhisine yönelik olarak virolojik (indirek floresan, virus izolasyonu, ELISA) 
ve patolojik (makroskopi, histopatoloji ve immunohistokimya) çalışmalar yapıldı. Çalışma 
boyunca Konya Kon-et kesimhanesinden ve Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsünden temin edilen ve pnömoni lezyonu gösteren toplam 200 adet kuzu akciğeri 
kullanıldı. İncelenen 200 akciğerdeki lezyonlar makroskobik ve mikroskobik özelliklerine göre 
kataral-irinli (46 olgu; % 23), fibrinli (23 olgu; % 11,5), intersitisyel (61 olgu; % 30,5), ve 
bronko-intersitisyel pnömoni (70 olgu; %35) olarak tanımlandı. PI3V ve RSV demonstrayonu 
için hazırlanan kesitlerde yapılan immunohistokimyasal boyamalarda her iki virus için de 
pozitif boyanma tespit edilmedi. Benzer şekilde akciğer örneklerinden MDBK hücre 
kültürlerinde yapılan ekimlerde hem RSV hem de PI-3 viruslarına özgü herhangi bir CPE 
gözlenmedi. Akciğer örneklerinden elde edilen inokulumlardan yapılan ekimler sonucunda 
uygulanan FAT testinde ve akciğer örneklerinden yapılan ELISA testleri sonucunda da tüm 
örnekler de negatif sonuçlar alındı.  
 
GİRİŞ 

Kuzu pnömonileri hem dünyada hem de Türkiye de koyunculuk sektörünün en önemli 
problemlerinden birisidir (Dungworth 1985, Radostits ve ark 1994, Oruç ve ark 2003).  Kuzu 
ölümlerinin en önemli sebeplerinden biri olan pnömoniler çok çeşitli mikroorganizmalar, 
konakçı duyarlılığı ve stres gibi fazlaca etkenin rol aldığı multi-etiyolojik bir hastalık olarak 
değerlendirilmektedir (Carriere ve ark 1983, Dungworth 1985, Radostits ve ark 1994, Osiowy 
ve ark. 1998). Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne ölüm ya da hastalık 
sebebiyle getirilmiş kuzu ve oğlaklarda yapılan bir çalışmada (Oruç ve ark 2003)  vakaların % 
20.56’sında pnömoni tespit edilmiş ve söz konusu bölgede pnömonilerin koyun 
kayıplarındaki önemi ortaya konmuştur. Pnömoniler kuzularda hafif-şiddetli, akut-kronik 
seyredebilirken, histolojik olarak kataral, kataral-purulent, purulent, purulent-nekrotik, fibrinöz 
ve intersitisyel pnömoniler gibi değişiklikler gösterir (Kıran ve ark 1993, Hazıroğlu ve ark 
1994, Sağlam ve ark 1997, Yener ve ark 2001, Oruç 2005). Evcil hayvanlarda intersitisyel 
pnömoniler başta viruslar olmak üzere bazı bakteri, parazit ve mantar enfeksiyonlarında 
dikkati çeker (Dungworth 1985). Parainfluenza tip 3 virus (PI3V) ve respiratorik sinsisyal virus 
(RSV)’un kuzu pnömonilerinde en önemli viral etkenler oldukları önceki raporlarda 
bildirilmiştir (Stevenson 1970; Dungworth 1985; Dinter ve Morien 1990; Sharp 1990; 
Wellemans 1990; Belknap ve ark 1995).  
 
Parainfluenza 3 Virus Enfeksiyonu 

Parainfluenza tip 3 virus paramyxoviridae familyasının bir üyesidir. Önemli viral 
proteinleri hemagglütinin-neuroaminidase protein, glycosylated fusion (F) proteinleridir. 
Bovine PI3 virus türleri sığır, domuz ve insan kökenli hücre kültürlerinde ürer ve plak 
oluşumu, sinsisyum ve eozinofilik inklüzyon cisimcikleri ile karakterize CPE yaparlar. 
Koyunlarda sığırlardakine benzer hastalık oluşturan PI3 virus enfeksiyonlarında bronko-
intersitisyel pnömoni görülür. Virus silyumlu, silyumsuz ve müköz epitel hücrelerinde çoğalır. 
Alveoler doku replikasyonu genelde tip II alveol epitel hücreleri ve makrofajlarla sınırlıdır 
(Dungworth 1985, Sharp 1990, Wellemans 1990, Radostits ve ark 1994, Belknap ve ark 
1995, Fulton ve ark 2000). Epitel yıkımı ve nekrotik artıklar bakterilerler için uygun ortam 
oluştururlar ve böylece özellkile Mannheima (Pasteurella) haemolytica türlerine bağlı şiddetli 
sekonder enfeksiyonlar gelişir (Sharp 1990, Yener ve ark 2005). Histolojik olarak başlangıç 



 210 

döneminde akut bronşitis, şiddetli bronşiolitis, alveollere yayılmasıyla alveoler ödem ve 
kanama gelişir. Alveol ve bronşiol lumenlerinde nötrofil eksudasyonu dikkati çeker. 
Enfeksiyonun ilk günlerinde bronşiol epiteli hiperplastik olup vakuol oluşumu ve nekroz 
görülür. Asidofilik intrasitoplazmik inklüzyon cisimciklerine vakuollü bronşiol epitelinde ve 
daha az olarak bronş epiteli ile tip II alveol epitelinde rastlanır. Virus zarfınfaki F proteinler 
enfekte hücrenin plazma membranı ile bütünleşir ve hücre membranlarının kaynaşmasıyla 
çok çekirdekli dev hücreleri meydana gelir (Dungworth 1985, Rahman ve ark 1990, Sharp 
1990). 

Alveol ve bronşiollerdeki eksudatta makrofajlar, nötrofil ve lökositler ile serö-fibrinöz 
eksudat dikkati çeker. Tıkanmalara bağlı alveol ve bronşiollerde atelaktaziler ile perivasküler, 
peribronşioler ve interalveoler bölgelerde lenfositik infiltrasyonlar gelişir. Zaman zaman 
salgınlar olabilse de PI3 virus enfeksiyonları genelde subkliniktir. Bazen mukoid, muko-
purulent burun akıntısı, konjuktival akıntı, zaman zaman ateş ve öksürükle belirebilir 
(Dungworth 1985, Sharp 1990, Radostits ve ark 1994).  
 
Respiratorik Sinsisyal Virus Enfeksiyonu 

Paramyxovirus grubunda pneumovirus alt grubuna dahil olan Respiratorik Sinsisyal 
Virus (RSV),  sığır ve koyunların solunum sisteminde hafif ya da ağır seyirli enfeksiyona yol 
açar. Nöroaminidaz ve hemagglütininden yoksun olan virus filamentöz yapıda olup, virus 
zarıyla ilgili 4 tip protein içeir. Bunlar; büyük glikoprotein, füzyon proteini, matriks proteini ve 
22 K proteinidir. RSV’nin insan ve sığır suşlarının polipeptit bileşimi temelde benzerdir. Virus 
insan ve sığır orjinli hücre kültürlerinde dev hücre oluşumu ve intrasitoplazmik inklüzyon 
cisimcikleri ile karakterize CPE meydana getirir. RSV enfeksiyonları sığır ve koyunların 
hijyenik olmayan ve kalabalık ahırlara kapatıldıkları kış aylarında yaygındır. Hastalıktan ölen 
hayvanlarda solunum sistemine özgü patolojik lezyonlar görülür. Akciğerde düzensiz lobüler 
ya da bazen birleşmiş atelektatik alanlar ile kranyoventral konsolidasyon dikkati çeker. 
İntersitisyel amfizen yaygındır. Atelektatik ve pnömonili alanalardaki bronşlarda 
mukopurulent eksudat görülür. Histopatolojik kesitlerde ise intersitisyel pnömoni bulguları 
dikkati çeker. Silyumsuz bronşiyol epitelinin proliferasyonu sonucu oluşan sinsisyal dev 
hücreleri önemli bulgudur. Bu hücrelerde zaman zaman asidofilik sitoplazmik inklüzyon 
cisimcikleri gözlenebilir. Direk alveollerin etkilenmesine bağlı olarak alveol epiteli 
proliferasyonu sonucu, büyük sinsisyal dev hücreleri görülür ve buralarda da inklüzyonlara  
rastlanabilir (Dungworth 1985, Dinter ve Morien 1990, Radostits ve ark 1994, Belknap ve ark 
1995, Çabalar ve Şahna 2000, Flores ve ark 2000, Fulton ve ark 2000, West ve ark 2000).  

Türkiye’de Koyunlarda PI3V ve RSV enfeksiyonları üzerine yapılan serolojik 
araştırmalarla her iki virusa karşı oluşmuş antikor titreleri oldukça yüksek orandadır.  Gürçay 
ve Bolat (1995) Elazığ yöresinde 436 adet koyun kan serumunda serum nötralizasyon (SN) 
testi ile %43.80; Turan ve Bolat (1999) Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinden klinik olarak sağlıklı 
934 koyundan aldıkları serum örneklerinde HI testi ile %72,2’sinde PI3V’ye karşı pozitiflik 
tespit etmişlerdir. Yine Gürçay ve Bolat (1996) Elazığ yöresinde 436 adet koyun kan 
serumunda SN testi ile % 35,77 pozitiflik tespit etmişlerdir. Gençay ve Akça (2004) Ankara ili 
çevresindeki mezbahalarda kesime alınan solunum sistemi enfeksiyonu bulgularına sahip 
141 koyunda mikro SN testi ile % 10,63 oranında PI3V antikor varlığı tespit ederken, nazal 
örneklerde % 22, akciğer örneklerinde ise % 12,14 oranında sitopatik efekt gözlemlemişler, 
aynı örneklerde sırasıyla % 17,42 ve % 11,42 oranında direk immunofloresan testi ile viral 
antijen varlığı saptamışlardır. Benzer şekilde çeşitli ülkelerde de koyunlarda atikor titreleri 
yüksek bildirilmiştir. Örneğin Lamontagne ve ark (1985) Kanada’da koyunlarda PI3V ve RSV 
antikorlarını sırasıyla % 28 ve % 35 olarak rapor etmiştir.  

PI3 virus, sığır orjinli hücre kültürlerinde izole edilebilirken, RSV’nin hücre kültürlerinde 
oldukça yavaş üremesi sebebiyle izolasyon işlemi güçlük göstermektedir (Wellemans 1990; 
Çabalar ve Şahna 2000). Histopatolojik lezyon bakımından her iki virusun benzer 
değişikliklere yol açması da söz konusu virusların ayrımı için yeterli görülmemektedir 
(Dungworth 1985). Enstitümüzde yapılan rutin çalışmalar dikkate alındığında  pnömonili 
akciğerlerden bakteriyolojik izolasyon çalışmaları yapılmakla birlikte viral etiyolojiye yönelik 
faaliyetler eksik kalmakta ve bir çok olayda sadece histopatolojik bulgulara dayanılarak 
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hastalık tanımlanmaktadır. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere, her iki virusun 
histopatolojik kesitlerde benzer değişikliklere yol açması sebebiyle de spesifik hastalık tanımı 
yapılamamaktadır. Türkiye’de her iki etkenin koyunlarda varlığı yönünden yapılan çalışmalar 
daha çok serolojik düzeyde olup, dokularda antijen tespitine yönelik immunohistokimyasal 
çalışmalar diğer ülkelerle birlikte (Stevenson ve Hore 1970; Haines ve ark 1989; West ve ark 
1998; Flores ve ark 2000; Baronco ve ark 2003) ülkemizde de (Gülbahar ve ark 2002; Yener 
ve ark 2005) son zamanlarda yapılagelmektedir. 

Bu çalışma; Koyunculuk sektöründe büyük ekonomik kayıplara yol açan kuzu 
pnömonilerinde, virolojik (ELISA, hücre kültürü, floresan) ve patolojik (histopatoloji ve 
immunohistokimya) çalışmalar yapılarak, PI3V ve RSV enfeksiyonlarının prevalansının tespit 
edilmesi ve elde edilecek sonuçlara göre de kolay uygulanabilir ve güvenilir bir test 
metodunun enstitü laboratuarlarına yerleştirilmesi amacı ile planlanmıştır. 
 
MATERYAL VE METOT 

Örnek seçimi ve toplanması 
Proje kapsamında, belli aralıklarla Konya Kon-et kesimhanesinden ve Konya Veteriner 

Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden temin edilen ve pnömoni lezyonu gösteren 200 adet 
kuzu akciğeri kullanıldı. Her iki kurumdan temin edilen materyal sayıları ve toplandığı dönem 
tablo 1’de sunulmuştur. 
 
Tablo 1. 30 aylık dönemde mezbaha ve enstitüden toplanan şüpheli akciğer sayıları. 

Dönem 
 

Mezbahadan Enstitüden 
Alınan örnek/incelenen akciğer Alınan örnek/incelenen 

akciğer 

01.01.2008-31-12.2008 75/950 5/17 
01.01.2009-31-12.2009 45/690 22/54 
01.01.2010-30.06. 2010 42/720 35/71 
Toplam  138/2360 62/142 

 
 
Virolojik Çalışmalar  
Hücre kültürü  PI-3 ve RSV viruslarının üretilmesi ve izolasyon çalışmalarında MDBK hücre 
kültürü kullanıldı. Hücre üretme vasatı olarak % 10 fötal calf serumu içeren Dulbecco’s 
Minimum Essential Medium (DMEM, Sigma, Cat.No: D5796), virus üretme vasatı olarak da 
serumsuz DMEM vasatı kullanıldı. 
Virus  Kontrollerde kullanılmış olan Parainfluenza 3 ve Respiratorik sisnsiyal virusları 
Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Viroloji Teşhis Laboratuarından temin 
edildi. 
Hücre kültürlerinin hazırlanması  Sıvı azota dayanıklı cryotüplerde saklanan MDBK 
hücreleri azot tankından çıkarıldıktan hemen sonra 37 0C’lık su banyosunda bekletilerek 
çözünmeleri sağlandı.  Çözünen hücre süspansiyonları, % 10 fötal dana serumu içeren 
DMEM ilave edilmiş 25 ve 75 cm3 hücre kültürü flasklarına (Costar, ABD) aktarıldı ve 37 0C 
da inkubasyona bırakıldı. Flasklarda monolayer halinde yeteri kadar ürediği tespit edilen 
hücreler, vasatları dışarı atıldıktan sonra PBS-V+tripsin solüsyonu ile şişe yüzeyinden 
uzaklaştırıldı ve elde edilen hücreler, yine % 10 fötal dana serumu (FDS) ve konsantre 
antibiyotik içeren DMEM içinde 2x105 hücre/ml olacak şekilde sulandırılarak 6 gözlü hücre 
üretme pleytlerinin her bir gözüne 2’şer ml paylaştırıldı. Pleytler, bir gece süre ile % 5 CO2 

içeren   37 0C’lık etüvde inkubasyona bırakıldı. IFAT için petrilerde hazırlanan hücreler, 
petrilerin içlerine lameller yerleştirilerek pasajlandı. 
Akciğer örneklerinin hazırlanması: Örnek olarak kullanılan akciğer örneklerinden yaklaşık 
1cm3 miktarında parçalar alındı. Bu parçalar üzerine bir miktar antibiyotikli DMEM ilave 
edilerek homojen hale gelmesi için iyice parçalandı (Mekanik olarak). Daha sonra elde edilen 
süspansiyon 2500-3000 rpm de yaklaşık olarak 30 dakika süre ile +4 0C’de santrifüj edildi. 
Santrifüj sonrası üst kısım dikkatlice alındı ve bakteriyel kontrolleri yapıldı. Bu inokulum daha 
sonra hücre kültürüne ekim amacıyla -200C’de saklandı. 
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Virus izolasyonu amacıyla hücre inokulasyonu Bir gece boyunca inkubasyona bırakılan 
ve %85-90 oranında hücre kaplayan pleytin gözlerindeki/petrilerdeki vasatlar dışarı atılarak 
hücre yüzeyleri PBS ile yıkandı. Önceden hazırlanmış akciğer örneklerinden 0.2 ml 
miktarında ve her örnek için 2’şer göze ve 2 petriye olmak kaydı ile inokulasyon yapıldı. 
Adsorbsiyon için bir saat 370C’da inkubasyona bırakılan pleytler/petriler, daha sonra her bir 
göze virus üretme vasatı olarak DMEM ilave edilerek, hücre kültürlerinde meydana gelecek 
morfolojik değişiklikleri gözlemlemek amacıyla yeniden inkubasyona bırakıldı. Beş günlük 
inkubasyon süresi sonunda hücre kültürlerinde CPE gözlenmemesi durumunda 5 kez kör 
pasaj yapılarak her bir pasajdan elde edilen süpernatantlar, ELISA ile ve CPE gözlenemeyen 
hücreler de IFAT ile PI-3 ve RSV  varlığı yönünden kontrol edildi. 
Floresan antikor testi (FAT) Çalışmada PI-3 virusu ve RSV virusu tespiti için direkt 
immunofloresan testinden yararlanıldı. Bu amaçla monoklonal mouse anti-BRSV FITC 
konjugat  ve monoklonal mouse anti-PI-3 FITC konjugat ( BIOX- BIO 030 ve BIO 032) 
kullanıldı. Bu amaçla hazırlanan inokulasyon yapılmış hücre kültürleri 15 dakika süre ile 
aseton solüsyonu ( 9 kısım aseton+1 kısım su) ile fikze edildikten sonra PBS ile yıkama 
işlemi yapıldı ve PBS-Evans Blue ile 20 katı sulandırılmış olarak hazırlanan olan konjugat ile 
örneklerin yüzeyleri kaplanarak 1 saat süre ile inkübasyona bırakıldı. PBS ile yapılacak 
yıkamadan sonra ise 9 kısım gliserol+1 kısım PBS ile hazırlanmış solüsyon ile preparatlar 
floresan mikroskop ile kontrol edilerek sonuçlar değerlendirildi. 
ELISA Pnömoni şüpheli olan akciğerlerden alınan doku parçaları ve hücre kültürü 
inokulasyonlarından elde edilen süpernatantlar ticari direkt-ELISA kiti ile test edildi. Bu 
amaçla BIOX-BIO 0187 Pulmotest PI-3 ve BIO 0188 Pulmotest BRSV ticari ELISA test kitleri 
kullanıldı.  
Histopatolojik işlemler Şüpheli akciğerlerden alınan organ parçaları % 10’luk nötral 
formalin solusyonu içerisinde tespit edildi. Rutin alkol-ksilol takibi sonrasında hazırlanan 
parafin bloklardan 5 mikronluk kesitler alınarak Hematoksilen-Eozin ile boyandı ve ışık 
mikroskobunda incelenerek uygun mikroskobik resimler çekildi. 
İmmunohistokimyasal işlemler Çalışmada ticari Anti BRSV (Bovine Respiratory Syncytial 
Virus (BRSV) Antisera-Capr Orig-VMRD, Katolog No: PAB-BRSV) ve Anti PI3 (Parainfluenza 
Type 3 Virus (PI-3) Antisera Caprine Origin, VMRD, Inc. Katolog No: PAB-PI3) virus 
hiperimmun serumları 1/100 oranında sulandırılarak (DAKO S2022) primer serum olarak 
kullanıldı. Boyama prosedürü olarak ise ticari temin edilen Universal LSAB®+ System, 
Alkaline Phosphatase (Dako LSAB+ System, AP, Katolog No: K0678) yöntemine göre takip 
edildi. Kromojen olarak DAB chromogen (DAKO, K3467) prosedürüne uygun olarak boyama 
öncesi taze hazırlanırken, kesitlerin zıt boyaması  Mayer’in hematoksilen ile yapıldı. 
Preparatlar su bazlı Faramount, Aqueous Mounting Medium (DAKO, S3025) ile kapatılarak 
ışık mikroskobunda incelenerek uygun mikroskobik resimler çekildi. 

 

BULGULAR 
Virolojik bulgular 
Hücre Kültürü: İncelenen 200 akciğer örneğinin MDBK hücre kültürlerinde yapılan 
ekimlerinde RSV ve PI-3 viruslarına özgü herhangi bir CPE gözlenmedi. Bu amaçla yapılan 5 
kör pasajda aynı sonuçlar alındı. 
ELISA: Akciğer örneklerinden ELISA prosedürüne göre yapılan testler sonucunda tüm 
örnekler de negatif sonuçlar alındı. 
FAT: Akciğer örneklerinden elde edilen inokulumlardan yapılan ekimler sonucunda 
uygulanan FAT testinde tüm örneklerde negatif sonuçlar alındı. 
Patolojik bulgular 

İncelenen 200 akciğerdeki lezyonlar makroskobik ve mikroskobik özelliklerine göre 46 
olguda kataral-irinli, 23 olguda fibrinli, 61 olguda intersitisyel, ve 70 olguda bronko-
intersitisyel pnömoni olarak isimlendirildi.  

Kataral-irinli Bronkopnömoniler: Makroskobik olarak kranyal loblarda sınırlı 
konsolide alanlardan alınan örneklerden alınan kesitlerin mikroskobik incelemelerinde 
hiperemi, ödem, alveol ve bronşiollerde değişen miktarda nötrofil ve alveoler makrofajlar 
gözlendi idi.  
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Fibrinli Pnömoniler: Kranyal loblardan başlayarak zaman zaman kaudal loblara kadar 
yayılan şiddetli hepatize akciğer kesimleri ile birlikte kalınlaşmış ve çoğu zaman çevre 
dokulara yapışmış plöra ile karakterize idi. Histopatolojik incelemelerde tipik yangısel 
hiperemi, kırmızı ve gri hepatizasyon, interlobuler septum ve plörada fibrinli genişlemeler, 
fibrinli trombozlar gibi tipik lezyonlar görüldü.  

İntersitisyel Pnömoniler: Makroskobik olarak daha çok sönmemiş akciğerler şeklinde 
beliren bu formda, histopatolojik olarak interalveoler septumlarda proliferasyona bağlı 
kalınlaşma (şekil 1) veya peribronşioler lenfoid hiperplaziler (şekil 2) ile Bazı olgularda 
alveollerde epitelizasyon (11 vaka) ile bronşiolitis obliterans (4 vaka) gözlendi.  

Bronko-intersitisyel pnömoniler:   Makroskobik olarak intersitisyel pnömoniler gibi 
sönmemiş akciğer kısımları ile birlikte yer yer konsolide alanlarla kendini gösteren bu formda, 
histopatolojik incelemelerde intersitisyel pnömoni bulgularına ilave olarak bronşiol 
lumenlerinde dökülmüş epitel ve az sayıda nötrofil lökositlerle birlikte 2 kesitte sinsisyal hücre 
oluşumları (şekil 3) ile, bir vakada sinsisyal hücrelerle birlikte intrasitoplazmik eozinofilik 
inklüzyon cisimcikleri görüldü (şekil 4). Bir çok örnekte (27 vaka) alveollerde epitelizasyon 
görülürken  (şekil 5), 7 vakada bronşiolitis obliterans 5 vakada bronşiol epitelinde hiperplazi 
(şekil 6) tespit edildi. Çalışmada incelenen 200 akciğerde gözlemlenen pnömoni tipleri ve 
sayıları tablo 2’de sunulmuştur. İntersitisyel ya da bronko-intersitisyel pnömoni tanısı konmuş 
birçok kesitte fibromuskuler hipertrofiye rastlandı (şekil 7). 

 
Tablo 2. Çalışmada incelenen 200 akciğerde gözlemlenen pnömoni tipleri ve sayıları. 

Pnömoni tipi Mezbahadan Enstitüden Toplam 

Kataral-irinli Bronkopnömoni  32 14 46 
Fibrinli Pnömoni  15 8 23 
İntersitisyel Pnömoni  42 19 61 
Bronko-intersitisyel pnömoni     49 21 70 
Toplam 138 62 200 

 
1.1. İmmunohistokimyasal sonuçlar 
Çalışmada hazırlanan parafin bloklardan hem PI3 ve hem de RSV demonstrayonu için 

alınan kesitlerde pozitif boyanma görülmedi (şekil 8-9) 
1.2. Şekiller 

 
Şekil 1. İnteralveoler septumlarda mononükleer hücre ve bağ doku proliferasyonuna bağlı 
kalınlaşma. İntersitisyel pnömoni. H-E. 
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Şekil 2. Peribronşioler lenfoid hiperplazi ve atelektatik alveoller. İntersitisyel pnömoni. H-E. 

 
Şekil 3. Sinsisyal hücre oluşumları (ok). Bronko-intersitisyel pnömoni. H-E. 
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Şekil 4. Bronşiol epitelinde intrasitoplazmik eozinofilik inklüzyon cisimcikleri (oklar). Bronko-
intersitisyel pnömoni. H-E. 

 
Şekil 5. Epitelizasyon (ok) ve alveol lumenlerinde nötrofil lökosit birikimi. Bronko-intersitisyel 
pnömoni. H-E. 
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Şekil 6. Bronşiol epitelinde hiperplazi (EH). H-E. 
 

 
Şekil 7. fibromuskuler hipertrofi (oklar) ve lenfoid hiperplazi. İntersitisyel pnömoni. HE. 
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Şekil 8. PI3V negatif boyanma. SAB-AP boyama. 

 
Şekil 9. RSV negatif boyanma. SAB-AP boyama. 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 

Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü patoloji laboratuarında 2000-2003 
yılları arasında kuzu ve oğlaklarda tespit edilen patolojik lezyonlar incelendiğinde % 
20,56’sını pnömonilerin oluşturduğu görülmüştür (Oruç ve ark 2003). Multietiyolojik bir 
hastalık olan kuzu pnömonilerinde birçok bakteri ile birlikte ya da yalnız başına bir çok viral 
etken önemli rol oynar. PI3V, RSV, adenoviruslar, reovirus, herpes virus ve lentiviruslar bu 
etkenlerin en önemlileridir (Stevenson ve Hore 1970, Dungworth 1985, Radostits ve ark 
1994, Belknap ve ark 1995, Masot ve ark 2000, Tjornehoj ve ark 2003, Yener ve ark 2005). 
Kuzu pnömonilerinde bakteriyolojik etiyoloji ve patolojik bulguların karşılaştırmasına yönelik 
önemli oranda çalışmalar (Kıran ve ark., 1993; Hazıroğlu ve ark., 1994; Sağlam ve ark., 
1997; Yener ve ark., 2001; Oruç, 2005) bulunmasına rağmen, virolojik ve patolojik sonuçların 
karşılaştırıldığı çalışma sayısı daha sınırlıdır (Gülbahar ve ark 2002, Yener ve ark 2005). 
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Oruç (2005), Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde pnömoni vakalarının % 
43,51’inde bakteri izolasyonu yapıldığını, % 18,32’sinde ise daha çok virusların sorumlu 
tutulduğu intersitisyel pnömoni bulguları görülmekle birlikte viral etiyoloji ile ilgili çalışmaların 
eksikliğini bildirmiştir. Sunulan çalışmada, hem tek başına hastalık tablosu oluşturan hem de 
sekonder enfeksiyonlara aracılık eden PI3V ve RSV enfeksiyonları virolojik (hücre kültürü, 
ELISA, FAT) ve patolojik (makroskopi, histopatoloj ve immunohistokimya) ile pnömonili kuzu 
akciğerlerinde taranmış ve histopatolojik bulgularla karşılaştırılmıştır. Toplanan 200 
akciğerdeki lezyonlar makroskobik ve mikroskobik özelliklerine göre kataral-irinli (46 olgu; % 
23), fibrinli (23 olgu; % 11,5), intersitisyel (61 olgu; % 30,5), ve bronko-intersitisyel pnömoni 
(70 olgu; %35) olarak tanımlanmıştır. Elde edilen makroskobik ve histopatolojik bulgular 
önceki çalışmalar ile (Dungworth 1985, Kıran ve ark 1993, Hazıroğlu ve ark 1994, Sağlam ve 
ark 1997, Yener ve ark 2001, Oruç ve ark 2003, Oruç 2005) uyumlu bulunmuştur.  

Histopatolojik kesitler incelendiğinde PI3V ve RSV enfeksiyonları için oldukça büyük 
öneme sahip sinsisyal hücre ve intrasitoplazmik eozinofilik inklüzyon cisimciklerine oldukça 
sınırlı sayıda rastlanmıştır. Çalışmamızda sadece 2 kesitte sinsisyal hücre oluşumları tespit 
edilirken, bu kesitlerin birinde, sinsisyal hücre oluşumları ile birlikte intrasitoplazmik eozinofilik 
inklüzyon cisimcikleri görülmüştür.  Yener ve ark. (2005) immunohistokimyasal olarak PI3V 
tespit ettikleri akciğer kesitlerinde inklüzyon cisimciklerinin yokluğundan bahsederken, 
Gülbahar ve ark. (2002) da çalışmalarında sadece bir olguda inklüzyon cisimciği gördüklerini 
bildirmişler, bu vakada ne PI3V ne de RSV antijenleri ile karşılaşmamışlardır. Cutlip ve 
Lehmkhul (1982) bir haftalık genç kuzularda yaptıkları deneysel PI3V enfeksiyonunda 
enfeksiyondan sonraki 5. güne kadar inklüzyon cisinciklerinin görüldüğünü, ancak 7. günde 
kaybolduğunu rapor etmişlerdir. Benzer şekilde Sharp (1990) PI3V enfeksiyonlarının 3-6. 
günlerinde tipik intrasitoplazmik inklüzyon cisimciklerinin görülebileceğini belirtmiştir. Carriere 
ve ark (1983), 20 buzağıda PI3V ile oluşturdukları enfeksiyon sonrasında hiçbir buzağının 
trake ve akciğer dokusunda inklüzyon cisimciği görmediklerini bildirmişlerdir.  

Enfektif ya da enfektif olmayan diğer etkenler tarafından oluşturulan şiddetli akciğer 
hasarını takiben, alveol ve bronşiol epitelinin aktif proliferasyon aşamasında çok çekirdekli 
hücreler (sinsisyal hücrler) görülebilmekte ve bunlar ancak virusun immunohistokimyasal ya 
da elektronmikroskobik demonstrasyonu veya histopatolojik kesitlerde inkluzyon 
cisimciklerinin görülmesi durumunda önem kazanmaktadırlar (Dungworth 1985, Rahman ve 
Singh 1990, Sharp 1990). RSV ve PI3V enfeksiyonlarında bronş, bronşiol ve alveol 
epitelinde sinsisyal hücrelerin görülmesi önemli bir bulgu olmakla birlikte her iki enfeksiyonun 
ayırımının yapılmasında bir kriter değildir (Castleman ve ark 1987, Dungworth 1985). 
Tjornahoj ve ark (2003) deneysel olarak BRSV ile enfekte ettikleri 2-5 aylık Jersey 
buzağılarda mikroskobik olarak sinsisyal hücre oluşumları ile birlikte bronişal epitel 
hiperplazisi gibi diğer değişiklikleri bildirmişler, enfeksiyon sonrası 15. günde iyileşme 
gözlemlemişlerdir. Gülbahar ve ark (2002) da her iki virus için yaptıkları çalışmada sinsisyal 
hücre oluşumları ile karşılaşmamışlardır.  

Viuf ve ark (2002) buzağılarda yaptıkları deneysel çalışmada, bovine respiratorik 
sinsisyal virusu, respiratorik epitel hücrelerinin luminal yüzeylerinde göstermişlerdir. Benzer 
şekilde Bryson ve ark (1988) immunohistokimyasal boyamalarla RSV antijenlerini alveol, 
bronşiol ve küçük bronş epitelinde ve sinsisyal hücrelerde intrasitoplazmik ve marjinal 
yerleşimli olarak göstermişlerdir.  

Diğer hayvan türleri üzerine yapılan çalışmalarda PI3V ve RSV antijenleri oldukça 
yüksek oranlarda tespit edilmiştir. Örneğin Barranco ve ark. (2003) buzağılarda, PI3V ve 
BRSV antijenlerini sırasıyla  % 66,6 ve % 54,1 pozitif bulurken, Fulton ve ark. (2000) bu 
oranları sırasıyla % 68,3 ve % 77,9 olarak; Flores ve ark (2000) ise BRSV için % 24,4 olarak 
bildirmişlerdir. Türkiye’de ise, Yener ve ark. (2005) Bitlis ve Van bölgesi mezbahalarından 
topladıkları pnömonili keçi akciğerlerinde PI3V antijen oranını % 66,8 olarak rapor etmiştir. 
Pnömonili koyun ya da kuzu akciğerleri dikkate alındığında ise Rosadio ve ark (1984) Peru 
koyunlarında BRSV için % 47, PI3V için % 82 antikor pozitiflik tespit ederken, ülkemizde 
Gülbahar ve ark. (2002) Van bölgesi mezbahalarından topladıkları pnömonili kuzu (10-12 
aylık) akciğerlerinde bu oranı % 5,8 (PI3V) ve % 3,6 (RSV) olarak bildirmişlerdir. Veriler 
dikkate alındığında PI3V ve RSV enfeksiyonlarının buzağı ve keçilere oranla kuzularda daha 
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seyrek görülmüş olabileceği, aynı türler bakımından da coğrafik farklılık göstermiş olabileceği 
düşünülebilir.  Dungworth (1985) kolostrum almamış kuzularda sığır RSV ile oluşturulan 
deneysel enfeksiyonlarda hafif bir pulmoner hastalık tablosu ile birlikte antikor tespit edildiğini 
bildirmiştir.  

Enstitüye getirilen pnömonili akciğerlerin hiç birinde PI3V ve RSV antijenleri tespit 
edilemediği gibi, sinsisyal hücre ve inklüzyon gibi özel histopatolojik bulgularda 
gözlenmemiştir. Yine çalışmada toplanan fibrinli pnömoni tanımlaması yapılan akciğerlerde 
de benzer olarak ne PI3V ve RSV antijenleri, ne de sinsisyal hücre ve inklüzyon gibi özel 
histopatolojik bulgular dikkati çekmemiştir. Bu durumda  hastalıkların ileri dönemlerde viral 
antijenlerin akciğer dokusundan uzaklaştırılmış olabileceği de düşünülmüştür. Castleman ve 
ark (1987) PI3V enfeksiyonu oluşturdukları yeni doğmuş ve süt emen yavru farelerde 
bronşiolitis ve pnömoni patogenezini araştırmışlar ve inokulasyondan iki gün sonra 
immunperoksidaz boyama ile viral antijenleri alveol tip I, II ve makrofajlarda göstermişlerdir. 
Histopatolojik olarak yine 2 günde nekroz, erozyon ve epitel hücre hiperplazisi ile 5. günde 
daha şiddetli bir intersitisyel pnömoni tanımlamışlardır. 17. günde ise iyileşme ile ilgili olarak 
pnömoni ve bronşiolitisin tam rezolusyonu ve epitel onarımını tespit etmişleridir. Sharma ve 
Woldehiwet (1990) kuzularda oluşturdukları deneysel BRSV enfeksiyonunun 3-7. günlerinde 
nazal svapdan virus izole etmişler, yine en erken olarak 6. günde serumda antikor tespit 
ederken titrenin en yüksek olduğu günler olarak 14-21. günleri bildirmişlerdir. Almeidia ve ark 
(2006) da benzer olarak sığır RSV ile farelerde oluşturdukları deneysel enfeksiyonun 5 ve 7. 
gününde immunohistokimyasal olarak antijen reaksiyonu tespit etmişlerdir. 

PI3V’nin akciğer fagositik mekanizmasında önemli yeri olan alveoler makrofajları 
etkileyerek Pasteurella haemolytica gibi sekonder enfeksiyonlara yol açtığı bilinirken, RSV 
bakteriyel pnömoniler için predispozisyon oluşturup oluşturmadığı ya da nasıl oluşturduğu 
tam olarak bilinmemektedir (Radostitis ve ark 1994). Yener ve ark (2005) PI3V antijenleri 
tespit ettikler keçi akciğerlerinde aynı zamanda % 43,7 oranında P. haemolytica,  % 25 
oranında Mycoplasma spp. ve % 18,7 oranında S. aureus’un izole edildiğini bildirmişlerdir. 
Bunun aksine Carriere ve ark (1983) birbirini takip eden PI3V ve Pasteurella haemolytica 
inhalasyonuna maruz bırakılmış buzağılarda her iki mikroorganizma için belirgin bir sinerjizm 
oluşmadığını bildirmişlerdir. Sharp (1990) ise, Pasteurella haemolytica enfeksiyonuna maruz 
bırakılmadan 4-7 gün öce PI3V ile enfekte edilmiş kuzularda daha şiddetli bakteriyel 
enfeksiyon olabileceğini rapor etmiştir.  

Sonuç olarak, Konya bölgesinde kuzu pnömonilerinde PI3V ve RSV enfeksiyonlarının 
araştırıldığı bu araştırmada hücre kültürü, FAT, ELISA ve immunohistokimyasa çalışmaları 
ile pozitif bir vaka ile karşılaşılmamıştır.  
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ÖZET 

Bu çalışmada Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne (EVKAE) 
Enterotoksemi şüphesi ile getirilen 70 adet koyun barsak içerik örneğinde ELISA, Lateks 
aglütinasyon ve nötralizasyon testleri kullanılarak Clostridium perfringens ile bu bakteriye ait 
tiplerin belirlenmesi amaçlandı.  

İncelenen örneklere uygulanan toksin serum nötralizasyon test sonucuna göre; 25 
(%35,7) örnekte C.perfringens yönünden pozitif sonuç alınırken, 45 (%64,3) adet örnek 
negatif olarak değerlendirildi. Bu test sonuçlarına göre, 14 örnekte C.perfringens tip C, 2 
örnekte C.perfringens tip A, 9 örnekte C.perfringens tip D olarak identifiye edildi. İncelenen 
örneklerin ELISA sonuçları değerlendirildiğinde 70 adet barsak örneğinin 37 (%52,8) adeti 
C.perfringens yönünden pozitif bulunurken, 33 (%42,7) adet örnek negatif bulundu. Yapılan 
ELISA tiplendirilmesinde 12 adet numunede alfa toksin (tip A), 7 adet örnekte alfa, beta, 
epsilon toksin (tip B), 9 tanesinde alfa ve beta toksin (tip C) ve 9 adet örnek de alfa ve 
epsilon toksini (tip D) belirlendi. Lateks aglütinasyon sonuçlarında ise 2 örnek alfa toksin 
yönünden pozitif sonuç verirken,  16 örnekte epsilon toksini belirlendi.  

Bu çalışma sonuçlarına göre Erzurum yöresinde mevcut Enterotoksemi vakalarının 
değerlendirilmesinde hayvanların bakım-besleme koşullarının yanı sıra, bölgede mevcut 
C.perfringens tipleri de göz önüne alınarak, yapılacak aşılamaların, alınacak koruma ve 
kontrol önlemlerinin bu sonuçlar doğrultusunda yapılması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca 
teşhis metodu olarak ELISA testinin, lateks aglütinasyon ve nötralizasyon metoduna göre 
daha duyarlı olduğu ortaya konularak, mevcut tüm C.perfringens tiplerini ortaya koyması 
bakımından daha duyarlı ve hızlı olduğu görülmektedir.  
 
GİRİŞ 

Clostridiumlar Gram pozitif, endospor oluşturan çomaklar ve koklar grubunun 
Clostridum cinsinde yer alan anaerob veya mikroaerofilik, spor veren, genellikle peritrik 
flagellalı ve gram pozitif çomaklardır. Doğada çok yaygın olarak bulunan klostridiumlar spor 
oluştururlar ve bu sporlar dış etkilere karşı oldukça dayanıklıdırlar. C.perfringens ise 
hareketsiz ve kapsüllü, gram pozitif, çomak şekilli, spor oluşturan, insanlarda büyük bir 
patojen olan aynı zamanda evcil hayvanlarda önemli klostridial enterik infeksiyonlara neden 
olan bir bakteridir. 

Enterotoksemiler C.perfringens’in değişik tipleri tarafından oluşturulan koyun, kuzu, 
buzağı ve diğer hayvanlarda toksemi ile karakterize oluşan infeksiyonlardır. Enterotoksemiler 
barsaklara yerleşen ve üreyen C.perfringens tiplerinin oluşturdukları toksinlere bağlı olarak 
gelişir, ani ölümlere neden olur. 

C.perfringens’in antijenik yapısı heterojendir, kapsül ve somatik O antijenine sahiptir. 
C.perfringens suşları çok sayıda toksik madde üretme özelliğine sahiptir ancak bakterinin 
tiplendirmesinde ürettiği 4 büyük letal toksin(alfa toksin (CPA), beta toksin (CPB), epsilon 
toksin (ETX) ve İota toksin) temel alınarak bu toksin tipleri kullanılır. Bu toksin tiplendirmesine 
göre C. perfingens tipleri A, B, C, D ve E olarak ayrılmıştır. Bununla birlikte C.perfringens’ in 
virulensi bakterinin toksinlerinin farklı kombinasyonlar oluşturması ve perfringolizin O, 
enterotoksin ve beta2 toksin bulundurması ile oldukça kompleksdir. Toksinlerin yapılarına 
bakıldığında; Alfa toksin hücre membranını lize ederek etkisini gösterirken, beta toksin 
kapiller permeabilite artışına neden olmaktadır. Epsilon toksin ve iota toksinde vasküler 
permeabilite artışına neden olarak etki gösterir. 

C.perfringens tiplerinin oluşturdukları infeksiyon tiplerinin belirlenmesi ve etkenlerin 
tiplendirilmesi amacıyla farklı teşhis metodları kullanılmıştır. Normalde sağlıklı hayvanların 
barsak florasında da bulunan bu etkenlerin flora yapısı çeşitli şekillerde bozulduğunda 
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infeksiyona neden oldukları belirlenmiştir. Teşhis ve tiplendirmede toksin nötralizasyon testi, 
ELISA, latex aglütinasyon metodları, PCR gibi çeşitli teknikler kullanılmış, hastalığın çıktığı 
bölgeye, hayvan predizpozisyonu gibi çeşitli değişkenlere bağlı olarak farklı bulgular elde 
edilmiştir.  

Bu çalışmada Enterotoksemi şüpheli 70 adet çeşitli ırk ve yaştaki koyuna ait barsak 
örneği ELISA, serum toksin nötralizasyon ve lateks aglütinasyon testi ile incelendi.  
 

LİTERATÜR ÖZETİ 
C.perfringens normal olarak sağlıklı hayvanların barsak florasını oluşturan etkenler 

arasındadır. Hayvanların ağız yoluyla etkeni almaları sırasında yüksek proteinli yiyecek 
tüketmeleri mikroorganizmanın barsak kanalında artmasına ve çeşitli toksik maddeler 
oluşturmasına neden olur. C.perfringens suşları üremeleri esnasında oluşturdukları toksin 
yapılarına göre 5 tipte tiplendirilmişlerdir. Tip A suşları toprağa adapte olmuştur ve canlığını 
toprakta devam ettirebilir. Tip B, C, D ve E tipleri ise daha çok hayvan barsağına adapte 
olmuşlardır. Tip A suşları kuzularda sarı kuzu hastalığına neden olurken, infeksiyon daha çok 
ABD, Kalifornia ve Oregon da bildirilmiştir. Diğer ülkelerde ise hastalık bildirimi yapılmamıştır. 
Tip B ise ülkemizde de probleme neden olan kuzu dizanterisine neden olur. Tip C kuzu, 
buzağı, domuz yavrusu ve tavuklarda ayrıca koyunlarda hemorajik enterite neden olur. Tüm 
dünyada yaygın olarak görülen bir tiptir. Tip D nedenli hastalıklar enterotoksemi, yumuşak 
böbrek hastalığı ve çok yem yeme olarak bildirilmiştir. Tip E infeksiyonları ise kuzu ve 
buzağılarda enterotoksemi tabloları ile seyretmektedir. Etkenler infeksiyon oluştururken 
normalde sağlıklı hayvanların barsaklarında bulunan bu bakteriler uygun koşullar 
sağlandığında çoğalarak toksin üretmeye başlar ve oluşan toksinler kana karışarak 
bakteriyemiye neden olur. Enterotoksemilerin çıkışında barsak içeriğinin alkali olması bakteri 
florasını kontrol altına alınmasını engellemekte buna bağlı olarak da C.perfringens suşları 
için daha uygun bir üreme ortamı meydana gelmektedir.  Toksin tiplendirmesinde alfa toksin 
tüm C.perfringens tipleri tarafından sentezlenirken, beta toksin tip B ve tip C tarafından, 
epsilon toksin tip B ve tip D tarafından, iota toksin ise tip E tarafından üretilir. Alfa toksin 
lesitinaz etkilidir. Beta toksin B ve C tiplerinin hastalık oluşturmasında en etkili toksindir. 
Epsilon toksini ise tip D suşları için en etkili toksin olarak kabul edilmektedir (6,12, 13,18) .  

Normal flora bakterisi olarak da bulunan C.perfringens’e bağlı olarak gazlı gangren, 
gıda zehirlenmesi, akut enteritis ve fötal enterotoksemi gibi çeşitli enfeksiyonlar meydana 
gelmektedir. C.perfringens tipleri oldukça heterojen bir yapıya sahiptir ve onların 
patojenitesinde sahip oldukları toksin ve patojenik potansiyelleri önemli bir yere sahiptir. 
Pratik klasifikasyonda A’dan E’ye kadar sınıflandırılan 5 farklı tipi bulunmaktadır (1, 6, 12, 13, 
15). Bu toksinler antijenik özellikte olduğu için tip spesifik antiserumlar kullanılarak 
nötralizasyon testleri ile de tiplendirilebilirler. A, B ve C tiplerinin bulunması ve bunların 
kombinasyonları hastalık semptomları ile ilişkili olarak görüntülenmektedir. Bu substantların 
bireysel suşlar arasında büyük oranda varyete gösterdiği bildirilmektedir. Klasik çalışmalarda 
12 adet antijenik substant tanımlanarak harflerle numaralandırılmıştır. Toksin yapılarının 
özellikleri değerlendirildiğinde;  

Alfa toksin: Oksijen stabil ve termolabil bir toksindir. Fosfolipaz C yapısındadır. Letal 
etkili olan bu toksin tüm klostiridium tipleri tarafından oluşturulur. Hücre membranını lize 
ederek etkisini gösterir.  

Beta toksin: Henüz tam olarak karakterize edilememiş bir toksindir. En önemli 
özelliği tripsine çok duyarlı bir toksin olmasıdır. Kapiller permeabiliteyi arttırarak toksik etkisini 
gösterir.  

Epsilon toksin: Non-toksik olan bu toksin barsak kanalında tripsin veya diğer 
proteolitik enzimlerle bir araya geldiğinde aktive olarak etkisini gösterir. Vasküler 
permeabiliteyi arttırarak etkisini gösterir. Mide de daha çok permeabilite özelliği kazanır.  

Ioata toksin: Letal ve nekrotik özelliklere sahiptir. Bu toksin yapısıda epsilon toksin 
gibi protoksin olarak üretildikten sonra tripsin ve diğer proteolitik enzimler etkisi ile aktif hale 
geçer. Vasküler permeabiliteyi arttırarak etki gösteren bir toksindir.  

C.perfringens’in oluşturduğu diğer toksinler; gama, delta, eta, teta, kapa, nu ve mu 
toksinler olarak gruplandırılmaktadır.  
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C.perfringens insan ve hayvanlarda normal intestinal florada, aynı zamanda doğada 
bulunan bir bakteridir. C.perfringens tipleri oldukça heterojen bir yapıya sahiptir ve onların 
patojenitesinde sahip oldukları toksin ve patojenik potansiyelleri önemli bir yere sahiptir. 
Etkenin A, B ve C tiplerinin bulunması ve bunların kombinasyonları hastalık semptomları ile 
ilişkili olarak görüntülenmektedir. 

Tip A: En yaygın C.perfringens tipidir. Toksijenik özellikleri ve patojenitesi oldukça 
değişkendir. Hastalığın patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. Klasik tip A alfa toksin olarak 
sınıflandırılır ve gazlı gangren, avian nekrotik enteritise neden olarak, travmatik infeksiyonlar 
ile normal sindirim sisteminden izole edilir. Alfa toksin, kimyasal olarak fosfolipaz C olarak 
tanımlanır, lesitini fosforilkolin ve digliseride hidrolize eder. Çoğu hücre membranı lesitin 
içerdiğinden dolayı alfa toksin yapısı ile yıkımlanır. Bu toksinin yıkımlayıcı etkisine bağlı 
olarak hemoliz, doku ölümü veya nekroz meydana gelir. Alfa toksin purifiye hale getirildiğinde 
faredeki letal dozu orta derecede görülür. Bu toksinin oluşturduğu letal aktivite yapılan 
araştırmalarda farklı değerler göstermektedir. Toksin kuzularda sarı kuzu hastalığına neden 
olarak mukoz membranlarda solgunluk, anemi, ikter ve hemoglobinüri oluşturur. 6-12 gün 
içinde ölümler görülür. Yurdumuzda da benzer klinik semptomlarla seyirli infeksiyon 
oluşturan tip A suşları izole edilmiştir. Tip A’nın oluşturduğu gazlı gangrende oluşan patolojik 
etki sadece alfa toksinden kaynaklanmaz. Total toksin üretimi C.perfringens’in alfa toksin 
yapısı ile beraber minör toksinleri ile birlikte kümülatif etki göstererek infeksiyonu kötüleştirici 
etki meydana getirir. Bu minör toksinlerden teta toksin, eritrosit ve lökositleri yıkımlayarak 
hemoliz meydana getirir, kollagenaz (kapa toksin) bağ dokunun kollajen hidrolizine neden 
olur, hyaluronidaz (mu toksin) mukopolisakkarid yapısını parçalar ve böylece dokular içinde 
yayılım gerçekleşir. Tip A koyunlarda ve buzağılarda aniden ölümle karakterize 
enterotoksemiye neden olur. Bu tipden hazırlanan toksin filtratları eğer saf olarak i.v. ve 
yüksek dozda verilirse ölüme neden olur.  Tip A’ya karşı korumada hayvan bakımı 
sanitasyon, besleme ve diğer ilişkili faktörlere dikkat etmek gereklidir (11, 15).  

Tip B: Bu infeksiyonlar yeni doğan kuzularda ağır kilo kayıpları, kuzularda dizanteri 
meydana getirir. Çoğunlukla perakut seyrettiğinden dolayı klinik semptomları izlemek 
mümkün olmaz. Tip B, beta ve epsilon toksinleri üretir fakat beta toksin çoğunlukla temel 
toksindir. Yüksek riskdeki koyun çiftliklerinde aşılar geliştirilmiştir. 

C.perfringens tip B izolatları çeşitli hayvan türlerinde hastalık oluşturmasının yanında 
sıklıkla sağlıklı hayvanların barsak florasında da bulunmaktadırlar. Koyunlarda C.perfringens 
tip B enterotoksemiye neden olur. Bu durumda da mikroorganizma barsakda proliferasyon 
oluşturur ve bu yolla toksinlerin emilimi gerçekleşir. Keçilerde, buzağılarda ve taylarda 
C.perfringens tip B infeksiyonları yaygın olarak görülmektedir. Nedenleri açık olmamasına 
rağmen meydana gelen enfeksiyonların dünyada sınırlı sayıda bildirimi yapılmıştır (12, 15).  

Tip C:Her cins ırk ve cins koyun, özellikle 10-12 haftalık kuzu ve yetişkin koyunlar 
hastalıktan etkilenir. Hayvanlarda ani ölüm şekillenir, ağıla dönen sağlıklı hayvanlar sabah 
ölü halde bulunur. C.perfringens tip C’nin farklı infeksiyonlar da görülen 5 adet antijenik ve 
patojenik varyantları bulunmaktadır. Bu durum onların sınıflandırılmasında problemlere 
neden olmaktadır. Temel letal toksinin tüm varyeteleri beta toksindir. Bu toksinin seviyesi zor 
ölçülebilmektedir. Beta toksin enzimlere, özellikle farklı sıcaklıklar ve diğer çevresel faktörlere 
diğer letal toksinlerden daha duyarlıdır. Tripsin ve diğer proteolitik enzimler ile kolayca inaktif 
hale getirilebilir. Bu toksinin yapısı ve farmakolojisi ile ilgili çok az şey bilinmektedir. Tip C’de 
ki bir varyete yeni doğan kuzularda ve buzağılarda akut fötal hemorajik enterite neden 
olmaktadır. Bu infeksiyon çok genç hayvanlarda görülür, genellikle 1-3 gün seyreder, 10 
günlük yaşdan küçük hayvanlarda daha yaygın olarak görülür. Bu yaş aralığı için en 
muhtemel açıklama yeni doğan sindirim sistemindeki daha az enzim içeriği beta toksinin 
inaktivasyonuna izin vermemesidir.  

Tip C bazende non-fötal enterik durumlarda daha yaşlı hayvanlarda da ve sağlıklı 
erişkinlerde de bulunabilir. Çoğu izolatın laboratuar kültüründe toksijenik yapılarını kısa 
sürede kaybettiği belirlenmiştir (15, 16) . 

Tip D: C.perfringens tip D en iyi bilinen C.perfringens tipidir. Geniş ölçüde fötal 
enterotoksemi ve koyunlarda aşırı yeme hastalığına neden olur. Perakut ve akut seyirli 
olgularda kronik konvulziyonlar, ağızda köpük ve bunları izleyen ani ölüm dikkat çeker. 
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Dünyada geniş olarak yaygın biçimde görülür. Etken epsilon toksin üretir. Toksin barsaklarda 
bol miktarda üreyen bakteriler tarafından üretilir, aşırı yeme gibi bazı faktörler ile enfeksiyon 
başlatılır. Epsilon toksin sindirim enzimlerine karşı dirençlidir. Toksin yapısı immunojenik 
karakterdedir. Barsakda geniş miktarda üretilen epsilon toksini sistemik dolaşım ile absorbe 
olur, organ ve dokulardaki kapiller permeabilite artar. Bu artış böbrek hasarına, hiperglisemi, 
hipertansiyon ve çeşitli organlarda ödeme neden olur.  Bazen klinik belirti göstermeyen 
koyunlardan da izolasyon yapılabilir.  

Tip E: Tip E’nin temel toksini İota toksindir. Toksinin karakteri tip D’nin epsilon toksin 
yapısına benzer fakat antijenik olarak ilişkili değildir.  Toksin tüm hücereler tarafından üretilir 
ve proteolitik enzimler ile aktive olmuştur. Bu toksinin biyolojik etkisi nekrotizan etkili olması 
ve kapillar permeabiliteyi arttırmasıdır. Tip E evcil hayvanlarda nadir olarak izole 
edilmektedir. Toksin nötralizasyon testi ile enteritisden ölen 43 tavşanın 23’ünün sekal 
içeriklerinde iota toksin tespit edilmiştir (12, 15). 

C.perfringens tip B alfa, beta ve epsilon toksinleri sentezleyerek letal bir etki oluşturur. 
Ancak bu tip klostridiumlar ile ilişkili infeksiyonların patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. 
Beta toksin tripsine karşı çok duyarlıdır ve hayvanlarda özellikle yeni doğanların 
barsaklarında tripsinin düşük seviyede olması infeksiyona karşı hayvanı duyarlı kılar. Epsilon 
toksininin ise tripsin aracılığı ile aktive olması gereklidir. İntestinal ve bakteriyel proteazlar ile 
toksin tamamen aktive olur. Tripsinin epsilon toksini ve beta toksini ile olan bu ters aktivitesi, 
her iki toksinin C.perfringens tip B infeksiyonlarında intestinal durumun farklı olması ve 
infeksiyondaki dominant yapının epsilon toksini veya beta toksin olup olmamasının 
belirlenmesi açısından önemlidir. Lethalite değerlendirmelerde, tip B süpernatantının tripsinle 
muamele öncesinde letal aktivitenin etkilenmediği, tripsinle muameleden sonra letal 
aktivitenin azaldığı belirlenmiştir. Tripsinle muamele edilmemiş tip B süpernatantlarının beta 
toksin seviyesini etkilediği belirlenirken, epsilon toksini, beta 2 toksini, alfa toksini ve 
perferolizin üretimini önemsiz düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Tersine tripsinle muamele 
edilmiş süpernatantlarda ise epsilon toksin seviyesinin ve alfa toksin seviyesinin etkilendiği 
belirlenirken, beta toksin, beta2 toksin ve perferolizin seviyelerini düşürdüğü bildirilmiştir.  

C.perfringens enfeksiyonlarında oluşan klinik bulguları karşılaştırıldığında tip B 
infeksiyonu özellikle koyunlarda akut nörolojik değişiklikler ya da hemorajik bir diyare 
olmaksızın ani ölümlere neden olur. İnfeksiyonda intestinal lezyonlar özellikle duodenumda 
bulunur, abdominal kavitede serosangioz sıvı ve seroza peteşileri görülür. C.perfringens tip B 
enfeksiyonlarında görülen bu bulgular alfa ve beta toksin üreten ancak epsilon toksin 
üretmeyen C.perfringens tip C izolatlarından kaynaklanan infeksiyonlar ile benzerdir. Ayrıca 
tip B ilişkili hastalıklarda ani ölüm ve nörolojik değişiklikler ile karakterize klinik bulgular, alfa 
toksin ve epsilon toksin üretimi görülen ancak beta toksin üretimi olmayan koyun 
C.perfringens tip D nedenli infeksiyonlara benzer görülmektedir. Koyunlar tip B 
enterotoksemi vakalarında birkaç gün hayatta kalabilir ve nekropsilerinde fokal simetrik 
ensefalomalasi bulunabilir. Tip D’ye bağlı kronik koyun enterotoksemisinde görülen fokal 
simetrik ensefolamalasi lezyonlarının tip B infeksiyonlarında bulunan epsilon toksini ile ilişkili 
olduğunu düşünülmektedir. Böylece C.perfringens tip B infeksiyonları hem tip C hem de tip D 
karakterinde enterotoksemiler oluşturabilirken, hastalığın dominant faktörlerini belirleyen 
bireysel tip B izolatları tarafından da toksin üretimi farklılıkları ya da çevre-konakçı ilişkili 
bilinmeyen durumlar da oluşabilir. 

Tip D enterotoksemileri için epsilon toksinin gerekli olması, tip C suşları ile oluşturulan 
hastalıklar için beta toksinin gerekli olmasına rağmen tip B hastalıklarının gelişiminde beta 
toksinin ve epsilon toksinin rolleri tam olarak bilinmemektedir. Koyunlar tip B 
infeksiyonlarında tip D ve tip C infeksiyonlarına benzer lezyon ve bulgular göstermektedirler. 
Konakçı barsak durumu, tripsin aktivitesi gibi özel koşulların tip B infeksiyonlarındaki durumu 
da tartışılmaktadır. Diğer bir durum ise bireysel suşların toksinojenik karakterlerinin 
varyasyon göstermesi, tip B infeksiyonlarının bulgularını ve lezyonlarını belirlemede 
önemlidir. İn vitro intestinal koşulları içinde C.perfringens tip B izolatlarının hastalığa neden 
olma mekanizmasının tam olarak bilinmemesine rağmen, beta toksin ve epsilon toksin 
sentezi ve sekresyonu ile in vivo ve in vitro olarak hastalığı düzenlediği belirlenmiştir. Ayrıca 
pek çok C.perfringens tip B izolatının maksimum düzeyde toksin sentezlediği durumlarda 
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belirlenmiştir. Bu temel alınarak genotip B izolatları ile toksin üretiminin in vitro kültür koşulları 
altında maksimum beta toksin ve epsilon toksini üretimi karşılaştırmalı olarak analiz 
edilmiştir. Araştırıcılar daha sıkı üreme koşullarının sağlanması ile infeksiyonun doğal 
konakçılardaki (koyun) doğal seyrini daha iyi taklit edebileceğinin tartışmalı olduğunu 
belirlemişler, ayrıca tip B infeksiyonlarının seyri sırasında hayvanların sindirim sisteminde 
bulunan beta toksin ve epsilon toksin seviyeleri hakkında sınırlı sayıda literatür olduğunu 
bildirmişlerdir. Araştırma sonucunda yapay bir konakçı modeli alınarak, yapay bir 
inokulasyon yapılmış, diğer faktörlerin etkisi en aza indirilerek kültür süpernatantlarının net 
etkileri karşılaştırılmıştır. 

Araştırıcılar kültür süpernantlarındaki tip B izolatlarının epsilon toksine oranla daha 
fazla beta toksin içerdiğini, aktive edilmiş epsilon toksinin beta toksine oranla 5 ile 30 kez 
daha fazla letal etkili olduğunu belirlemişlerdir. Aynı zamanda tip D süpernatantlarının da 
tripsinle muamelesinden sonra süpernatant letalitesinin arttığı belirlenmiştir. Ek olarak eğer 
intestinal ortamda beta toksin emilimi düşük tripsin koşullarında gerçekleşirse, yoğun tripsin 
koşullarına oranla daha fazla zarar veren bir enfeksiyon meydana geldiği bildirilmiştir. Yoğun 
tripsin koşullarında oluşan C.perfringens tip B infeksiyonlarında ise epsilon toksin 
aktivasyonunun fazla olacağı da sonuçlar arasında belirlenmiştir. Nötralizasyon testi 
sonuçlarına göre tip B suşlarının çoğu için barsakdaki tripsin koşulları beta toksin aktivitesini 
nötralize ederken, epsilon aktivasyonunu optimize eder ve enfeksiyonların çoğu letal senaryo 
ile sona erer.  

Tip C izolatlarından purifiye edilen beta toksinin tripsine çok duyarlı olduğu ve tripsinle 
muamelenin tip C süpernantlarının letal aktivitelerini hızlı bir şekilde yıkımladığı belirlenmiştir. 
Tip B ve tip C izolatlarındaki beta toksin yapıları karşılaştırıldığında ise tip B izolatlarındaki 
yapının tip C’deki beta toksin yapısına göre tripsine daha dirençli olduğu bildirilmiştir.  Bu 
durumun tip B izolatlarındaki beta toksin yapısının 3 boyutlu olması ve yapısındaki tripsin 
hidroliz yerlerinin sahip olduğu aminoasit sekans varyasyonlarından kaynaklandığı 
düşünülmüştür. Tip B hastalıklarını tanımlayan çalışmaların az olması nedeniyle özellikle 
beta toksin yapısının karakterinin belirlenmesi için daha fazla araştırmaya gerek 
duyulmaktadır.   

İn vitro koşullarda tip B izolatları kültür edildiğinde tip C izolatlarına benzer seviyede 
beta toksin üretimi gerçekleştirir. Yapılan çalışmalarda da beta toksinin tip C izolatları için 
letaliteye temel etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlardan anlaşılan çoğu tip B izolatı 
potansiyel olarak tip C benzeri infeksiyon oluşturur. Örneğin, hemorajik enteritis (3 haftalık 
yaştaki kuzularda sporadik infeksiyon) hem tip B hem de tip C C.perfringens izolatları 
tarafından oluşturulan ve beta toksinin rol aldığı bir infeksiyondur. Ani ölüm, hemorajik diyare 
ve barsaklarda hemorajik nekrosiz gibi lezyonlar C.perfringens tip B ve tip C tarafından 
oluşturulan lezyonlardır.  

Tip B infeksiyonlarında sadece epsilon toksini ince barsaklarda morfolojik değişimlere 
neden olmaz. Tip C infeksiyonlarında ise sadece beta toksine bağlı etkilerin oluştuğu 
yönünde yeterli bilgi mevcut değildir. Her iki infeksiyon tipinde de genç ve ergin hayvanlarda 
benzer histolojik bulgular tanımlanmıştır. Alfa toksin gibi diğer toksinlerinde sindirim sistemi 
üzerine etkili olduğu belirlenmiş ve infeksiyonların patogenezinde rol aldığı bildirilmiştir. 
Epsilon ve beta toksinin letalite için çok önemli toksinler olmasına rağmen bir veya daha fazla 
toksinin epsilon ve beta toksinin doğal patogenezinde sinerjik etki yaptığı göz ardı 
edilemeyeceği belirlenmiştir. 

Kuramsal olarak tip B izolatları C.perfringens izolatları arasında en tehlikeli olanıdır. 
C.perfringens tip B nedenli hastalıklar dünyada sınırlı olarak görülmesine rağmen, tip B 
izolatları hastalık görülen bölgelerde dizanteri ile seyreden kuzulardan en sık izole edilen 
C.perfringens izolatlarıdır. Endemik tip B infeksiyonunun sınırlı bir coğrafik alanda görülmesi, 
epsilon toksin ve beta toksin genlerine sahip olma ve her ikisinin birden aktivite 
göstermesinin güçlüğünden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda tip B izolatlarının izole 
edildiği sağlıklı hayvanların bulunduğu bölgelerde bu etkene bağlı hastalıklar tespit 
edilememiştir. Bu bulgu, tip B hastalığının infekte hayvanlarda normal koşullarda 
kendiliğinden meydana geldiğini, tip B ilişkili infeksiyonlarda C.perfringens’in opurtinistik 
biyolojisinin de rolü olduğu ortaya konulmuştur. 
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Ek araştırmalar da C.perfringens tip B izolatlarının infeksiyon patogenezini anlamak 
için ruminantların intestinal infeksiyonları sırasındaki konakçı faktörlerini, bakteriyel 
komponentleri ve farklı toksinlerin rollerini anlamak gerekli olduğunu göstermektedir. 
Laboratuarlardaki bu çalışmalar bu patogenezin problemini çözmek için genetik bir 
yaklaşımın kullanılması amaçlamıştır.  Bireysel tip B izolatlarının süpernatantlarındaki beta 
ve epsilon toksini seviyelerindeki değişiklik, optimize üreme koşullarının sağlanmasında ve 
C.perfringens aşılarının hazırlanmasındaki suş seçiminde önemli bir durum oluşturmaktadır. 
Sonuç olarak tip B aşıların da tip B hastalıklarına karşı korumanın tamamen 
gerçekleştirilmesini sağlamak için hem beta hemde epsilon toksine karşı immunitenin 
gelişmesi gereklidir (2).  

C.perfringens toksinlerinin belirlenmesi ve tiplendirilmesi için ELISA, toksin 
nötralizasyon testi, lateks aglütinasyon testi gibi çeşitli testler kullanılmıştır.  

Gökçe ve ark.(2007) tarafından yapılan çalışmada koyunlardaki C.perfringens tipleri 
ve bunların toksinleri araştırılmıştır. Araştırıcılar ELISA ve latex aglütinasyon metodlarını 
kullanmışlar, ELISA ile yaptıkları tiplendirmede 260 barsak içeriğinin 220 adedin de (%84,61) 
ve Latex aglütinasyon testinde ise 152 adet barsak içeriğinde (%58,46) C.perfringens 
toksinlerine rastlamışlardır (4). 

Koç ve Gökçe (2007) sığırlarda yaptıkları C.perfringens taramasında ELISA metodu 
ile 150 adet dışkıda 122 adet pozitiflik belirlemişlerdir. Uzal ve ark.(1997) yaptıkları bir 
çalışmada C.perfringens tip D için epsilon toksinine ELISA ve fare nötralizasyon testlerini 
uygulamışlar, ELISA ve nötralizasyon testleri sonuçları arasında yüksek oranda bir 
korelasyon bulmuş, her iki tekniğinde benzer nitelikte ölçüm yaptığını belirlemişlerdir (9, 22). 

Uzal ve ark. (2003) başka bir çalışmalarında C.perfringens tip D’nin epsilon toksinine 
ELISA, fare nötralizasyon testi ve counterimmunelektroforez ile değerlendirmişler, ELISA 
testinin duyarlılığını nötralizasyon testine göre daha fazla bulmuşlardır (21). 

Moller ve ark. (1996) C.perfringens ve toksinlerinin teşhisinde kullanılan nötralizayon 
metodu, ELISA ve PCR testlerini karşılaştırmışlardır. PCR testinin diğer testlere oranlar daha 
iyi sonuç verdiğini, ELISA testinin ise nötralizasyon metoduna göre daha kullanışlı olduğunu 
belirlemişlerdir. Rosskopf-Streicher ve ark.(2003) da fare nötralizasyon testlerine alternatif 
olarak ELISA testlerinin kısa sürede hızlı sonuç vermesi ve manüplasyon kolaylığı 
bakımından tercih edilebileceğini bildirmişlerdir (13, 20). 

Idriisi ve Ward (1992) 151 adet aniden ölen koyundan yaptıkları incelemede ELISA ile 
21 adet C.perfringens tip C (beta toksin), 29 adet C.perfringens tip D (alfa toksin) tespit 
etmişlerdir (5). 
 

MATERYAL VE METOD 
 Çalışmada, enterotoksemi şüphesiyle Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsüne (EVKAE) getirilen 70 adet çeşitli ırk ve yaştaki koyuna ait barsak içerik   örneği 
kullanıldı. 

Barsak içerik örnekleri aseptik koşullar altında alındıktan sonra ELISA için Bio-X 
Enterotoksemia ELISA Kit, (Bıo K 270), Lateks Aglütinasyon testleri için Bio-X Diagnostics 
C.perfringens epsilon toksin (Bio K176), C.perfringens alfa toksin (Bio K170) test kitleri 
kullanılarak, kit prosedürleri uygulandı. Toksin serum nötralizasyon testi için Koruma ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü Laboratuar Metot Birliği tarafından hazırlanan protokol uygulandı. 
Bu prosedüre göre; ince bağırsak içeriği 3500 rpm’de 20 dakika santrifüj yapıldı. Üstteki sıvı 
alınarak filtre edildi. Her filtrat örneği için 5 tüp hazırlandı. 1. tüpe yalnız filtrat, 2. tüpe 
filtrat+anti-alfa, 3. tüpe filtrat+anti-alfa+anti-beta, 4. tüpe filtrat+anti-alfa+anti-epsilon, 5. tüpe 
filtrat +anti-alfa+anti-beta +anti-epsilon antitoksinleri konuldu. Karışımlar 370 C  ‘de 30-45 
dakika nötralizasyona bırakıldı. Nötralizasyon testi için; 18-20 gr. ağırlığında beyaz fareler 
kullanıldı. En az iki fareye verilmek üzere ilk filtrattan 0.2 ml, 2. tüpten 0.3 ml., 3. ve 4. 
tüplerden 0.4 ml., 5. tüpten 0.5 ml. miktarında periton içi injekte edildi. Fareler 24-48 saat 
takip edilerek sonuçlar değerlendirildi. Sonuçlara göre; 

-Yalnız filtrat alan farelerin ölmesi, diğerlerinin sağ kalması durumunda sonuç tip A 
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-Filtrat, filtrat+anti-alfa ile filtrat+anti-alfa+anti-epsilon alan farelerin ölmesi, filtrat+anti-
alfa+anti-beta ile filtrat+anti-alfa+anti-beta+anti-epsilon alan farelerin sağ kalması durumunda 
sonuç tip C 

-Filtrat, filtrat+anti-alfa ile filtrat+anti-alfa+anti-beta  farelerin ölmesi, filtrat+anti-
alfa+anti-epsilon ile filtrat+anti-alfa+anti-beta+anti-epsilon alan farelerin sağ kalması 
durumunda sonuç tip D olarak belirlendi (10). 
 

BULGULAR  
Çalışmada Enstitüye enterotoksemi şikayeti ile getirilen koyunlara ait 70 tane 

bağırsak içeriği incelenmeye alındı.  
Beyaz farelerde yapılan toksin serum nötralizasyon testinde 25 (%35,7) örnekte 

C.perfringens yönünden pozitif sonuç alınırken, 45 (%64,3) adet örnek negatif olarak 
değerlendirildi. Bu test sonuçlarına göre, 14 örnekte C.perfringens tip C, 2 örnekte 
C.perfringens tip A, 9 örnekte C.perfringens tip D olarak identifiye edildi. 

İncelenen örneklerin ELISA sonuçları değerlendirildiğinde 70 adet barsak içeriğinin 37 
(%52,8) adeti C.perfringens yönünden pozitif bulunurken, 33 (%42,7) adet örnek negatif 
bulundu. Yapılan ELISA tiplendirilmesinde 12 adet numunede alfa toksin (tip A),7 adet 
örnekte alfa, beta, epsilon toksin(tip B), 9 tanesinde alfa ve beta toksin (tip C) ve 9 adet 
örnek’te   alfa ve epsilon toksini (tip D) belirlendi. 

İncelenen örneklerin Lateks aglütinasyon sonuçlarında ise 2 örnek alfa toksin 
yönünden pozitif sonuç verirken,  16 örnekte epsilon toksini belirlendi.  
 

TARTIŞMA-SONUÇ 
C.perfrigens izolatlarının tiplendirilmesi ve toksin tiplerinin belirlenmesi amacıyla 

kullanılan farklı metodlar ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.  
C.perfringens tip C için yapılan toksin nötralizasyon testinde 8-9 aylık yaştaki olgun 

kuzulara hem proteaz inhibitörlü hem de saf halde hazırlanan C.perfringens tip C inokulumu 
verilerek hayvanlar gözlenmiştir. Proteaz inhibitörü ile beraber hazırlanan C.perfringens tip C 
inkolumu verilen hayvanlarda akut fötal hemorajik enterotoksemi meydana gelmiştir. Proteaz 
inhibitörü eklenmeden verildiğinde ise hayvanlarda herhangi bir hastalık meydana 
gelmemiştir. Oluşan lezyonların neonatal hayvanlarda doğal olarak oluşmuş lezyonlara 
benzer özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu çalışma immun olmayan hayvanların 
barsaklarındaki proteazlar ile C.perfringens tip C enfeksiyonlarına karşı korunduğunu ve bu 
faktörlerin hayvanlarda hastalığın gelişimine predizpoze hale getiren enzimleri engellediği 
veya azalttığını belirlenmiş, C.perfringens tip C enterotoksemisine karşı normal sindirim 
enzimlerinin önemli bir role sahip olduğu bildirilmiştir(16). 

Niilo (1987) ise evcil hayvanlarda enfeksiyona neden olan 11 adet C.perfringens tip C 
izolatın da nötralizasyon test sonuçlarına göre predominant toksini beta toksin olarak 
tanımlamıştır (17). 

Uzal ve ark. (2003) yaptıkları çalışmada nötralizasyon testinin % 62,7 oranında 
pozitiflik verdiğini belirlemişlerdir (21). 

Idrissi ve Ward (1992) C.perfringens için yaptıkları bir çalışmada 151 adet ani ölen 
koyunda fare nötralizasyon testi ile 21 örnekde C.perfringens tip C (beta toksin) saptarken, 
39 adet C.perfringens tip D (epsilon toksin) bulmuşlardır (5).   

Bu çalışmada yapılan toksin nötralizasyon test sonuçlarına göre 70 örneğin 25 
(%35,7) adetinde pozitif sonuç alınırken, 45 (%64,3) adetinde ise negatif sonuç alınmıştır. Bu 
test sonuçlarına göre, 14 örnek C.perfringens tip C, 2 örnekte C.perfringens tip A, 9 örnekte 
C.perfringens tip D olarak tiplendirildi. 

Elde edilen sonuçlar, araştırma bulguları ile karşılaştırıldığında izole edilen 
C.perfringens oranı Uzal ve ark. (2003)’dan düşük oranda bulunurken, Idrissi ve Ward 
(1992)’ın çalışmasının sonucuna paralel bulunmuştur.Tiplendirilen klostridial etkenler 
yönünden ise Idrissi ve Ward (1992)’ın tiplendirme bulgularına göre tip C yüksek oranda 
bulunurken, tip D düşük oranda saptanmıştır. Ancak hem tip C hem de tip D’nin yaygın 
olarak bulunması araştırıcının bulgularını desteklemektedir. Aynı zamanda tip C’nin fazla 
miktarda bulunması Niilo (1987)’nun bulguları ile de uyumlu bulunmaktadır.  
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Gökçe ve ark. (2010)’nın çalışmasında ishalli kuzuların dışkılarından yapılan ELISA 
testinde klostridium tiplerine bakılmış ve 56 ishalli dışkı örneğinden izole edilen 32 adet 
(%57) C.perfringens izolatının alfa, beta ve epsilon toksinlerinden en az birini taşıdığını 
belirlenmiştir. Yapılan tiplendirme sonucunda 6’sı (%10,7) tip A, 7’si (%12,5) tip B, 9 tanesi 
(%16) tip C, 10 adeti (%17,8) de tip D olarak bulunmuştur (3). 

Koç ve Gökçe (2007) sığırlarda yaptıkları C.perfringens taramasında ELISA metodu 
ile 150 adet dışkıda 122 (%81,3) adet pozitiflik belirlemişlerdir. Yaptıkları toksin 
tiplendirmesinde pozitif bulunan örneklerde 61 (%40,6) adet tip A, 19 (%12,6) adet tip B, 28 
adet (%18,6) tip C ve 14 (%9,3) adet tip D bulmuşlardır. Bu çalışmada en dominant tipin tip A 
olduğu belirlenmiştir. Bu araştırıcılarda aşılamanın gerekli olduğunu bildirmişlerdir (9). 

McClane ve ark. (1984) ise C.perfringens tip A izolatlarının enterotoksinlerini 
belirlemek amacıyla indirekt ELISA ve Sandwich ELISA sistemlerini karşılaştırmışlar, iki 
metodunda toksinlerin saptanmasında hassas olduğunu ancak sandwich ELISA 
duyarlılığının daha fazla olduğunu belirlemişlerdir (11).  

Islam ve ark. (2010) keçilerde yaptıkları enterotoksemi çalışmasında ELISA 
metodunu kullanarak %68,75 oranında tip D, %25 oranında tip B, %6,25 oranında tip C 
olarak C.perfringens tiplendirmesi yapmışlar, ancak tip A’ya rastlamamışlardır. Araştırıcılar 
ELISA tekniğinin C.perfringens tip ve toksinlerinin belirlenmesinde fare nötralizasyon 
testlerine göre daha hızlı sonuç verdiğini belirlemişlerdir (6).  

Moller ve ark. (1996) C.perfringens ve toksinlerinin teşhisinde kullanılan nötralizayon 
metodu, ELISA ve PCR testlerini karşılaştırmışlardır. Araştırıcılar alfa toksin saptanmasında 
toksin nötralizasyon testinin sınırlı derecede yeterli olduğunu belirtmiş, beta toksin 
saptanmasında ELISA testinin iyi sonuç verdiğini ancak PCR metodunun kullanımının diğer 
metodlara göre üstünlük sağladığını bildirmişlerdir (13).  

Idriisi ve Ward (1992) 151 adet aniden ölen koyundan yaptıkları incelemede ELISA ile 
33 adet C.perfringens tip C (beta toksin), 44 adet C.perfringens tip D (alfa toksin) tespit 
etmişlerdir. Araştırıcılar ELISA metodunda elde ettikleri pozitifliği konvansiyonel metodlar ile 
karşılaştırdıklarında beta toksin için sensivite ve spesifiteyi %90,5 ile 89,2 bulurken, epsilon 
toksin için sensivite ve spesifiteyi %97,4 ile 94,6 olarak tespit etmişlerdir (5). 

Naylor ve ark (1997) ise yaptıkları çalışmada 158 örneğin 56 adetin de C.perfringens 
yönünden pozitiflik belirlemişlerdir. Tür düzeyinde yaptıkları tiplendirmede 9 tanesi tip A, 4 
tanesi tip B, bir tanesi tip C ve 42 tanesi de tip D olarak identifiye etmişlerdir (14). 

Watson ve Scholes (2009) yaptıkları bir çalışmada bir buzağıda ELISA ile 
C.perfringens toksinlerinden alfa ve epsilon toksini yönünden pozitifliğe rastlarken beta toksin 
yönünden negatiflik tespit etmişlerdir (23).  

Bu çalışmada elde edilen ELISA testi bulgularında 70 adet barsak içeriğinden 37 
(%52,8) adedin de pozitiflik belirlenirken, 33(%47,2) adet örnekte negatif sonuç belirlendi. 
ELISA ile yapılan tiplendirmede 12 (%17,1) adet örnekte alfa toksin (tip A), 7 (%10) örnekte 
alfa, beta, epsilon toksin (tip B), 9 (%12,8) adet örnekte alfa ve beta toksin (tip C) ve 9 
(%12,8) adet örnekte ise alfa ve epsilon toksin (tip D) belirlendi. 

Elde edilen ELISA bulguları C.perfringens izolasyonu yönünden Gökçe ve ark 
(2010)’nın bulgularına paralellik gösterirken, Koç ve ark (2007)’nın bulgularından düşük, 
Naylor ve ark. (1997)’dan ise yüksek bulunmuştur. Tiplendirilen C.perfringens tiplerine 
bakıldığında ise tip A izolasyonu Gökçe ve ark (2010)’nın bulgusu ile uyumluluk gösterirken, 
Koç ve ark. (2007)’dan düşük, Naylor ve ark. (1997)’dan yüksek bulunmuştur. Islam ve ark. 
(2010) ve Idrissi ve Ward (1992)‘ın ise tip A tiplendirmesi yapmamış olması ile de bu 
araştırıcılardan farklı bulunmuştur. Tip B izolasyonu yönünden bakıldığında ise Gökçe ve 
ark.(2010) ile Koç ve ark.(2007)’nın çalışma bulguları ile uyumlu bulunurken, Islam ve ark. 
(2010)’nın çalışmasından düşük, Naylor ve ark. (1997)’dan yüksek bulunmuştur.  Idrissi ve 
Ward (1992) ise tip B izolasyonu yapamamıştır, bu nedenle bu çalışma ile 
karşılaştırılamamıştır. Tip C izolasyon bulgusu Gökçe ve ark (2010), Koç ve ark. (2007) ile 
Idrissi ve Ward (1992) ‘dan düşük bulunurken, Naylor ve ark. (1997) ile Islam ve ark. 
(2010)’nın tip C izolasyonundan fazla bulunmuştur. Tip D izolasyonu sonucunda ise Koç ve 
ark. (2007)‘dan yüksek bulunurken, Gökçe ve ark (2010),  Naylor ve ark. (1997), Islam ve 
ark. (2010) ile Idrissi ve Ward (1992)‘den düşük bulunmuştur. 
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Uzal ve ark.(1997) yaptıkları çalışmada C.perfringens tip D için epsilon toksininde 
ELISA ve fare nötralizasyon testlerini uygulamışlar, ELISA ve nötralizasyon testleri sonuçları 
arasında yüksek oranda bir korelasyon bulmuş, her iki tekniğinde benzer nitelikte ölçüm 
yaptığını belirtmişler, ancak ELISA metodunun daha kolay, duyarlı ve spesifik olarak 
değerlendirildiğini belirlemişlerdir (22). 

Uzal ve ark. (2003) başka bir çalışmada C.perfringens tip D’nin epsilon toksinini 
ELISA, fare nötralizasyon testi ile değerlendirmişler, ELISA testinin duyarlılığını nötralizasyon 
testine göre daha fazla bulmuşlardır. Nötralizasyon testinde %62,7 oranında pozitifliğe 
rastlarken, ELISA ile % 93 oranında pozitiflik belirlemişlerdir. Araştırıcılar 43 adet örnek de 
ELISA ile pozitifliğe rastlarken nötralizasyon testi sonucunda örneklerin 30 tanesinde 
pozitifliğe rastlamışlardır (21).  

Toksin tiplerine göre test duyarlılıklarının belirlenmesinde; alfa toksinin teşhisi için 
daha çok nötralizasyon testi kullanılmasının yanında son zamanlarda beta ve epsilon 
toksinde olduğu gibi ELISA metodu ile de teşhis yapılmaktadır. ELISA metodu, 
C.perfringens’in tüm tiplerinin tespit edilmesinde ve toksin yapılarının teşhisinde oldukça 
kullanışlı bir metod olarak belirlenmiştir (14). 

Idrissi ve Ward (1992) nötralizasyon testi ile ELISA testleri için yaptıkları 
karşılaştırmada 151 koyun barsağında yapılan incelemede ELISA ile 33 örnek de pozitiflik 
belirlenirken, fare nötralizasyon testi ile yapılan incelemede ise 21 örnek de pozitiflik 
belirlenmiştir. Nötralizasyon testinde pozitif sonuç veren 21 örneğe yapılan ELISA testinde 19 
adetin de ELISA pozitifliği belirlenmiş, nötralizasyon testi ile negatif saptanan 130 adet 
örneğe yapılan ELISA testi sonucunda ise 14 adet pozitiflik saptanmış, 116 örnek de ELISA 
ile negatiflik saptanmıştır. Epsilon toksini için yapılan ELISA ve nötralizasyon testi 
değerlendirmelerinde ise 151 intestinal örnekte 44 adet örnek ELISA ile pozitif bulunmuş, 
107 adet örnekte negatif sonuç alınmıştır. ELISA ile pozitif sonuç veren 44 adet örneğin 38 
adeti nötralizasyon testi ile pozitif sonuç verirken, 6 adet örnek fare nötralizasyon testi ile 
negatif bulunmuştur. ELISA ile negatif sonuç alınan tüm örneklerde fare nötralizasyon testi 
sonuçlarının da negatiflik verdiği bildirilmiştir. Elde edilen bu sonuç ELISA testinin uygulama 
kolaylığı bakımından alternatif bir test olduğunu göstermiş, nötralizasyon testinin ise farede 
non-toksik ve toksisite eksikliği durumlarından etkilendiğini belirlemiştir. Bu durum beta toksin 
yapısının non-letal ya da inaktif olduğu durumlarda ELISA testi ile saptanabileceğini ve toksin 
inaktivasyonuna neden olan proteolitik durumlardan etkilenmeyeceğini göstermektedir (5). 

Aynı çalışmada nötralizasyon testi ile pozitiflik veren 39 adet örneğin sadece bir 
tanesinde ELISA ile negatifliğe rastlanmıştır. Bu durum nötralizasyon testinin ELISA’ya 
oranla daha fazla duyarlı olduğunu düşündürmüştür. Ancak ELISA testinin 4ng/ml gibi 
hastalığa neden olmayacak miktardaki epsilon toksinini belirleyebilecek duyarlılıkta olması bu 
durumu ortadan kaldırmaktadır. Epsilon toksininin -20oC’de stabil yapıya sahip olması, bu ısı 
değeri dışında kolayca bozulabilmesi bu toksinin kısa sürede teşhis edilmesini 
gerektirmektedir. Ayrıca nötralizasyon testleri sırasında bazı toksik substantların varlığında 
non-spesifik durumlar ile karşılaşılması nötralizasyon test sonuçlarını da etkilemektedir. 
Çoğunlukla ELISA testi ile negatif sonuç alınan örneklerde nötralizasyon test sonuçları da 
negatif olmaktadır. ELISA testinde ise karşılaşılan nonspesifik reaksiyonların en sık 
karşılaşılan nedeni immunolojik olmayan bağlanma bölgelerinin olduğu durumlarda diğer 
toksinlerle meydana gelen nonspesifik kros reaksiyonlardır. ELISA testindeki hatalı pozitiflik 
hayvanlarda tolere edilebilen epsilon toksini varlığında, özellikle aşılanmış sürülerden yapılan 
taramalarda daha çok görülür. Sağlıklı hayvanlarda özellikle immun sistemi gelişmiş olan 
hayvanlarda düşük miktarlarda epsilon toksini bulunabilir. Bu düşük miktarlardaki epsilon 
toksinin ise fare nötralizasyon testlerinde niçin pozitiflik vermediği bilinmemektedir.  

Sonuç olarak hem beta toksin hemde epsilon toksinin non-letal veya inaktif halde 
varlığı ELISA ile ölçülebilirken, nötralizasyon testi ile negatif sonuç alınmaktadır. Örneklerin 
nötralizasyon testi öncesinde tripsin ile aktivasyonu fareyi öldürmek için yeteri kadar aktif 
toksin oluşumunu sağlamaz ve bu nedenle test negatif olarak kabul edilir. Aynı zamanda fare 
nötralizasyon testi sadece aktif haldeki toksini ölçerken, ELISA testi ise hem aktif hemde 
inaktif toksini ölçer. Ayrıca beta toksinin barsaklarda kısa süre içinde yıkımlanması 
C.perfringens tip B, C ve D enterotoksemilerinin teşhisinde ELISA testini avantajlı bir duruma 
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getirir. Ayrıca C.perfringens tip A’ya bağlı gelişen minör beta toksin immunglobulin yapısının 
bulunduğu durumlarda da identifiye edilemeyen tip C enfeksiyonları meydana gelebilmektedir 
(5,21).  

Rosskopf-Streicher ve ark.(2003) da fare nötralizasyon testlerine alternatif olarak 
ELISA testlerinin kısa sürede hızlı sonuç vermesi ve manüplasyon kolaylığı bakımından 
tercih edilebileceğini bildirmişlerdir (20). 

Çalışmada kullanılan ELISA, nötralizasyon bulguları karşılaştırıldığında ELISA ile 37 
örnekte pozitiflik saptanırken, nötralizasyon testinde 25 adet örnekte pozitif sonuç alınmıştır. 
Elde edilen bu sonuçlar ELISA testinin C.perfringens izolasyonu ve C.perfringens 
etkenlerinin tiplendirilmesi bakımından nötralizasyon metoduna göre daha duyarlı olduğunu 
göstermektedir. Bu test sonuçları yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında ELISA testinin 
nötralizasyon testine göre daha duyarlı bir test olduğunu bildiren araştırıcılar ile uyumlu 
bulunmuştur. 

Latex aglütinasyon testi ise C.perfringens tiplerinin belirlenmesi için kullanılan diğer 
bir metod olarak tanımlanmıştır. Kadra ve ark (1999) C.perfringens suşları için yaptıkları 
nötralizasyon testi ve latex aglütinasyon test sonuçlarını karşılaştırmışlar, 47 adet suş da 
yaptıkları toksin tiplendirmesinde nötralizasyon testi ile etkenlerin tamamını tip A olarak 
bulurken, latex aglütinasyon testinde 4 adet pozitiflik elde etmişlerdir. Araştırıcılar 5 adet tip B 
suşu için yaptıkları nötralizasyon testinde tamamı için pozitiflik bulurken latex 
aglütinasyonunu negatif belirlemişler, 11 adet tip C için nötralizasyon testini pozitif bulurken, 
latex aglütinasyon sonucunu negatif bulmuşlar, 21 adet tip D için nötralizayon testini pozitif 
bulurken, latex aglütinasyonunda 1 adet pozitiflik, 1 adet tip E izolatını ise hem nötralizasyon 
hem de latex aglütinasyonu için pozitif bulmuşlardır (7).  

Gökçe ve ark.(2007) ELISA ve latex aglütinasyon (LAT) testlerini kullanarak yaptıkları 
çalışmada ELISA ile 260 barsak içeriğinin 220 adedin de (%84,61) ve LAT ile 152’sin de 
(%58,46) C.perfringens toksinlerine rastlamışlardır. Bu örneklerin 40’ı (%15,8) ELISA, 108’i 
ise (%41,3) LAT ile negatif bulunmuştur. ELISA tiplendirmesinde 104’ü (%47,27) A, 20’si 
(%9) B tipinde, 10’u (%4,54) C tipinde ve 86’sı (%39,7) D tipinde bulunmuş, LAT 
tiplendirmesinde ise 79’u (%51,97) A tipinde, 15’i (%9,86) B tipinde, 7 ‘si (%4,60) C tipinde, 
51’i (%33,55) D tipinde tespit edilmiştir. İki test içinde en yüksek pozitiflik tip A ve tip D olarak 
belirlenmiştir (4). 

ELISA testinin yanında Latex aglütinasyon testi de enterotoksemi vakalarında, 
özellikle ani ölüm meydana gelen koyunlarda sık kullanılan bir test olarak bildirilmiştir. ELISA, 
C.perfringens toksinlerinin tiplendirilmesinde %95 güvenle kullanılan bir test olarak 
belirlenmiş, latex aglütinasyon testi ise daha kolay, daha hızlı olmasına karşın, duyarlılığı ve 
spesifitesi az olan bir test olarak yorumlanmıştır. Latex aglütinasyon testinde sonuçların 
yorumlanmasının bir laboratuar çalışanı tarafından yapılması, ELISA testi sonucunun ise 
spektrofotometrik olarak verilmesi ELISA testinin duyarlılığını arttırmaktadır. Latex 
aglütinasyon testinde poliklonal antikorların yerine monoklonal antikorların kullanılmasının 
testin duyarlılığını arttırdığı ancak ELISA testinin daha duyarlı bir test olarak C.perfringens 
infeksiyonlarının tanısında daha güvenle kullanılan bir test olduğu bildirilmiştir.  

İncelenen örneklerin lateks aglütinasyon sonuçlarına bakıldığında; 2 örnekte alfa 
toksin, 16 örnekte epsilon toksini belirlendi. Elde edilen lateks aglütinasyon bulguları Kadra 
ve ark (1999)’nın lateks aglütinasyon bulguları ile uyumlu bulunmuştur. Latex aglütinasyon 
sonuçları ELISA sonuçları ile karşılaştırıldığında, ELISA sonuçlarının latex aglütinasyon 
sonuçlarına göre daha iyi bir tiplendirme yaptığı Gökçe ve ark. (2007)’nın bulguları ile 
paralellik göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlar lateks aglütinasyon testinin C.perfringens 
toksinlerinin tiplendirilmesinde sınırlı sonuç verdiğini ve ek tiplendirme metodlarına 
gereksinim olduğu sonucu ile uygunluk göstermektedir. 

Küçük ruminantlarda büyük ekonomik kayıplara neden olan enterotoksemi 
yurdumuzda ve dünyada halen yaygın olarak seyretmektedir. Hastalığı hazırlayıcı nedenlerin 
başında hayvanların beslenme karakterleri ve hayvanların bakım koşulları gelmektedir. 
Özellikle hayvanlara verilen protein ve karbonhidrat yönünden zengin olan tane yemler, 
hayvanların barsaklarında var olan ya da yem ve toprak ile alınan bakteri hızla üreyerek 
yüksek miktarda toksin salgılar. Türkiye'de yapılan çalışmalarda Kars ili ve yöresinde 
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koyunlarda enterotokseminin yıllık insidensi % 3,5 olarak belirlenmiştir. Elazığ da yapılan bir 
çalışmada 132 adet küçük ruminanta ait barsak örneğinde toksin izolasyonu ve toksin 
nötralizasyon testi sonucunda 51(%38,6) tanesinde enterotoksemi teşhis edilmiştir (19).  

Kalender ve ark.(2005) 104 adet enterotoksemi şüpheli koyundan yaptıkları 
örneklemede 52(%50) adet pozitifliğe rastlamışlar, 194 klinik olarak sağlıklı koyunda ise 61 
adet (%31) örnekte C.perfringens yönünden pozitifliğe rastlamışlardır. Yaptıkları çalışmada 
enterotoksemi şüpheli hayvanlarda %64 oranda tip A, %21 oranında tip D, % 15 oranında tip 
C bulunmuştur. Sağlıklı hayvanlardaki tiplendirmeye bakıldığında ise % 95 oranında tip A, % 
5 oranında tip D izolasyonu yapılmıştır (8).  

Gökçe ve ark (2007) ise 260 adet enterotoksemi şüpheli ölümlerden ELISA ile %84 
oranında C.perfringens yönünden pozitifliğe rastlamışlardır. Yapılan toksin tiplendirmesinde 
%47 oranında tip A, %9 oranında tip B, %4 oranında tip C ve %39 oranında tip D 
tiplendirmesi yapmışlardır. Araştırıcılar Kars bölgesindeki koyun populasyonunun yoğun 
olması ve bu bölgedeki ekonomik kaybın büyük olması nedeniyle bu bölgede yapılan 
aşılamaların düzenli bir şekilde yapılması ve aşıların C.perfringens tip A ve tip D’ye karşı da 
bağışıklık sağlaması yönünde düzenlenmesini önermektedirler (4).  

Koç ve Gökçe (2007) ise 150 dışkı örneğinden yaptıkları örneklemede 122 adet 
(%81) örnekte C.perfringens pozitifliği saptamışlardır. Yaptıkları tiplendirmede %40 oranında 
tip A, %12 oranında tip B, %28 oranında tip C ve %9 oranında ise tip D identifikasyonu 
yapılmıştır. 13 adet ölmüş hayvan barsak örneklerinin tamamında C.perfringens pozitifliği 
saptanırken, % 30 oranında tip B, %69 oranında tip C belirlenmiştir. Araştırıcılar bu yöredeki 
hayvanların mutlaka aşılanması gerekli olduğunu ve aşılarında tip A, B ve C’ye karşı 
bağışıklık oluşturacak şekilde olması gerektiği bildirmişlerdir (9). 

Gökçe ve ark.(2010) 56 ishalli dışkı örneğinden yaptıkları örneklemede % 57 
oranında C.perfringens yönünden pozitifliğe rastlanmıştır. ELISA ile yaptıkları tiplendirmede 
%18 oranında tip A, %21 oranında tip B, %28 oranında tip C ve %31 oranında tip D 
tiplendirmesi yapmışlardır. Araştırıcılar Kars yöresinde enterotoksemi vakalarının yüksek 
oranda seyrettiğini belirlemiş ve yapılan aşılamaların yeteri kadar koruma sağlamadığını 
belirtmişlerdir. Ayrıca bakterinin spor oluşturabilen ve çevre şartlarına dayanıklı olması, mera 
tabanlı beslemenin yüksek olması hastalığın bu derece yaygın olmasına neden olmaktadır. 
İzole edilen Clostridium tiplerine bakıldığında tip A’nın fazla izole edildiği ortaya çıkmış, bu tip 
clostridial etkenlerin daha çok insanlarda ve diğer hayvanlarda da enfeksiyon oluşturduğu 
belirlenmiştir. Yurtdışındaki çalışmalarda ise ilk iki haftalık buzağılarda tip B daha fazla izole 
edilirken,  2 gün ile 4 aylık yaşlarda % 84 oranında tip A, % 16 oranında tip D izole edilmiş 
ancak B ve C tipleri yaygın olarak izole edilememiştir (3). 

Tür bazında yapılan tiplendirmeler de Türkiye de tip D en dominant tür olarak 
belirlenirken, Elazığ da yapılan çalışmada tip A dominant tip olarak bildirilmiştir. Gökçe ve 
ark.(2007) ise tip A ve tip D’yi en dominant türler olarak bulmuşlar, enterotoksemi 
prevalansının Kars da Türkiye’nin diğer bölgelerine göre daha yoğun olduğunu belirtmişlerdir. 
Kars ilinde aşılamanın yapılmaması ya da tek doz aşı yapılmasına bağlı olarak infeksiyonun 
yoğun görüldüğünü bildirmişlerdir (4).  

Bu çalışmada 70 adet örnekte ELISA ile 37 adet (%52,8)  pozitiflik saptanırken, 
nötralizasyon testi ile 25 adet (%35,7) C.perfringens yönünden pozitiflik saptanmıştır. Pozitif 
örnekler içinde tiplendirilen C.perfringens sonuçlarına bakıldığında ELISA ile 12 adet (%32,4) 
tip A, 7 adet tip B (%18,9), 9 adet tip C (%24,3) ve 9 adet tip D (%24,3) tespit edilmiştir. 
Nötralizasyon test bulgularına göre 14 adet tip C (%56), 2 adet tip A (%8) ve 9 adet tip D 
(%36) bulunmuştur.  

Bu bulgular C.perfringens izolasyonu oranı üzerinden değerlendirildiğinde Kalender 
ve ark. (2005) ile Gökçe ve ark. (2010)’nın bulguları ile uyumlu bulunurken, Koç ve Gökçe 
(2007) ile Gökçe ve ark (2007)’den düşük bulunmuş, Özcan ve Gürçay (2000)’dan yüksek 
bulunmuştur. Pozitif örneklerde tiplendirilen Clostridiumlar’ın tiplerine bakıldığında ise tip A 
oranı Kalender ve ark. (2005), Gökçe ve ark. (2007) ile Koç ve Gökçe (2007)’den düşük 
oranda bulunurken, Gökçe ve ark (2010)’dan yüksek oranda bulunmuştur. Tip B izolasyon 
oranına bakıldığında ise Gökçe ve ark.(2007) ile Koç ve Gökçe (2007)’den yüksek oranda 
bulunurken, Gökçe ve ark (2010)’dan düşük oranda bulunmuştur. Kalender ve ark. (2005) ise 
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tip B tiplendirmesi yapmamışlardır. Tip C izolasyonu Kalender ve ark. (2005) ve Gökçe ve 
ark. (2007)’dan yüksek oranda bulunurken, Koç ve Gökçe (2007)ile Gökçe ve ark (2010)’dan 
düşük oranda bulunmuştur. Tip D izolasyonunda ise Kalender ve ark. (2005), Koç ve Gökçe 
(2007)’den yüksek oranda bulunurken, Gökçe ve ark. (2007) ve Gökçe ve ark (2010)’dan 
düşük oranda bulunmuştur. 

Bu sonuçlar Kars ve Elazığ yöresinde yapılan enterotoksemi çalışmaları ile 
karşılaştırıldığında Kars ilinde yapılan çalışmalardan düşük düzeyde C.perfringens oranı 
tespit edilmiş ancak 2010 yılında yapılan çalışma ile karşılaştırıldığında uyumlu sonuç elde 
edildiği belirlenmiştir. Elazığ ilindeki çalışmalar ile karşılaştırıldığında yüksek düzeyde 
C.perfringens izolasyonu yapıldığı görülmektedir. Gökçe ve ark. (2010)’nın çalışması dışında 
tip A en dominant tür olarak tespit edilmiş olup, bu çalışma bulgularını da destekler sonuçlar 
elde edilmiştir. Diğer tiplerin yaygınlıkları ise çalışmalarda farklılık göstermekte olup bu 
çalışmada tip C ve tip D yaygın tipler olarak belirlenmiştir. 

Yurtdışında yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında, araştırıcıların bulguları 
birbirinden farklılık göstermekte olup, bu çalışmadan elde edilen bulgular ile yurtdışındaki 
çalışmalar değerlendirildiğinde Kadra ve ark. (1999)’nın tip A’yı yüksek düzeyde bulan 
çalışması ile benzerlik göstermektedir. Tip C ve tip D’nin yaygın bulunması bakımından aynı 
araştırıcı yanında Idrissi ve Ward (1992) ile de paralel bulunmuştur. Yurtdışında yapılan diğer 
çalışmalardan ise farklı sonuçlar elde edilmiştir. 

Sonuç olarak; elde edilen bu bulgular ile Erzurum yöresinde mevcut enterotoksemi 
vakalarının değerlendirilmesinde, hayvanların bakım-besleme koşullarının yanı sıra, bölgede 
mevcut C.perfringens tiplerinin de göz önüne alınarak, yapılacak aşılamaların tip A, tip B, tip  
C ve tip D’yi de bulundurmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca enterotoksemi 
vakalarının özellikle ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde fazla görülmesi nedeniyle alınacak 
önlemlerin elde edilen bu bulgular doğrultusunda alınması gerekliliği ortaya konmaktadır.   
Teşhis metodu olarak da ELISA yönteminin daha fazla örnekte pozitifliği yakalaması ve tüm 
C.perfringens tiplerini ortaya koyması bakımından metodun duyarlığının yüksek olduğunu 
gösterirken aynı zamanda nötralizasyon ve latex aglütinasyon metodlarına göre daha kısa 
sürede sonuca götüren hızlı bir yöntem olarak kullanılabilirliğini ortaya çıkarmaktadır.  
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ÖZ 
Türkiye’ de 1978 yılından itibaren BT-4 suşundan hazırlanan monovalan attenue 

mavidil aşısı üretilmekte ve kullanılmaktadır. 1999- 2001 yıllarında görülen mavidil 
vakalarında serotiplerin BT-9, BT-16 gibi farklı olması ve serotipler arası kross bağışıklık 
olmaması sebebiyle bu serotipleri ve ileride ortaya çıkabilecek farklı serotiplere karşı 
monovalan veya polyvalan mavidil aşılarının kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmamızda attenuasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar mücadeleye devam 
edilebilmesi için inaktif mavidil aşı üretim tekniğinin Laboratuvarımıza yerleştirilmesi ve  
bugün için BT-4,BT-9, BT-16 serotiplerine karşı monovalan ve polyvalan inaktif aşı üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu aşı vero hücrelerinde üretildi  ve  Beta-propiolakton ile inaktive edildi, adjuvant olarak 
Montanide ISA 206 kullanılarak inaktif mavidil aşısı üretimi çalışmaları gerçekleştirildi. Aşının 
koyun, kobay ve farelerdeki zararsızlık çalışmaları Enstitümüz deneme hayvan ünitesinde, 
koyunlardaki potens ve bağışıklık çalışmaları  TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi ilgili  
ünitesinde , keçilerde ve sığırlardaki potens ve bağışıklık çalışmaları  Lalahan Merkez 
Hayvancılık Araştırmaları Müdürlüğündeki ilgili üniteler ile  kurumların  ortak çalışması 
şeklinde  yürütüldü. 
 
GİRİŞ 

Mavidil  virus hastalığı,  Reoviridae familyasına ait Orbivirus genusunda yer alan 
mavidil virusu tarafından meydana gelen infeksiyöz, bulaşıcı olmayan bir hastalıktır. Hastalık 
etkeni Ceratopogonidae familyasından Culicoides genusundaki sokucu sineklerle bulaşır. 24 
serotipi bulunan mavidil virusuna bağlı gelişen infeksiyon,  özellikle koyun ve keçiler başta 
olmak üzere diğer evcil ve yabani ruminantlarda önemli ekonomik kayıplara neden 
olmaktadır. Hastalık sığırlarda nadir görülür, görüldüğünde de hafif şiddette klinik belirtilere 
sebep olmaktadır. Ancak sığırlardaki önemi özellikle, subklinik seyreden hastalık uzun bir 
viremi dönemi bulunmasından dolayı insektlerin bulunmadığı dönemlerde virusun varlığını 
muhafaza etmesi açısından ve  uluslar arası Ticaret kurallarının bu hastalıkta sığırlar için ağır 
şartlar taşıyor olmasından dolayı ekonomik olarak önem kazanmaktadır.  Mavidil hastalığı 
Uluslar arası salgın Hastalıklar Organizasyonunun ( OIE) A listesinde yer almaktadır 
(10,18,25).  

Türkiye’ de mavidil hastalığı, klinik olarak 1944 yılında görülmüş , 1978 yılında 
Yonguç ve ark.( 35) tarafından serolojik olarak hastalık etkeni BT-4 olarak tespit edilmiştir. 
1999 – 2001 yıllarında çıkan mavidil salgınında Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsü Viroloji Teşhiş Laboratuvarında  elde edilen izoletler  Pirbright Hayvan Sağlığı 
Enstitüsünde sırasıyla BT-9 ve BT-16 olarak identifiye edilmiştir (11,26).  1998 den beri 
Akdeniz’ den Balkanlar’a ve Orta Avrupa’ ya kadar yayılan mavidil infeksiyonu salgınlarında 
bugüne kadar 7 serotip tespit edilmiş olup bunlar BT-1, BT-2,BT-4, BT-8, BT-9,BT-15 ve  BT-
16 dır (  21). 

Hastalıktan korunmada en önemli mücadele yöntemi aşılama ile bağışık sürülerin 
elde edilmesi olup (7) , dünyada bugüne kadar mavidil salgınlarında monovalan veya 
polyvalan olarak attenue ve inaktif mavidil aşıları kullanılmıştır (3,4,8,22,23,24,27,34,36). 
Attenue aşılar inaktif aşılara göre daha ekonomik olup, daha iyi immun yanıt alınmaktadır. 
Özellikle hastalığın endemik olduğu bölgelerde klinik mavidil hastalığı salgınlarının kontrol 
edilmesinde oldukça etkilidir (23 ). Fakat bunun yanı sıra uluslarası hayvan ve hayvansal 
ürünlere ilişkin kurallar gereği ve gebelik dönemindeki koyunlara , koç katımı döneminde 
koçlara uygulanamaması ve değişik araştırmacılar tarafından bildirildiği gibi (21,22,25), aşı 
suşlarının patojen saha suşları ile birlikte risk oluşturabileceği  kaygısıyla son zamanlarda 



 236 

inaktif mavidil aşı çalışmaları tüm Avrupa Ülkelerinde önem kazanmıştır (8,23,29,31,32). 
Türkiye’ de 1978 yılından itibaren BT-4 suşundan hazırlanan monovalan attenue mavidil 
aşısı üretilmekte ve kullanılmaktadır. 1999- 2001 yıllarında görülen mavidil vakalarında 
serotiplerin farklı olması ve serotipler arası tam kross bağışıklık olmaması sebebiyle (30) bu 
serotipleri ve ileride ortaya çıkabilecek farklı serotiplere karşı monovalan veya polyvalan 
mavidil aşılarının kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Bugüne kadar tespit edilen BT-9, BT-16 serotipleri ile  farklı serotiplerde salgın olması 
durumunda elde edilecek izoletlerin attenuasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için 
uzun bir zaman gerekmektedir. Böyle bir durumda hastalıkla mücadelede erken 
davranabilmek için daha kısa sürede hazırlanabilen  inaktif  bir aşıya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışmamızda attenuasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar uygulamaya 
geçilebilmesi için inaktif mavidil aşı üretim tekniğinin Laboratuvarımıza yerleştirilmesi  
sağlanmış ve  BT-4, BT-9, BT-16 serotiplerine karşı monovalan ve polyvalan inaktif aşı 
üretimi gerçekleştirilmiştir. laboratuarımıza yerleştirilen bu yeni teknik ile çıkması muhtemel 
diğer mavidil serotiplere karşı hemen aşı üretimine geçilerek mücadeleye erkenden 
başlanabilecektir. 
 
LİTERATÜR ÖZETİ 

Mavidil virusu, Reoviridae familyasına ait Orbivirus genusunda yer alan çift iplikçikli 
RNA yapısında, 60-80 nm virion büyüklüğündedir. İç protein katmanının majör kompanentleri 
VP3 ve VP7, minör proteinleri VP1,VP4 ve VP6 dır. Kapsit ise VP2  ve VP5 olarak 
isimlendirilen iki proteinden oluşur ( 30 ). VP2 proteini nötralizan antijene sahip olup değişken 
sekansları nedeniyle virusun 24 serotipe ayrılmasına neden olur. Nötralizan antikorlar 
oluşturma özelliğinden dolayı hastalıktan korunmada da önemlidir (19,30). Mavidil virusu +4 

ve –70C de dayanıklı iken -20C de daha az dayanır. Ultraviole ve gamma irradyasyon 
ışınlarına nisbeten daha dayanıklıdır. Stabil kaldığı pH 6,5-8 civarındadır. Eter, kloroform gibi 
lipit solventlere daha dayanıklı iken asit, alkali, sodyum hipoklorit ve iodoforlar içeren 
dezenfaktanlarla inaktive olur (10). Hastalık etkeni Ceratopogonidae familyasından 
Culicoides genusundaki sokucu sineklerle bulaşır. mavidil virusuna bağlı gelişen bulaşıcı 
olmayan infeksiyon, , özellikle koyun ve keçiler başta olmak üzere diğer evcil ve yabani 
ruminantlarda önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Hastalık sığırlarda nadir görülür, 
görüldüğünde de hafif şiddette klinik belirtilere sebep olmaktadır. Ancak sığırlardaki önemi 
özellikle, subklinik seyreden hastalık uzun bir viremi dönemi bulunmasından dolayı 
insektlerin bulunmadığı dönemlerde virusun varlığını muhafaza etmesi açısından ve uluslar 
arası Ticaret kurallarının bu hastalıkta sığırlar için ağır şartlar taşıyor olmasından dolayı 
ekonomik olarak önem kazanmaktadır ( 10,18,25). Hastalıkta morbidite %80 ve mortalite %5-
10 arasında değişiklik göstermektedir.  

Türkiye’ de mavidil hastalığı, klinik olarak 1944 yılında görülmüş, 1978 yılında Yonguç 
ve ark.( 35) tarafından serolojik olarak hastalık etkeni BT-4 olarak tespit edilmiştir. 1999 - 
2001 yıllarında çıkan mavidil salgınında Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsü Viroloji Teşhiş Laboratuvarında  elde edilen izoletler  Pirbright Hayvan Sağlığı 
Enstitüsünde sırasıyla BT-9 ve BT-16 olarak identifiye edilmiştir.  1998 den beri Akdeniz’ den 
Balkanlar’a ve Orta Avrupa’ ya kadar yayılan mavidil infeksiyonu salgınlarında bugüne kadar 
7 serotip tespit edilmiş olup bunlar BT-1,BT-2,BT-4, BT-8, BT-9,BT-15 ve  BT-16 dır ( 21 ). 

Hastalıktan korunmada vektör mücadelesinin yanısıra, en önemli mücadele yöntemi 
aşılama ile bağışık sürülerin elde edilmesi olup, dünyada bugüne kadar mavidil salgınlarında 
monovalan veya polyvalan olarak attenue mavidil aşısı kullanılmıştır (7,25,36). Attenue 
mavidil aşısının dışında inaktif ve rekombinant teknoloji ile geliştirilmiş aşılar mevcuttur 
(5,8,19,28,31). Attenue aşılar inaktif aşılara göre daha ekonomik ve daha iyi immun yanıt 
alınmaktadır. Özellikle hastalığın endemik olduğu bölgelerde klinik mavidil hastalığı 
salgınlarının kontrol edilmesinde oldukça etkilidir (23 ).Fakat bunun yanı sıra uluslararası 
hayvan ve hayvansal ürünlere ilişkin kurallar gereği ve gebelik dönemindeki koyunlara, koç 
katımı döneminde koçlara uygulanamaması ve değişik araştırmacılar tarafından bildirildiği 
gibi ( 22,25) aşı virusunun geri dönüşüm riski olabileceğinden dolayı son zamanlarda inaktif 
mavidil aşı çalışmaları tüm Avrupa Ülkelerinde önem kazanmıştır ( 4, 8, 28, 29, 31, 32). 
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Türkiye’ de 1978 yılından itibaren BT-4 suşundan hazırlanan monovalan attenue mavidil 
aşısı üretilmekte ve kullanılmaktadır. 1999- 2001 yıllarında görülen mavidil vakalarında 
serotiplerin farklı olması ve serotipler arası kross bağışıklık olmaması sebebiyle (30) bu 
serotipleri ve ileride ortaya çıkabilecek farklı serotipleri içeren monovalan veya polyvalan 
mavidil aşılarının kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. 
Bugüne kadar tespit edilen BT-9, BT-16 serotipleri ile  farklı serotiplerde salgın olması 
durumunda elde edilecek izoletlerin attenuasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için 
uzun bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır . Böyle bir durumda hastalıkla mücadelede erken 
önlem alınabilmesi için inaktif aşı üretimine ihtiyaç duyulması nedeniyle bu çalışma önem 
kazanmaktadır. 
  İnaktif aşı üretimi amacıyla , virus inaktivasyonunda inaktivan madde olarak çeşitli 
kimyasallar ve fiziksel yöntemler kullanılmaktadır. Bunların başında gamma irradiasyon, 
laser, ısı, ultraviole ve ultraviolenin kimyasallarla bir arada kullanılması suretiyle geliştirilen 
photokimyasal metotlar, ve en yaygın kullanılan yöntemler olarak kimyasal maddelerin 
kullanımını sayabiliriz (1,5,6,28,29,31,33). En çok tercih edilen kimyasal inaktivanların 
başında formaldehit, binary ethylenimin ve beta-propiolactone gelmektedir (6,8,27,28) .İnaktif 
mavidil aşı üretimi için farklı inaktivantlar denenmiş aşı çalışmaları mevcut olup ( 
3,4,8,24,28,29,31), Parker ve arkadaşları (27), Ramakrishnan ve ark. (28) ile Savini ve 
arkadaşları (31) tarafından Beta propiolakton , Binary etylenimmine ve Campbel ve ark (5) 
gamma irradiasyon ile inaktivasyon yöntemlerinin daha etkili olduğu bildirilmiştir . Farklı 
araştırıcılar tarafından değişik mavidil serotiplerde virus inaktivasyonu için yine 
betapropiolactonun ,binaryetylenimmin yanı sıra hidroxylaminide denemişlerdir (29). Bu 
çalışmada da beta propiolactone inactivan madde olarak kullanılmıştır. İnaktif aşı üretiminde 
inaktivasyon metodunun etkinliği dışında, aşının etkinliğinin arttırılması ve uzun süre 
bağışıklık sağlaması amacıyla immunstimulan özellikte olan adjuvantlar kullanılmaktadır. 
Yapılan çalışmalarla aşının immunojenik aktivitesinin antijen ve adjuvant miktarına göre 
arttığı görülmüştür (15,34 ). Birçok madde adjuvant olarak bilinmesine karşın en çok 
kullanılanları alümünyum hidroksit jeli, saponin ve yağ emülsüyonlu adjuvantlardır. Yağların 
adjuvant olarak kullanılması oldukça eskidir. Bilinen en çok kullanılan yağ adjuvantı Freun’ 
un geliştirdiği “ incomplete Freund’s adjuvant” olup bugünde başta viroloji ve mikrobioloji 
olmak üzere birçok bilim dalında yaygın olarak kullanılmaktadır (20). İlk yağ adjuvantlı 
mavidil aşısı Parker ve arkadaşları (27) tarafından gerçekleştirilen inaktif mavidil aşısı üretimi 
sırasında çift yağ emülsüyonlu adjuvant kullanılarak üretilmiştir. Son yıllarda alternatif olarak 
kullanıma hazır yağ adjuvantları geliştirilmiştir. Barnett ve ark. ( 2) bu hazır yağ 
adjuvantlarından oktadecenoik asit esterleri içeren mineral yağ ve anhydromannitol 
özelliğinde olan Montanide ISA 206 ve oleic esterleri içeren mineral yağların anhydromannito 
yapısındaki Montanide ISA 25 özellikteki adjuvantları ile Şap aşıları Acil Vaccine Bank  için 
yaptıkları bir araştırmada acil durumlarda gerekli aşıların hazırlanmasına yönelik olarak 
kullanmışlardır. Savini ve arkadaşlarıda (31)  inaktif BT –16 aşı üretimi çalışmasında hazır 
yağ emülsüyonlu adjuvantlardan olan Montanide ISA 206 yı kullandıklarını bildirmişlerdir. 
Çalışmamızda da Parker ve arkadaşları (27) ile Savini ve arkadaşlarının (31) bildirdiği 
şekilde yağ emülsüyonlu adjuvant olarak Montanide ISA 206 kullanılmıştır.  
 Mavidil koyunlarda klinik bulgular gösterirken sığır ve keçilerde subklinik olarak 
seyretmektedir. Son zamanlarda BT-8 gibi farklı serotiplerde seyreden mavidil 
enfeksiyonlarında sığırlarda etkilenmiştir. Bu nedenle aşı çalışmalarında son zamanlarda 
hedef hayvan grupları içine sığır ve keçilerde ilave edilmiş deneme çalışmaları bu hayvan 
gruplarında da yapılmıştır (4,8,32). Bu çalışmada da koyunun yanı sıra sığır ve keçi 
gruplarında da aşı denemeleri yapılmıştır. 

 
MATERYAL VE METOT: 
MATERYAL: 
Virus suşu: 
Mavidil tip 4 : 1977 yılı  Ekim ayında Aydın’da görülen mavidil  salgınında hastalık etkenini 
Onderstepoort Veteriner Araştırma Enstitüsün’de mavidil virus serotip 4 olarak konfirme 
edilmiştir. Aşı üretim çalışmaları için aşı suşu,  suş üretiminde kullanılacak vasat ve BHK 21 
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(pasaj 38) hücresi Uluslar arası Referens Pirbright Hayvan Sağlığı Enstitüsü’nden (IAH 
Pirbright) Dr. Sellers tarafından 12 Ağustos 1978 tarihinde getirilmiştir. Aşı suşu, Güney 
Afrika orijinli embriyolu tavuk yumurtasında 72, kuzu böbrek hücre kültürlerinde 2, BHK 
hücrelerinde de 4 üncü pasajı yapılan attenüe S.A. BT./4 –BHK/4 PDAM suşudur. İlk ana 
tohum suşu Dr. Sellers tarafından primer kuzu böbrek( PKB) ve BHK 21 hücreleri kullanılarak 
üretilmiştir Liyofilize edilerek -40ºC de muhafaza edilmektedir.   
Mavidil tip 9,16 :   1999-2001 yılları arasında Türkiye’ deki mavidil virus hastalığı salgını 
sırasında sahadan elde edilen izoletlerin Referens Pirbright Hayvan Sağlığı Enstitüsü’nde 
(IAH Pirbright)  tiplendirmeleri yapılmış olup E2BHK2 pasajdaki patojen suşlardır. Bu 
çalışmada kullanılan patojen virus suşları TUR BT-9/97 ve TUR BT-16/99 Etlik Merkez 
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara, Türkiye / Viral Teşhis 
laboratuarından temin edilmiştir.  
Tripsin: hücre pasajlamada kullanıldı ( DİFCO) 
Pestiviruslar yönünden immun peroksidaz (IPS) boyama:  CVL Weybridge IPEX- BVD 
KIT kat no PA0258; ticari boyama kitleri kullanıldı. 
Hücre: CIRAD EMVT Laboratuvarından temin edilen vero hücreleri ve Şap Enstitüsü Hücre 
Bankasından temin edilen BHK 21 hücrelerinin kalite kontrol testleri yapılmış analiz 
sertifikaları mevcuttur. MDBK hücreleri ATCC  den temin edilmiştir. 
Vasat:  Glasgow MEM ( Applichem A1321.9010), Minimum essential medium- NaHCO3 lı 
Earl’ s vasatı ( Gibco 61100-087), Eagle’s minimum essential medium ( Sigma EMEM M 
0268) % 10 FCS’lu hücre ve virus üretme vasatı olarak. 
 Fötal Dana Serumu: Hücre kültürü üretmek için vasata katıldı.( Biochrom S 0115 FCS-  
serumun Mycoplasma,BVD ve diğer viral ajanlar yönünden Ariliği test edilmiştir.) 
BT antikor C- ELISA: VMRD firmasından ticari olarak temin edilmiştir. 
BT antijen ELISA: VMRD firmasından ticari olarak temin edilmiştir. 
VP7 mab BTV conjuge edilmiş FTIC: VMRD firmasından ticari olarak temin edilmiştir. 
Hyperimmun serum: Mavidil virus Tip 4, Tip 9 ve Tip 16 tip spesifik hyperimmun serum        
( Pirbright Hayvan Sağlığı Enstitüsünden ticari olarak temin edilmiştir.) 
Beta propiolakton :  Across %98 pure , code: 269040250 ticari olarak temin edilmiştir 
Montanide ISA 206 ( Seppic) adjuvant:. Seppic firmasından temin edilmiştir.. 
Thiomersol : Serva 11340 ticari olarak temin edilmiştir. 
Tris  : Amresco cod: 0826 ticari olarak temin edilmiştir. 
Deneme hayvanları: Enstitünün deneme hayvanları bölümündeki fare, kobay,koyun, 
Lalahan Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğündeki  sığır ve keçiler ile TİGEM 
Karacabey Tarım işletmesindeki koyunlarda  Etik kurul kararına uygun olarak çalışmalar 
yapıldı. 
 
METOD: 
Virus üretimi: 

BT-9 ve BT-16   Suşları ana tohum virus suşu olarak üretilmeden önce , 2 kez SPF 
embriyolu tavuk yumurtalarında intravenöz olarak inokule edilerek (17)  ve BHK 21 
hücrelerinde 2 kez , VERO  hücre kültürlerinde TUR BT-9/97 15 kez , TUR BT-16/99 17 kez 
pasajlandı.Virusların seçimi Dulbecco (9 ) nun bildirdiği yönteme göre plak purifikasyonu ile 
küçük plaklardan yapıldı. Pasajları yapılan viruslar liyofilize edilerek saklandı. Liyofilize ana 
tohum virus suşları titrasyon, identity  ve bakteri, virus, mantar ve mikoplazma 
kontaminasyonları yönünden sterilite testleri OIEManual of standarts of diagnostic tests and 
vaccines (25) ve European pharmacopea ‘ ye göre (12,13,14) yapılarak kalite kontrol testleri 
tamamlandı. Virusların identity testleri  serum nötralizasyon test ve PCR ile yapıldı. 

BT-4 , BT-9 ve BT-16   ana tohum virus suşlarından çalışma tohum virus suşları elde 
edilerek  kalite kontrol testleri tamamlanarak , aşı üretiminde kullanılacak antijen için  % 80 –
90 Monolayer olan vero hücrelerine 37ºCde inokule edildi. İnokulasyonu takip eden 4-5. 
günlerde % 90-100 CPE gelişen kültürlerdeki virus süspansiyonu aseptik şartlarda toplandı. 
Toplanan bulk ürünün kalite kontrol testleri ; titre, sterilite, identity vs OIEManual of standarts 
of diagnostic tests and vaccines (25) ve European pharmacopea ‘ ye göre (12,13,14)  
yapıldı. 
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Daha sonra klarifikasyon ve  purifikasyonu yapılan virus süspansiyonu finalde % 0.2 (v/v) 
olacak şekilde Beta propiolakton  ile Parker ve ark. bildirdiği şekilde (27) inaktive edildi. 
İnaktive virus süspansüyonundan alınan örnekler invivo ve invitro olarak inaktivasyon testi 
yapıldı.   
Virus titrasyonu: ( 16,25) 
Titrasyon için monolayer vero cell line hücreleri kullanıldı . 

 3x105 hücre/ml olacak şekilde %10 FCS lu EMEM vasatı ile hazırlanan hücre 
süspansiyonundan 100 µl  tüm mikro plate gözlerine kondu. 

 Hücre kontrol gözlerine serumsuz vasattan 100 µl  kondu. 

 Viruslu materyalin  serumsuz EMEM vasatı ile log 10 tabanına göre 10-1 den 10-7 ye  

 kadar dilusyonları yapıldı. 

 Her dilusyondan en az 10 göz olmak üzere mikro plate gözlerine 100 µl  virus 
dilusyonlarından kondu. 

  37˚C de  %5 CO2 li ortamda inkubasyona bırakılır, 10-15  gün süreyle CPE 
yönünden muayene edildi. 

 Titrasyon sonucu Spaermen-Kaerber  metoduna göre değerlendirildi.  
İnaktivasyon kontrol testleri 

İn vivo test: 20 ml İnaktive olan virus suspansiyonundan 4 adet mavidil seronegatif 
koyuna inokulasyon yapıldı. İki adet aşılanmamış  koyun negatif kontrol olarak 
bırakıldı. 21 gün boyunca beden ısıları kontrol edildi ve klinik olarak anormal bir belirti 
olup olmadığı yönünden gözlendi. İki günde bir 21 gün boyunca EDTA ‘ lı tüplere kan 
alınarak mavidil virus varlığı yönünden BTV antijen ELISA ve embriyolu tavuk 
yumurtasına inokulasyon  yolu  (17) ile test edildi.  
İn vitro test: Üç adet 175 cm2 monolayer VERO hücrelerine 10ml inaktive olan virus 
süspansiyonundan inokulasyon yapıldı. Üç pasaj sonra CPE varlığı, BTV antijen 
ELISA ve   BTV immunofluorescence  yönünden test edildi . 

     Adjuvant ve koruyucu ilave edilmesi:   
         İnaktivasyon gerçekleştikten ve test edildikten sonra eşit ağırlıktaki Montanide ISA 206 

adjuvanla 50:50(v/v) oranında karıştırılarak emülsifiye edildi. Emilsüyon hazırlamak için 
karıştırma kabına önce adjuvant kondu. Karıştırıcı düşük devirde iken ( 500 rpm) daha 
önceden 26◦C ısıtılan antijen yavaş yavaş adjuvantın üzerine dökülerek karıştırıldı. 
Daha sonra karıştırıcının devri arttırıldı ve 3000 rpm de 5 dakika karıştırılarak 
emülsüyon oluşturuldu.  Oluşturulan emülsüyonun sterilite testi yapıldı ve   
konsantrasyon 1: 10 000 olacak şekilde koruyucu olarak %5 solusyondan Thiomersol 
katıldı. Oluşan antijen, adjuvant emülsüyonunun stabilite testleri yapıldı;  

 Santrüfüj metodu: Bu amaçla 15 ml emülsüyon santrüfüj tüpüne konarak 3000 rpm de 
20 dakika santrüfüj edildi. 

 Bekletme metodu: Emülsüyon +4 ◦C de 4 ay süresince bekletildi, ayrışmanın olup 
olmadığı takip edildi. 

Final ürün kontrol testleri: 
Final ürünün kalite kontrol testleri ; sterilite, zararsızlık, güvenlik ve etkinlik vs OIEManual 

of standarts of diagnostic tests and vaccines (25) ve European pharmacopea ‘ ye göre 
(12,13,14)  yapıldı. 
Güvenlik ve zararsızlık testi:  
Deney hayvanlarında; 
Hazırlanan her kombinasyondaki aşı serisi için ; 350gr ağırlıktaki iki adet kobaya 2ml ve altı 
adet 18 gr ağırlıktaki fareye 0.5 ml subkutan olarak enjekte edildi. Hayvanlar 14 gün boyunca 
enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyon ve klinik bulgular yönünden gözlendi. 
Hedef hayvanlarda:  
Bu amaçla Enstitü deneme hayvan ünitesinde final ürün monovalan BT-4, BT-9 ve BT-16  
aşılarından 3ml subkutan olarak ikişer adet mavidil seronegatif koyuna inokulasyon yapıldı. 
İki adet aşılanmamış  koyun negatif kontrol olarak bırakıldı. 21 gün boyunca beden ısıları 
kontrol edildi ve klinik olarak anormal bir belirti olup olmadığı yönünden gözlendi. İki günde 
bir 21 gün boyunca EDTA ‘ lı tüplere kan alınarak mavidil virus varlığı yönünden BTV antijen 
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ELISA ve embriyolu tavuk yumurtasına inokulasyon  yolu ile test edildi. Aynı zamanda bu 
hayvanlardan 14.gün, 21.gün ve 28. günlerde kan serum örnekleri alındı . 28 gün sonra rapel 
aşı yapıldı 3ml olarak. Rapel sonrası 1 aylık periyotlarda 6 ay boyunca kan serum örnekleri 
alınarak mavidil antikor varlığı yönünden ELISA ve SNT ile test edildi. 
Etkinlik ve potens testi: 
Etkinlik testi için kontrol testleri tamamlanmış olan monovalan serotip 4,serotip 9, serotip 16 , 
bivalan (serotip 4,9- serotip 4,16- sero tip 9,16 ) ve polyvalan (serotip 4,9,16)  olarak 
hazırlanan aşılardan TİGEM işletmelerindeki daha önce mavidil antikorları yönünden test 
edilerek negatif bulunan 74 adet koyun (2ml) , Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsündeki  
10 adet sığır ( 5ml) ve 40 adet keçiye (2ml) tek saha dozu aşı  uygulaması yapılıp , yalnızca 
koyunlara 28 gün sonra rapel yapıldı.  Aşılama sonrası 14.,21. ve 28. günlerde kan serum 
örnekleri alındı . Koyunlarda 28. günden sonra 126. günde  ve  173. günde serum örnekleri 
alındı.  Alınan kan serum örnekleri BT nötralizan antikorlar yönünden ELISA ve VN ile test 
edildi.  Güvenlik ve Zarasızlık testi için 3ml subkutan monovalan BT-4, BT-9 ve BT-16  aşı 
uygulaması yapılan koyunlarda etkinlik testinde değerlendirilerek 6. aya kadar kan serum 
örnekleri alındı. 
Etkinlik ve potens testi uygulanan aşı kombinasyonları Tablo 1 de özetlenmiştir. 
 
Tablo1. İnaktif mavidil aşısı deneme üretim aşı kombinasyonları 
Aşı serisi KOYUN  KEÇİ SIĞIR 

Monovalan BT4 10 10 3 

Monovalan BT9 10 10 3 

Monovalan BT16 10 10 3 

Bivalan BT4,9 10   

Bivalan BT4,16 10   

Bivalan BT9,16 10   

Trivalan BT 4,9,16 10   

Kontrol 4 10 1 

Toplam 74 40 10 

 
 
Virus nötralizasyon test: (16,25) 

 Koyun, keçi ve sığırlardan  alınan kan serum örnekleri 56ºC de 30 dakika inaktive edildi. 

 Mikro pleytte her serum örneğinden 4 göze 0.1 ml diğer gözlere0.05 ml serumsuz vasat 
kondu ve serum örnekler 0.05 ml aktarılarak çift katlı dilüsyonları yapıldı. Aynı zamanda 
pozitif ve negatif kontrol serumlarınında dilüsyonları yapıldı ve hücre kontrol gözlerine 0.1 
ml serumsuz vasat konuldu. 

 Titresi belli BT -4, BT-9 ve BT-16 aşı suşları 100 DKID50/0.05 ml olacak şekilde dilüe 
edildi ve bu dilüsyondan hücre kontrol gözlerinin dışındaki tüm gözlere 0.05 ml kondu. 
+37˚C ‘de bir saat nötralizasyona bırakıldı. 

 Tüm gözlere %10 FCS lu vasatla 1,5x105 hücre/ml olacak şekilde hazırlanmış hücre 
süspansiyonundan 0.1 ml kondu ve %5 CO2 etüvde inkubasyona bırakıldı. 

 CPE yönünden muayene edilerek 7. günde final değerlendirme yapıldı.   
 
BULGULAR 
AŞI ÜRETİMİ VE KONTROLU 
Üretimde kullanılan materyallerin kontrolu: 

Bu çalışmada üretilen aşıların tüm aşamalarında kullanılan materyallerin sterilite testleri 
OIEManual of standarts of diagnostic tests and vaccines (25) ve European pharmacopea ‘ ye 
göre (12,13,14) uygun bulundu. 
Ana tohum virus, çalışma tohum virus ve aşı üretiminde kullanılan virus 
süspansüyonu: 

Ana tohum virus, çalışma tohum virusun aşı üretiminde kullanılan virus 
süspansüyonlarının  kalite kontrol testleri OIEManual of standarts of diagnostic tests and 
vaccines (25) ve European pharmacopea ‘ ye göre (12,13,14) uygun bulundu. 
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Aşı üretiminde kullanılan virüs süspansüyonlarının pürüfikasyon sonrası titreleri;  BT 4 – 10 
8,3 DKID50/ml ,  BT 9 – 10 6,5 DKID50/ml, BT 16– 10 6,9 DKID50/ml bulundu. 
Virus üretimine ait kalite kontrol testleri Tablo 2. de özetlenmiştir. 
 
Tablo 2. İnaktif mavidil aşısı - virus üretim ve kontrol testleri 
KALİTE KONTROL 
TESTLERİ 

DENEME VİRUS ÜRETİM 
BT- 4  VİRUS BT-9 VİRUS BT-16 VİRUS 

Antijenik titresi ( log 10* 
DKID50/ml) 

8,3 6,5 6,9 

Sterilite ( virus, mantar, 
bakteri ve mikoplazma 

uygun uygun uygun 

Identity ( VNT, PCR) + + + 
İnaktivasyon ( in vivo/ 
invitro)  

inaktif inaktif inaktif 

 
 
Virus inaktivasyonu : 
Virus inaktivasyonu testlerin her ikiside gerek invivo gerekse invitro testler olumlu sonuçlandı.  
İn vivo test: 21 gün boyunca beden ısıları yükselme olmadı ve klinik olarak anormal bir 
belirti gözlenmedi. İki günde bir 21 gün boyunca EDTA ‘ lı tüplere kan alınarak mavidil virus 
varlığı yönünden BTV antijen ELISA ve embriyolu tavuk yumurtasına inokulasyon  yolu ile 
yapılan testler sonucu virus tespit edilmedi..  
İn vitro test:  Üç pasaj sonra CPE varlığı gözlenmedi, BTV antijen ELISA ve   BTV 
immunofluorescence  yönünden negatif bulundu . BTV immunofluorescence  yönünden 
yapılan boyama sonuçları şekil 1. de gösterilmiştir. 
 
 
Şekil 1. A.BTV  immunofluorescence  yönünden yapılan invivo test sonucu negatif görüntü 
ve B. pozitif kontrol örnekte yapılan immunofluorescence  görüntü 
A.                                                                       B. 

  
 
 
Final ürün kontrol testleri: 
Adjuvantla emülsüyon oluşturulan aşıların , gerek santrüfüj gerekse +4 ◦C de 4 ay süresince 
bekletme şeklinde yapılan stabilite testlerinde ayrışma olmadığı gözlendi. Final ürünün  OIE 
Manual of standarts of diagnostic tests and vaccines (25) ve European pharmacopea ‘ ye 
göre (12,13,14) yapılan sterilite testi sonucu bakteri ,mantar ve mikoplazma yönünden steril 
bulundu.  
Güvenlik ve zararsızlık testi:  
Deney hayvanlarında; 
Enjeksiyon yapılan fare ve kobaylarda  14 gün boyunca herhangi bir klinik bulgu ve 
enjeksiyon bölgesinde herhangi bir lokal reaksiyon görülmedi  
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Hedef hayvanlarda:  
İnokulasyon yapılan ve kontrol olarak bırakılan  koyunlarda , 21 gün boyunca beden 
ısılarında  herhangi bir yükselme ve klinik olarak anormal bir belirti gözlenmedi. Enjeksiyon 
bölgesinde herhangi bir lokal reaksiyon görülmedi. İki günde bir 21 gün boyunca EDTA ‘ lı 
tüplere kan alınarak mavidil virus varlığı yönünden BTV antijen ELISA ve embriyolu tavuk 
yumurtasına inokulasyon  yolu ile yapılan test sonucu virus tespit edilmedi. Sığırlarda ve 
keçilerdede herhangi  bir lokal ve klinik reaksiyon gözlenmedi. 
Deney hayvanları ve hedef hayvanlarda elde edilen güvenlik ve zararsızlık test sonuçları 
Tablo 3 te özetlenmiştir. 
Tablo 3: İnaktif mavidil aşısı deneme üretim güvenlik ve zararsızlık test sonuçları  
 

Hayvan 
no 

Aşı  
seri no 

Doz/miktar Aşılama sonrası reaksiyon 

lokal Genel 

12kobay BT4 
BT9 
BT16 
BT4,9 
BT4,16 
BT4,9,16 

2 ml / kas içi Y Y 

2  kobay Aşısız kontrol Y Y 

36 fare 0.5 ml/ kas içi Y Y 

4  fare Aşısız kontrol Y Y 

6 koyun  3 ml / kas içi Y Y 

2 koyun  Aşısız kontrol Y Y 

 
Etkinlik ve potens testi: 
Enstitü deneme hayvan ünitesinde 3ml subkutan monovalan BT-4, BT-9 ve BT-16  aşı 
uygulaması yapılan koyunlarda İmunizasyonu takiben hepsinde 14. günden itibaren 
nötralizan antikorlar ve c-ELISA antikorların gelişmiş olması ve 6. aya kadar bu antikorların 
varlığını sürdürmesi aşının immunojen olduğunu göstermektedir. 2ml olarak inokule edilen 
koyunlarda 70 koyundan 48 (% 69 ) adedinde antikor tespit edildi. Keçilerde yapılan 2 ml aşı 
inokulasyonu sonucu 30 keçinin hepsinde 28.günde antikor varlığı tespit edildi. Aşı inokule 
edilen 10 sığırda 28. günde örnekler alındı ve hepsinde antikor tespit edildi. Elde edilen 
sonuçlar inokule edilen aşıların immunojen olduklarını göstermektedir. Sonuçlar Tablo4.  ve 
Grafik 1. a,b,c de özetlenmiştir. 
 
Tablo 4. İnaktif mavidil aşısı deneme üretim etkinlik ve potens test sonuçları 
Hayvan no Aşı serileri Doz/miktar 

  ml/deri 
altı  
(Doz) 

Aşılama 
öncesi  
BT 
antikor 
SN50 
<1/4 
Hay. no 

Aşılama sonrası 
reaksiyon 

Aşılama 
 sonrası 
BT antikor  
SN50 
≥ 1/4 ve C-
ELISA + 
Hay. no 

lokal genel 

10 Koyun  Monovalan BT4 2 ml 10 Y Y 6 + 
10 Koyun Monovalan BT9 2 ml 10 Y Y 5+ 
10 Koyun Monovalan BT16 2 ml 10 Y Y 4+ 
10 Koyun Bivalan BT4,9 2 ml 10 Y Y 8 + 
10 Koyun Bivalan BT4,16 2 ml 10 Y Y 10 + 
10 Koyun Bivalan BT9,16 2 ml 10 Y Y 7 + 
10 Koyun Trivalan BT 4,9,16 2 ml 10 Y Y 8 + 
2 koyun Monovalan BT4 3 ml 2 Y Y 2 + 
2 koyun Monovalan BT9 3 ml 2 Y Y 2 + 
2 koyun Monovalan BT16 3 ml 2 Y Y 2 + 
10 keçi Monovalan BT4 2 ml 10 Y Y 10 + 
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10 keçi Monovalan BT9 2 ml 10 Y Y 10 + 
10 keçi Monovalan BT16 2 ml 10 Y Y  10 + 
3 sığır Monovalan BT4 5 ml 3 Y Y 3 + 
3 sığır Monovalan BT9 5 ml 3 Y Y  3 + 
3 sığır Monovalan BT16 5 ml 3 Y Y 3 + 
1 sığır, 7 
koyun, 5 
keçi 

Aşısız kontrol - 13 Y Y - 

 
 
Grafik I. İnaktif mavidil aşısı deneme üretimindeki serotip 4, serotip 9 ve serotip 16 ile 
aşılama sonrası  koyunlardaki nötralizan antikor titreleri 
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TARTIŞMA 
Bu çalışma sonucunda deneysel olarak üretilen adjuvantlı inaktif BTV-4, BTV-9, BTV-16 
monovalan, BTV- 4,9, BTV-4,16, BTV-9,16 bivalan ve BTV- 4,9,16 trivalan aşılar güvenli, 
etkili ve OIE Manual of standarts of diagnostic tests and vaccines (25) ve European 
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pharmacopea (12,13,14) gereksinimlerini karşılamaktadır. Aşılama sonrası hayvanlarda 
beden ısısı yükselmesi dahil herhangi bir klinik bulgu ve inokulasyon bölgelerinde  lokal 
reaksiyon gözlenmemiştir. Aşının final konsantrasyonda % 0.2 olacak şekilde beta 
propiolactone (v/v) ile inaktive edilmesinin  güvenli ve yeterli olduğu bu çalışma ile teyit 
edilmiş oldu. Parker ve arkadaşları (27), Ramakrishnan ve ark. (28,29), Di Emidio ve ark. ( 8) 
ile Savini ve arkadaşları (31,32) tarafından Beta propiolakton , Binary etylenimmine ve 
Campbel ve ark (5) gamma irradiasyon ile inaktivasyon yöntemleri denenmiştir. Farklı 
araştırıcılar tarafından değişik mavidil serotiplerde virus inaktivasyonu için yine 
betapropiolactonun ,binaryetylenimmin yanı sıra hidroxylaminde denenmiştir ( 29). Capodıcı 
ve ark. (6) HIV aşısı üretiminde inaktivan olarak beta propiolactone kullanmışlardır. Sofer ve 
ark. (33) ile diğer araştırıcıların (6) yaptıkları çalışmalarla beta propiolactone’un proteinler 
üzerine olan kimyasal etkisi çok iyi belirlenmiş ve viral inaktivan olarak etkisi kanıtlanmıştır. 
Beta propiolactonun aşıda kalıntı inaktivan maddelerin güvenli seviyede olmaları açısından 
da yapılan çalışmalarda (6,33) inaktivasyon sırasında karışımın uzun süre +37˚C ‘de PH 7.00 
± 0.05 de tutulması ile hidralizasyon gerçekleştiği ve bir isomer olan lactate ile beta-propionic 
asit derivatlarına ayrıldığı ve dolayısı ile  beta propiolactonun kalıntı olarak güvenli olduğunu 
göstermişlerdir. Bu çalışmada da final konsantrasyonda %0.2  beta propiolactone 
kullanılarak toplam inaktivasyon gerçekleştirilmiştir. İnaktivasyonun yeterli olduğu invivo ve 
invitro kontrol testleri ile ortaya konulmuştur. İnaktivasyon prosedürünün virusun antijenik 
karakterine, özellikle kapsidde bulunan VP2 proteini nötralizan antijen üzerinde (3) herhangi 
bir olumsuz etki yapmadığı sığır, koyun ve keçilerde gelişen nötralizan antikorların varlığı ile 
ortaya konulmuştur. Enstitümüz deneme koyunlarına 3 ml aşı inokule edilmesi sonucu 
hepsinde yüksek titrede nötralizan antikor tespit edilmiş ve bu antikorlar çalışmamızın devam 
ettiği 6 ay boyunca koruyucu düzeyde devam etmiştir. Lalahan Merkez Hayvancılık 
Araştırma Enstitüsündeki sığırlara 5ml ve keçilere 2ml aşı inokule edilmiş 28. günde 
hepsinde koruyucu düzeyde nötralizan antikorlar tespit edilmiştir. Karacabey Tarım 
İşletmesindeki koyunlara 2ml inokulasyon yapılmış ancak bir kısmında nötralizan antikorlar 
az gelişmiştir. Bunun da sebebi inokule edilen aşı içindeki antijenin yeterli miktarda 
olmamasından dolayı olabilir. Bu nedenle çalışmamız sonunda farklı antijen miktarları ile 
minimal aşı dozunun belirlenmesi amacıyla çalışma hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalarla 
aşının immunojenik aktivitesinin antijen ve adjuvant miktarına göre arttığı bildirilmiştir (15,34). 
      Yeterli bir immun yanıt alınabilmesi için inaktive edilmiş antijenler mutlaka adjuvantlarla 
karıştırılmalıdır. Adjuvantlar aşının etkinliğinin arttırılması ve uzun süre bağışıklık sağlaması 
amacıyla kullanılan immunostimulan özellikteki ajanlardır. Çalışmamızda Parker ve ark (27) 
bildirdiği gibi yağlı adjuvant kullanımı tercih edilmiş olup, Barnett ve ark(2) , Di Emidio ve ark. 
(8) ile Savini ve ark (31) kullandığı gibi yağ emülsüyonlu adjuvant olan Montanide ISA 206  
kullanıldı. Hazır adjuvant özelliğinde olan Montanide ISA 206 W/O/W ( waterin oil in water) 
tipi emülsüyondur. Bu tip emülsüyonlarda antijen yağ damlacığının dış kısmında ve içinde 
yer almaktadır. Bu antijenlerin hemen faaliyet göstermesini sağlayan devamlı su fazının 
varlığı hızlı bir immun yanıt oluşturmayı; yağ damlacığının içindeki sulu fazda tutunan 
antijenlerde depo etkisi özelliği ile immun yanıtın uzun süre devamını sağlamaktadır. Dış 
fazın sulu olması enjeksiyonu kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda farklı hayvan türlerinde 
kullanılabiliyor olması bu tip adjuvantların tercih edilmesine neden  olmaktadır (2). Bu 
çalışmada da Montanide ISA 206 adjuvantı ile hazırlanan aşı kombinasyonları farklı türler 
olan sığır, koyun ve keçilerde etkili olmuş kısa sürede immun yanıt alınmış ve çalışmanın 
devam ettiği 6 ay boyuncada koruyucu düzeyde antikorlarlar varlığını sürdürmüşlerdir. 
Uygulama yapılan hayvanlarda lokal ve genel reaksiyon görülmemesi adjuvantın kolay 
enjekte edilebilir özellikte ve güvenli olduğunu göstermiştir. Test edilen tüm türlerde ( sığır, 
koyun ve keçi) ilk aşılamadan sonra   seropozitiflik bulunması , Murray ve ark (23), Parker ve 
ark ( 27), Di Emidio ve ark. (8) ile Savini ve ark (31,32 ) bulgularını teyit etmektedir. Keçilerde 
daha yüksek titrede immun yanıt alınması Di Emidio ve ark (8) bulguları ile paralellik 
göstermektedir.  
          Bu çalışmada tercih edilen inaktivasyon metodu ve adjuvant ile  deneysel üretilen 
inaktif mavidil aşılarının güvenli ve elde edilen immun yanıtın yeterli olduğu görülmüştür. 
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Bundan sonraki aşamada daha büyük hayvan grubunda çalışmalar planlanıp, minimal aşı 
dozun belirlenmesi ve farklı adjuvantlarla çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. 
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Mavidil serotip-4 attenue liyofilize aşısının farklı stabilizatörler ile üretilmesi 
 

Ahmet Burak GÜNGÖR, Özden KABAKLI, Elvin ÇALIŞKAN, Murat SIRIM  
 
ÖZ 

Bu çalışma ile Mavidil Serotip-4 attenue liyofilize aşısının halihazırda kullanılmakta olan 
embriyo ekstraktı ve yumurta sarısından oluşan stabilizatörünün yerine farklı stabilizatörlerin 
kullanılması ve bunların liyofilizasyon ve raf ömrüne etkileri araştırıldı. Bu amaçla Vero 
hücrelerine üretilen ve Ankara Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Viral Aşı 
Üretim Laboratuarı bünyesinde bulunan SA BT/4 attenüe suşu kullanıldı. Hazırlanan bulk aşı 
sırasıyla;  

 Lactalbumin hydrolysate %5 –sucrose %10 (LH) 

 Weybridge Medium (%2.5 lactalbümin hyrolysate , %5 sucrose ve %1 Sodium 
glutamate) (WBM) 

 Lactalbumin hydrolysate %5 –Mannitol %10 (LM) 

 Jelatin sorbitol (hidrolize jelatin %3.5- D-sorbitol %3.5) (JS) 

 Trehalose hidrate (TD) distile suda %5  
ile hazırlanan değişik stabilizatörlerle karıştırılıp liyofilizasyona tabi tutuldu. Liyofilizasyon 
sonucunda ortaya çıkan final ürünün kalite kontrol testleri ve raf ömrü çalışmaları 
gerçekleştirildi. Bu testler sonucunda; 

 Liyofilizasyon sonucunda aşı virusunda meydan gelen infektif titredeki kayıp, denenen 
bütün stabilizatörler için kabul edilir düzeydeydi. 

 Denemesi yapılan stabilizatörlerle hazırlanan aşılar zararsızdı. 

 Raf ömrü çalışmalarında en iyi performansı Lactalbumin hydrolysate %5 –sucrose %10 
(LH) ile hazırlanan aşı gösterdi. 

 
GİRİŞ 

Mavidil, çiftlik hayvanlarının önemli bir enfeksiyonundur. Mavidil enfeksiyonu koyun, 
keçi, sığır ve diğer birçok ruminant türünü de enfekte etmektedir. Virulens ve ölüm oranları 
virus suşuna bağlı olduğu kadar, enfekte ettiği türle de ilişkilidir. Koyunlarda, %50 mortalite 
ile sonuçlanabilecek düzeyde ve ciddi boyutlarda verim kayıplarına sebep olan bu enfeksiyon 
son yıllarda Kuzey Avrupa’da ki salgınlarda sığırlarda da belirgin klinik semptomlar meydana 
getirdiği saptanmıştır. 

Enfeksiyonun dünya çapında, yıllık 3 milyar dolar zarara sebep olduğu 
düşünülmektedir. Enfeksiyona bağlı kayıpların yanı sıra, enfekte bölgelerde hayvan ve 
hayvansal ürünlere uygulanan ambargolar sonucunda büyük ekonomik kayıplar ortaya 
çıkmaktadır. 

Enfeksiyon, Kuzey Avrupa’ da 1998 yılına kadar her defasında tek bir serotipin 
meydana getirdiği periyodik ve kısa süreli epizootiler şeklinde ortaya çıkmaktaydı. Ancak, 
1996 ve 2006 yılları arasında Avrupa kıtasında, altı farklı serotipin (serotip 1, 2 ,4, 8, 9 ve 16) 
oluşturduğu en az on adet enfeksiyon çıkışı rapor edildi. Enfeksiyon 1998 yılından bu yana 
kademeli olarak yayılımına devam etmektedir. Ağustos 2006 da, Hollanda, Belçika, Almanya 
ve Kuzey Fransa da ilk defa BTV-8 salgınları ile BT enfeksiyonu ortaya çıkmıştır. Son olarak 
enfeksiyon 2007 yılında serotip 8 ile İngiltere’ de ilk defa kendini göstermiştir. 

Ülkemizde Mavidil virusunun varlığı ilk olarak 1944 yılında Hatay bölgesinde 
bildirilmiştir. Bunu takiben 1978 ve 1979 yılları arasında Yonguç ve ark. tarafından ikinci bir 
mavidil salgını rapor edilmiş ve etken serotip 4 olarak tanımlanmıştır. Uzun bir aradan sonra 
1998 ve 1999 yılları arasında Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Viroloji             
Teşhis Laboratuvarı tarafından Edirne ilinde mavidil enfeksiyonu tespit edildi. Sinek 
popülasyonunun aktif olduğu dönemde ise enfeksiyon Ege ve Akdeniz bölgelerine yayıldı. 
Türkiye’de halen tip 4, 9 ve 16 olmak üzere 3 farklı serotipinin bulunduğu bildirilmektedir. 
Mavidil enfeksiyonunun daimi varlığı ve artan insidansı ile beraber yeni suşların ortaya çıkışı 
epidemiyolojik anlamda kademeli bir değişimin açık kanıtlarını oluşturmaktadır. 
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Aşılama, mavidil ile enfekte bölgelerde hastalığın kontrol ve eradikasyonunda en 
önemli yollardan biridir. Günümüzde Mavidil enfeksiyonu ile mücadele, ülkemizde ve diğer 
birçok ülkede attenüe canlı aşılar ile gerçekleştirilmektedir. Modifiye canlı aşıların tek dozluk 
uygulamadan sonra gerekli olan koruyucu bağışık düzeyi oluşturduğu ve klinik enfeksiyonun 
gelişmesini engellediği bilinmektedir. Mavidil virusunun bilinen 24 adet farklı serotipinin 
bulunması ve segmentli genom yapısına sahip bu virusun farklı serotipleri arasında meydana 
gelebilecek genetik alışverişler, sirkülasyondaki virustan daha farklı suşların ortaya çıkması 
açısından her zaman var olan bir tehlikedir. Bu sebeple modifiye canlı aşıların kullanımı 
sırasında, sahada sirküle eden virus ile aşı virusu arasındaki ilişki çok önemlidir. Serotipler 
arasında çapraz koruma düzeyinin düşük olması ve serotipler arasındaki gen değişim riskini 
en aza indirmek amacıyla,  aşıların mevcut serotiplere karşı üretilmesi ve uygulanması, 
enfeksiyondan korunmada önemli bir rol oynayacaktır.  

Ülkemizde BT-4 suşundan hazırlanan mavidil aşısı üretilmekte ve kullanılmaktadır. 
Farklı ülkelerde de değişik subtipte attenüe liyofilize canlı aşılar da kullanılmaktadır. Son 
yıllardaki çalışmalarda, uygulama kolaylığı ve maliyet hesapları göz önüne alınarak hücre 
kültürlerinde üretilen bu aşılarda stabilizatör olarak kullanılan etken maddeler değişmektedir. 
Ülkemizde hali hazırda üretilmekte olan attenüe lyofilize BT-4 canlı Mavidil aşısında SPF 
yumurta sarısı ve embriyo ekstraktı kullanılmaktadır. Ancak kullanılan bu maddelerin zor 
temin edilebilmesi ve üretim aşamasında kontaminasyon riskini artırması, kalite kontrol ve 
üretim sürecini uzatması sebebiyle değişik stabilizatörlerin kullanım zorunluluğu ortaya 
çıkmıştır. Bu amaçla üzerinde en çok durulan maddeler  Lactalbumin hydrolysate (LH), 
Weybridge Medium, Jelatin Sorbitol ve Trealose’dur.  
 
LİTERATÜR ÖZETİ 

Mavidil, ruminantların bulaşıcı olmayan, enfeksiyöz ve vektörler ile nakledilen bir virus 
hastalığıdır. Hastalık, Reoviridae ailesi içerisinde yer alan Orbivirus genusuna dahil Mavidil 
virusu tarafından oluşturulur (6). Mavidil virus genomu 10 adet çift zincirli RNA segmentinden 
meydana gelir. Her genom segmenti bir viral proteini kodlar. Toplamda virusa ait yedi adet 
yapısal (VP1-VP7) ve dört adet yapısal olmayan (NS1-NS3/A) protein mevcuttur. En dış 
tabaka (dış kapsid) VP2 ve VP5 (segment 2 ve 6) proteinlerinden oluşur, VP2 proteini hedef 
hücre reseptörlerine tutunmada, hücreye girişte ve virulenste görevlidir. Ayrıca virusun en 
değişken proteinleri olup, nötralizan antikorlar ile ilişkileri virusun serotipini belirler (15, 26). İç 
kapsid VP7 ve VP3 (segment 7 ve 3) tarafından oluşturulan iki tabaka halindedir. Çift katlı 
kapsid tabakasının içerisinde viral genom ile birlikte viral enzim aktivitelerini gerçekleştiren 
VP1, VP4 ve VP6 proteinleri bulunur. Yapısal olmayan NS1 proteini 5. segment tarafından 
kodlanır. Bu protein viral replikasyon sırasında hücre sitoplazmasında, görevi halen 
tanımlanmamış olan tubuler yapıları oluşturur. Virulenste görevli olan NS3/NS3A proteinleri 
segment 10’ dan sentezlenirler ve glikozlanmış proteinlerdir. Bu proteinler BTV serotipleri ve 
suşları arasında oldukça iyi korunmuştur (15, 18, 26). Günümüzde BTV'un, aralarında çapraz 
bağışıklık bulunmayan 24 farklı serotipi tespit edilmiştir (6). 

Mavidil virusunun bilinen tüm ruminant türlerini enfekte edebildiği düşünülmektedir. 
Enfeksiyon sığır ve vahşi ruminantlarda genellikle asemptomatiktir (15). Bununla birlikte 
koyunlarda özellikle de yüksek verime sahip ırklarda, yüksek ateş, nazal akıntı baş 
bölgesinde ödem, oral mukozalarda hiperemi ve ülserasyon, dilde siyanoz ve ayak leyonları 
ile seyreden klinik tablo oluşturur. Ayrıca döl veriminde azalma, abort ve konjenital 
anomalilere de neden olmaktadır (13, 16).  

Hastalık duyarlı bireyler arasında Culicoides türü sokucu sinekler tarafından 
nakledilmektedir (4). Afrika, Orta Doğu ve Avrupa kıtasının çeşitli bölgelerinde hastalığın 
naklinde C. imicola birincil vektör olarak kabul edilmektedir (26). Ancak meydana gelen 
iklimsel değişikliklerin varolan vektörün yayılımını etkilediği gibi farklı Culicoides alt türlerinin 
de hastalık naklinde etkin hale gelmelerine sebep olabileceği düşünülmektedir (26). 
Enfeksiyon özellikle Culicoides popülasyonunun ortaya çıktığı yaz sonu ve sonbahar 
aylarında görülmektedir (13).  

Enfekte sığırlar, 12-14 haftaya kadar uzayabilen viremi dönemi ile mavidil 
epidemiyolojisinde önemli rezervuarlardır. Bu rezervuarlarda kış aylarında varlığını devam 
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ettiren virus, kış sonunda sokucu sinekler yolu ile duyarlı konaklardaki yayılımına devam 
eder (6, 13, 16).  

Mavidil enfeksiyonu, Uluslararası Salgınlar Ofisi’nin düzenlediği A grubu hastalıklar 
listesinde yer almaktadır. Mavidil virusu uygun koşulları yakaladığı dönemlerde hızlı bir 
şekilde yayılma özelliğine sahiptir. Tüm bunlarla birlikte salgın meydana gelen ülke hayvan 
ve hayvansal ürünlerde uygulanan ambargolar sonucunda ciddi sosyo-ekonomik problemleri 
de beraberinde getirmektedir (8,13,18).  

Günümüzde 35o güney ve 50o kuzey enlemleri arasında kalan bölgede global bir yayılım 
gösteren Mavidil enfeksiyonu, 1940’ lara kadar sadece Güney Afrika’ da tanımlanırken, 1943 
yılında Kıbrıs’ ta ve 1956-1957 yıllarında Portekiz ve İspanya’da ortaya çıkan enfeksiyon 
takip eden yıllarda Amerika, Orta Doğu, Asya ve daha sonrada Avusturalya’ da da görülmeye 
başlanmıştır (13, 16). Enfeksiyon, Kuzey Avrupa’ da 1998 yılına kadar her defasında tek bir 
serotipin meydana getirdiği periyodik ve kısa süreli epizootiler şeklinde ortaya çıkmaktaydı. 
Ancak, 1996 ve 2006 yılları arasında Avrupa kıtasında, altı farklı serotipin (serotip 1, 2 ,4, 8, 
9ve 16) oluşturduğu en az on adet enfeksiyon çıkışı rapor edildi. Enfeksiyon 1998 yılından bu 
yana kademeli olarak yayılımına devam etmektedir. Ağustos 2006 da, Hollanda, Belçika, 
Almanya ve Kuzey Fransa da ilk defa BTV-8 salgınları ile BT enfeksiyonu ortaya çıkmıştır (2, 
3). Kuzey Afrika da ortaya çıkan BTV-1, buradan Sardunya adasına geçmiştir.  Kıbrıs 
adasında BTV-4 varlığına ek olarak, BTV-16 tespit edilmiştir (14). 

Ülkemizde Mavidil virusunun varlığı ilk olarak 1944 yılında Hatay bölgesinde bildirilmiştir. 
Bunu takiben 1978 ve 1979 yılları arasında Yonguç ve ark.(26) tarafından ikinci bir mavidil 
salgını rapor edilmiş ve etken serotip 4 olarak tanımlanmıştır. Uzun bir aradan sonra 1999 ve 
1999 yılları arasında Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Viroloji Teşhis 
Laboratuvarı tarafından Edirne ilinde mavidil enfeksiyonu tespit edildi. Sinek popülasyonunun 
aktif olduğu dönemde ise enfeksiyon Ege ve Akdeniz bölgelerine yayıldı. Türkiye’de halen tip 
4, 9 ve 16 olmak üzere 3 farklı serotipinin bulunduğu bildirilmektedir (7).  

Modifiye canlı aşıların üretiminde, embriyolu tavuk yumurtası (ETY) ya da farklı bir türe ait 
hücre kültürlerinde tekrarlanan seri pasajlar ile elde edilen attenüe tohum suşlar 
kullanılmaktadır (1,6,9,15) . Tek bir serotipe özgü aşı ile genellikle diğer serotiplere karşı 
koruyucu bağışık yanıt düzeyine ulaşılamaz (6). Bununla birlikte segmnetli virusların doğası 
gereği farklı serotipler arasında çeşitli genetik alışverişlerin varlığı da bilinmektedir (7,9). 
Modifiye canlı aşılar ile yapılan aşılama çalışmalarında sahada sirküle eden serotipin 
belirlenerek, kullanılan aşıların bunlara uygunluk göstermesi tavsiye edilmektedir 
(8,11,12,17). 

Modifiye canlı aşıların üretiminde, embriyolu tavuk yumurtası (ETY) ya da farklı bir türe ait 
hücre kültürlerinde tekrarlanan seri pasajlar ile elde edilen attenüe tohum suşlar 
kullanılmaktadır (11,17). Son yıllarda ki çalışmalarda, uygulama kolaylığı ve maliyet 
hesapları göz önüne alınarak, modifiye canlı aşıların üretiminde hücre kültürlerinde 
kullanılmaya başlanmıştır (5). Bilindiği üzere aynı coğrafyada sirküle eden saha suşları 
arasında dahi virulens farkları bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı atenüasyon amacıyla 
yapılan seri pasajlarda en uygun attenüasyon düzeyini yakalamak esas ilkedir. Yapılan 
çalışmalarda ETY’da pasaj sayısının 30-72 arasında değiştiği belirtilmektedir (1,5,11).   

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, mavidil aşısının ve diğer orbivirusların aşılarının 
liyofilizasyon aşaması sırasında kullanılan geleneksel bir stabilizatör olan embriyo ekstraktı 
ve yumurta sarısı yerine değişik ve daha güvenli stabilizatörlerin etkileri araştırılmakta ve 
kullanılmaktadır. (15,20,21,24,25,26,) 

Çalışmamızda, OIE manual of standards for diagnostic tests and vaccines (2000) (19) e 
göre üretilen Mavidil serotip-4 aşısının Lactalbumin hydrolysate (LS), Weybridge Medium 
(WBM), Lactalbümine hydrolisate-mannitole (LM), Trehalose dihydrate (TD) veJelatin 
Sorbitol (JS) gibi stabilizatörlerle liyofilize edilmesi ve üretilen bu aşıların kalite kontrol testleri 
gerçekleştirilmesi, hedef hayvanlarda meydana getirdiği bağışıklık düzeyleri ve raf ömrünün 
incelenmesi hedeflenmiştir. 
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MATERYAL VE METOT 
Materyal 
Virus ve hücre kültürü: Ankara Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 

Viral Aşı Üretim Laboratuarı bünyesinde bulunan SA BT/4 attenüe virus suşu kullanıldı. 
Hücre kültürü olarak; CIRAD-EMVT laboratuarından temin edilen, kalite kontrol testleri 
tamalanmış 157. pasajdaki monolayer Vero hücre hattı kullanıldı. 

Vasatlar: % 10 fötal dana serumlu (FCS)  Minimum essential medium Eagle  hücre ve 
virus üretme vasatı olarak kullanıldı. 

Stabilizatörler: Lactalbumin hydrolysate %5 –sucrose %10 (LH) , Weybridge Medium 
(%2.5 lactalbümin hyrolysate , %5 sucrose ve %1 Sodium glutamate), Lactalbumin 
hydrolysate %5 –Mannitol %10 (LM), Jelatin sorbitol (hidrolize jelatin %3.5- D-sorbitol %3.5) 
(JS), Trehalose hidrate (TD) distile suda %5 kullanıldı.  

Hiperimmün Serum: Mavidil serotip 4 için tip spesifik ticari olarak temin edilecek 
hiperimmün serum kullanıldı.  

Deneme Hayvanı: Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü bünyesindeki 
deneme hayvanları bölümünde bulunan 24 adet fare, 8 adet kobay ve 6 adet koyun 
kullanıldı. 
    

Metot 
Ana Tohum ve Çalışma Tohum Suş Üretimi: Ana tohum ve çalışma tohum suşları, Vero 

hücrelerinde 3 kez pasajı yapılarak Vero hücrelerine adaptasyonu sağlanan SA BT/4 attenüe 
virus suşu ile hazırlandı. Bu amaçla, 175cm2’ lik hücre kültürü şişelerinde, %10 FCS ihtiva 
eden EMEM vasatı ile üretilen, %90 monolayer ekime hazır vero hücreleri kullanıldı. 0.01 
moi. oranında virus ile adsorbsiyonlu ekim yöntemi kullanıldı. Adsorbsiyon süresinin 
sonunda, hücre kültürü şişelerine %2 FCS’ lu EMEM besi yeri konularak, 37oC’ de 
inkubasyona bırakıldı. Hücreler hergün mikroskopta incelenerek, %90-100 sitopatik etki 
(CPE) görülen şişeler +4oC’ ye kaldırıldı. Toplanan viruslar kullanılıncaya kadar +4oC’ de 
saklandı. Üretilen virusun kalite kontrol testleri OIE Terrestrial Manual, chapter 1.1.9’a göre  
yapılarak, bulk ürün üretiminde kullanıldı. 

Bulk Ürünün Elde Edilmesi: Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Viral 
Aşı Üretim Laboratuvarının üretmekte olduğu BLU-T4 ETVAC isimli attenüe Mavidil tip-4 aşı 
protokolüne göre gerçekleştirildi.  

Bulk Ürünün Titresinin Tespiti: Mikrotitrasyon test yöntemi kullanıldı. Bu amaçla; 

 2,5x105 hücre/ml olacak şekilde %10 FCS lu EMEM vasatı ile hazırlanan hücre 
süspansiyonundan 100 µl tüm mikro plate gözlerine konur 

 Hücre kontrol gözlerine serumsuz vasattan 100 µl konur. 

 Viruslu materyalin serumsuz EMEM vasatı ile log 10 tabanına göre 10-1 den 10-7 ye  
kadar dilusyonları yapılır. 

 Her dilusyondan en az 10 göz olmak üzere mikro plate gözlerine 100 µl virus 
dilusyonlarından konur. 

  37˚C de  %5 CO2’ li ortamda inkubasyona bırakılır, 5  gün süreyle CPE yönünden 
muayene edilir. Titrasyon sonucu Spaermen-Kaerber  metoduna göre değerlendirilir.  
Bulk Aşının Stabilizatörlerle Karıştırılması ve Liyofilizasyon: Hazırlanan bulk ürün 

eşit hacimde, sırasıyla Lactalbumin hydrolysate %5 –sucrose %10 (LS serisi) , Weybridge 
Medium (%2.5 lactalbümin hyrolysate , %5 sucrose ve %1 Sodium glutamate) (WBM sersi), 
Lactalbumin hydrolysate %5 –Mannitol %10 (LM serisi), Jelatin sorbitol (hidrolize jelatin 
%3.5- D-sorbitol %3.5) (JS serisi), Trehalose hidrate distile suda %5 ile karıştırıldı (TD serisi). 
Bunu takiben her bir seri 5 ml hacimdeki aşı şişelerine 1 ml miktarında taksim edildi ve 
liyofilizasyon işlemine tabi tutuldu. Aliminyum kapakları kapatıldıktan sonra kalite kontrol, 
bağışıklık ve raf ömrü testleri yapılıncaya kadar -20ºC muhafaza edildi. 

Raf Ömrünün Belirlenmesi: Sterilite, vakum ve nem kontrollerinde uygun bulunan her 
bir aşı serisi için; liyofilizasyon sonrası titresini saptamak amaçıyla 4 ayrı mikrotitrasyon testi 
gerçekleştirildi ve ortalama titre değerleri tespit edildi. Daha sonra; 

a. Her bir aşı serisi 37˚C de 1 hafta bekletmek suretiyle hızlı raf ömrü çalışması 
gerçekleştirildi. Bunun için her bir aşı serisi 37˚C inkübatörlerde 1 hafta bekletildi. 
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Süre sonunda örnekler alındı ve her bir aşı serisi için ayrı ayrı 4 adet mikrotitrasyon 
testi uygulandı, ortalama titre değerleri saptandı ve liyofilizasyon sonrası titre 
değerleri ile karşılaştırıldı. 

b. 4˚C de gerçek zamanlı raf ömrü çalışması gerçekleştirildi. Bunun için hızlı raf ömrü 
çalışmasında en iyi performansı gösteren aşı serisi 4˚C’de depolanarak belli zaman 
aralıklarında örnekler alınarak ve ortalama titre değerini saptamak için 4 adet 
mikrotitrasyon testi uygulandı. 

 
Liyofilize aşıların kalite kontrol testleri: Raf ömrü çalışmalarında en iyi performansı 

gösteren aşı seri/leri zararsızlık, potens ve immujenite gibi kalite kontrol testlerine alındı. 
Zararsızlık:  Bu amaçla,  kobay ve fareler kullanıldı. 

- Denemesi yapılan her bir stabilizatör için 4 adet kobaya intraperitoneal olarak 2ml inoküle 
edildi, 4 adet kobay ise kontrol olarak bırakıldı. 
- Aynı şekilde, denemesi yapılan her bir stabilizatör için 12 adet ise fareye intraperitoneal 
olarak 0,5ml inoküle edildi, 12 adet fare kontrol olarak bırakıldı. 
Kobay ve fareler uygulamadan sonra 14 gün boyunca klinik gözlem altında tutuldu. 

Potens ve İmmünojenite: Mavidil antikorları yönünden seronegatif koyunlar kullanıldı. 
Hayvanlar, aşı/ların verilmesini takiben klinik belirtiler yönünden 28 gün süre ile takip edildi 
ve günde iki defa beden ısıları alındı. Sürenin bitiminde hayvanlardan kan serum örnekleri 
alınarak Mavidil virusuna karşı antikor varlığı yönünden test edildi. 
 
 
BULGULAR 

Sterilite: Denemesi yapılan tüm aşı serileri, liyofilizasyon sonrasında yapılan testler 
sonucunda steril bulundu. 

Vakum: Denemesi yapılan tüm aşı serilerinde liyofilizasyon sonrasında vakum oranı 
%100 olarak bulunmuştur. 

Nem: Denemesi yapılan TD, WBM, LM, JS ve LH aşı serilerinde ortalama nem oranı 
sırasıyla %8.87, %7.01, %4.11, %7.75 ve %3.37 olarak bulunmuştur (Şekil 1).  

 

 
Şekil 1: Denemesi yapılan aşı serilerinde ortalama nem oranları 

 
Bulk ürün ile Liyofilize aşı serileri arasındaki titre farkları 

TD, WBM, LM, JS ve LH aşı serileri için üretilen Bulk ürünün titresi ortalama Log 108.3 
DKID50/ml olarak belirlendi. Liyofilizasyon işleminden sonra elde edilen liyofilize aşı serileri 
için ortalama titre değerleri sırasıyla Log 108.17, 108.15, 107.1, 106.62 ve 108.22 DKID50/ml olarak 
belirlendi. (Şekil 2) 
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Şekil 2: Denemesi yapılan aşı serilerinde Bulk ürün ve liyofilize ürünlerin arasındaki ortalama 
titre değişimleri 
 
Raf ömrü çalışmaları: 

A. 37˚C de 1 hafta bekletmek suretiyle hızlı raf ömrü çalışması: Denemesi yapılan 
her  

bir aşı serisinin liyofilizasyon sonrasında tespit edilen titre değerleri ve bunu takiben 
gerçekleştirilen hızlı raf ömrü çalışmalarında elde edilen sonuçlar, her bir aşı serisi için 
aşağıda verilmiştir. 

A.1. TD Aşı Serisi 

Bu seri için liyofilizasyon sonrasında yapılan 4 seri mikrotitrasyon testinde ortalama titre 
değeri Log 108.17 DKID50/ml (Log 108.3, 108.2, 108.0, 108.2 DKID50/ml) olarak belirlendi.  Bunu 
takiben gerçekleştirilen hızlı raf ömrü çalışmalarında ise; yapılan 4 seri mikrotitrasyon 
testinde ortalama titre değeri Log 106.32 DKID50/ml (Log 106.2, 106.3, 106.3, 106.5 DKID50/ml) 
olarak belirlendi. Titre değerindeki düşüş ise, Log 101.85 olarak belirlendi. (Şekil 3). 
 

 
Şekil 3: TD aşı serisi için liyofilizasyon sonrası ve hızlı raf ömrü çalışmaşı sonrası yapılan 
titrasyon testlerinin sonuçları ve ortalama titre değerlerindeki değişim. 
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A.2. WBM Aşı Serisi 
Bu seri için liyofilizasyon sonrasında yapılan 4 seri mikrotitrasyon testinde ortalama titre 

değeri Log 108.15 DKID50/ml (Log 107.9, 108.1, 108.3, 108.3 DKID50/ml) olarak belirlendi.  Bunu 
takiben gerçekleştirilen hızlı raf ömrü çalışmalarında ise; yapılan 4 seri mikrotitrasyon 
testinde ortalama titre değeri Log 106.92 DKID50/ml (Log 106.8, 106.8, 107.1, 107.0 DKID50/ml) 
olarak belirlendi. Titre değerindeki düşüş ise, Log 101.23 olarak belirlendi. (Şekil 4). 
 

 
 
Şekil 4: WBM aşı serisi için liyofilizasyon sonrası ve hızlı raf ömrü çalışmaşı sonrası yapılan 
titrasyon testlerinin sonuçları ve ortalama titre değerlerindeki değişim. 

 
A.3. LM Aşı Serisi 
Bu seri için liyofilizasyon sonrasında yapılan 4 seri mikrotitrasyon testinde ortalama titre 

değeri Log 107.10 DKID50/ml (Log 107.0, 107.2, 107.1, 107.1 DKID50/ml) olarak belirlendi.  Bunu 
takiben gerçekleştirilen hızlı raf ömrü çalışmalarında ise; yapılan 4 seri mikrotitrasyon 
testinde ortalama titre değeri Log 106.37 DKID50/ml (Log 106.8, 106.8, 107.1, 107.0 DKID50/ml) 
olarak belirlendi. Titre değerindeki düşüş ise, Log 100.73 olarak belirlendi. (Şekil 5). 
 

 
Şekil 5: LM aşı serisi için liyofilizasyon sonrası ve hızlı raf ömrü çalışmaşı sonrası yapılan 
titrasyon testlerinin sonuçları ve ortalama titre değerlerindeki değişim. 
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A.4. JS Aşı Serisi 
Bu seri için liyofilizasyon sonrasında yapılan 4 seri mikrotitrasyon testinde ortalama titre 

değeri Log 106.62 DKID50/ml (Log 106.7, 106.6, 106.8, 106.4 DKID50/ml) olarak belirlendi.  Bunu 
takiben gerçekleştirilen hızlı raf ömrü çalışmalarında ise; yapılan 4 seri mikrotitrasyon 
testinde ortalama titre değeri Log 103.17 DKID50/ml (Log 103.1, 103.0, 103.3, 103.3 DKID50/ml) 
olarak belirlendi. Titre değerindeki düşüş ise, Log 103.45 olarak belirlendi. (Şekil 6). 
 

 
 
Şekil 6: JS aşı serisi için liyofilizasyon sonrası ve hızlı raf ömrü çalışmaşı sonrası yapılan 
titrasyon testlerinin sonuçları ve ortalama titre değerlerindeki değişim. 
 

A.5. LH Aşı Serisi 
Bu seri için liyofilizasyon sonrasında yapılan 4 seri mikrotitrasyon testinde ortalama titre 

değeri Log 108.22 DKID50/ml (Log 108.3, 108.2, 108.1, 108.3 DKID50/ml) olarak belirlendi.  Bunu 
takiben gerçekleştirilen hızlı raf ömrü çalışmalarında ise; yapılan 4 seri mikrotitrasyon 
testinde ortalama titre değeri Log 108,15 DKID50/ml (Log 108,0, 108,2, 108,2, 108,2 DKID50/ml) 
olarak belirlendi. Titre değerindeki düşüş ise, Log 100.07 olarak belirlendi. (Şekil 7). 
 

 
Şekil 7: LH aşı serisi için liyofilizasyon sonrası ve hızlı raf ömrü çalışmaşı sonrası yapılan 
titrasyon testlerinin sonuçları ve ortalama titre değerlerindeki değişim. 
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Denemesi yapılan tüm aşı serilerinin hızlı raf ömrü çalışmalarında gösterdikleri 

performans Tablo 1 ve Şekil 8’de özetlenmiştir. 
 
Tablo 1: Denemesi yapılan aşı serilerinde Bulk ürün, Liyofilize ürün ve hızlı raf ömrü 

çalışması sonunda elde edilen titre değişimleri. 

Aşı 
serileri 

Bulk ürün titre 
(Log10 DKID50/ml) 

Liyofilize ürün titre 
(Log10 DKID50/ml) 

37˚C de 1 hafta 
sonunda titre (Log10 
DKID50/ml) 

TD 8,3 8,17 6,32 

WBM 8,3 8,15 6,92 

LM 8,3 7,10 6,37 

JS 8,3 6,62 3,17 

LH 8,3 8,22 8,15 

 
 

 
Şekil 8: Denemesi yapılan aşı serilerinin Bulk ürün aşamasında, liyofilize ürün formunda ve 
liyofilize ürünün 37˚C de 1 hafta ( hızlı raf ömrü çalışması) sonunda ortalama titreleri  
 
 

B. 4˚C de gerçek zamanlı raf ömrü çalışması 
Gerçek zamanlı raf ömrü çalışmalarına daha önceden başlanan LH aşı serisi için elde 

edilen final ürün 4˚C de depolandı ve 24 ay süresince belirli zaman aralıklarında örnek 
alınarak titrasyon testine tabi tutuldu. Üretilen bulk aşının titresi Log 106.4 DKID50/ml bulundu. 
LH ile liyofilizasyondan sonra ise bu titre Log 106.22 DKID50/ml olarak tespit edildi. Bundan 
sonra liyofilize ürün 4˚C’de depolandı ve 12, 14, 16, 20 ve 24 üncü aylarda örnekler alınarak 
titrelerine bakıldı. Yapılan titrasyon testleri sonucunda liyofilize aşının zaman içerisindeki 
titreleri sırasıyla Log 106.11, 106.05, 105.93, 105.85 ve 105.78 DKID50/ml olarak bulundu. LH aşı 
serisinin gerçek zamanlı raf ömrünün belirlenmesi sırasında elde edilen titre değerleri Şekil 9 
da özetlenmiştir. 
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Şekil 9: LH aşı serisinin gerçek zamanlı raf ömrünün belirlenmesi sırasında zaman içerisinde 
elde edilen titre değerleri 

 
Zararsızlık, potens ve immünojenite 
Gerçek zamanlı raf ömrü çalışması tamamlanan LH aşı serisinin zararsızlık testlerinde 

aşının inokulasyonu yapılan fare ve kobaylarda 14 gün boyunca her hangi bir klinik bulgu 
gözlenmedi. Potens ve immünojenite çalışmalarında ise daha önce BT antibody ELISA testi 
ile negatif olduğu belirlenen 4 koyun (1 adedi kontrol olarak) kullanıldı. Aşı uygulamasını 
takiben hayvanlarda hafif bir beden ısısı artışı (ilk 5 gün 0.3-0.5 derece) dışında herhangi bir 
klinik bulgu gözlenmedi. 28 gün boyunca gözlem altında tutulan hayvanlardan, süre sonunda 
kan alındı ve mavidil antikorları yönünden test edildi. Yapılan BT antibody ELISA testi 
sonucunda aşılama yapılan tüm hayvanlarda mavidil antikorları tespit edildi.  
 
 
TARTIŞMA 

Bu araştırmamızda Vero hücrelerinde 3 kez pasajı yapılarak vero hücrelerine 
adaptasyonu sağlanan SA BT/4 attenüe virus suşu kullanılarak değişik stabilizatörlerle 
hazırlanan liyofilize atenüe mavidil aşılarının raf ömürleri incelendi.  

Günümüzde, her ne kadar mavidil attenüe liyofilize aşılarının farklı stabilizatörlerle 
deneme çalışmaları fazla olmasa da, veteriner kullanımda olan liyofilize aşıların gerek 
stabilitesini artırmak ve gerekse raf ömrünü uzatmak amacıyla değişik stabilizatörler 
araştırılmıştır (15,20,21,26).  

Çalışmamızın ana hattını, değişik stabilizatörlerle (TD, WBM, JS, LM ve LH) hazırlanan 
mavidil serotip-4 aşılarının, gerek liyofilizasyon işlemi sırasında, gerekse liyofilizasyon 
işleminden sonra kalite kontrol testleri açısından ve daha sonra da raf ömrünün uzunluğu 
açısından değerlendirilmesi oluşturmuştur.   

Denemesi yapılan aşı serilerinin, liyofilizasyon işleminden sonra yapılan nem 
kontrollerinde, en fazla nem oranının TD, JS ve WBM (sırasıyla % 8.87, %7.75, %7.01)  aşı 
serilerinde olduğu gözlemlendi (Şekil1). Sparkes ve Fenje (24) liyofilize aşılarda % 6 ve 
üzerindeki oranındaki nem oranının aşının stabilitesi üzerine olumsuz etkisi olduğunu 
vurgulamışlardır. Nitekim, TD, JS ve WBM kullanılan aşı serilerinin hızlı raf ömrü 
çalışmalarında en büyük titre düşüşüne sahip oldukları (TD için Log 101.85 DKID50/ml,  JS için 
Log 103.45 DKID50/ml ve WBM için Log 101.23 DKID50/ml ) tespit edildi. Nem oranlarının yüksek 
olmasının sebebinin, kullanılan stabilizatörlerde kuru madde oranının nispeten daha az 
olmasından kaynaklandığı düşünmekteyiz. Stabilizatör olarak LH ve LM kullanılan aşı 
serilerinde nem oranının daha düşük olması (sırasıyla % 3.37 ve % 4.11) bunların hızlı raf 
ömrü çalışmalarında daha stabil olmalarını sağlamış olma olasılığı vardır. Yukarıda 
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bahsedilenleri doğrular şekilde nem oranı en düşük olan (% 3.37) LH aşı serisi hızlı raf ömrü 
çalışmalarında en iyi performansı göstermiştir (Log 100.07 DKID50/ml).  

Mariner ve ark. (15) LH, JS ve LGS gibi farklı stabilizatörlerle termostabil sığır vebası aşı 
üretimini denemiş ve araştırma sonunda iyi bir performans gösteren LH stabilizatörü 
önermiştir. Benzer şekilde Sarkar ve ark. (23) PPR aşısı üretiminde LH, WBM, JS ve TD gibi 
farklı stabilizatörler denemiş, LH ve TD stabilizatörü uygun bulmuşlardır.  

Çalışmada stabilite açısından uygun bulduğumuz LH aşı serisi gerçek raf ömrü 
çalışmalarına alındı. Bu çalışmalarda da iki senelik zaman aralığı içerisinde söz konusu aşı 
serisinin enfektif titresinde Log 100.44 DKID50/ml oranı gibi hafif bir düşüş gözlemlendi. 

Aynı zamanda hazırlanan bu aşının zararsızlık, potens ve immüjenite çalışmaları yapıldı. 
Bu testler sonucunda da kobay ve farelerde zararsız olduğu tespit edildi. Koyunlarda yapılan 
potens ve immüjenite çalışmalarında ise herhangi bir patojenite veya alerjik reaksiyon 
oluşturmadığı ve aşılama yapılan tüm hayvanlarda yeterliği bağışıklığı sağladığı ortaya 
konmuştur.  

Araştırmamızın sonunda elde edilen bulgular ve diğer araştırmaların ışığında, Mavidil 
Serotip-4 attenue liyofilize aşısının geleneksel stabilizatörü olan embriyo ekstraktı ve yumurta 
sarısının yerine, Lactalbumin hydrolysate %5 –sucrose %10 (LH) karışımından oluşturulmuş 
stabilizatörün güvenle kullanılabileceği ortaya konmuştur. Bu yeni stabilizatörle hazırlanan 
aşıların da raf ömrünün 2 yıla kadar uzayabileceği tespit edilmiştir.  

Bunun yanı sıra, bu stabilizatörün kullanılmasıyla; 
Mavidil tip 4 aşısında kullanılan yumurta sarısı ve embriyo ekstraktının hazırlanması ve 
uygulanması zor olduğundan, aşı üretim aşamalarında kontaminasyon riski ve buna bağlı 
ekonomik kayıpların azalacağını, buna bağlı olarak da üretimin daha güvenli, hızlı ve 
ekonomik olacağı kanısındayız. 
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ÖZ 

Bu çalışmada amaç, broylerlerde ORT’nin kan, akciğer ve trake dokusunda 
meydana getirdiği oksidatif hasar ile antioksidan aktiviteyi ölçmek ve bunların üzerine 
antibiyotik (Ant.) ve kafeik asit fenetil ester (KAFE)’in etkisini araştırmaktır.  

Çalışma 8 ayrı gruptan oluşmuştur. I. Grup: Kontrol; II. Grup: Ant. grubu; III. Grup: 
KAFE grubu; IV. Grup: Ant.+KAFE grubu; V. Grup: ORT grubu; VI. Grup: ORT+ Ant.; VII. 
Grup: ORT+KAFE ve VIII. Grup: ORT+Ant.+KAFE grubu. 

ORT infeksiyonu serum MDA düzeyinde artışa (p<0.01), GSH-Px (p<0.001) ve KAT 
(p<0.001) aktivitesinde azalmaya neden olmuştur. ORT grubunda Antibiyotik ve KAFE’nin tek 
başına uygulanması MDA düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir düşüşe (p>0.05) 
neden olmuştur. Hem kontrol hem de ORT’li gruplarda Ant, KAFE, Ant+KAFE uygulaması 
KAT aktivitesinde azalmaya neden olurken (sırasıyla, p<0.01, p<0.05), GR aktivitesinde ise 
artışa neden olmuştur (sırasıyla, p<0.05, p<0.01). ORT infeksiyonu serum NO, AST, ALT, Vit 
A, Vit E düzeylerini etkilemezken (p>0.05), β-karoten düzeyini artırmıştır (p<0.01).  

ORT infeksiyonu akciğer dokusunda MDA (p<0.01) ve SOD’u (p<0.05) artırmış, GSH-
Px (p<0.001) ve KAT’ı azaltmıştır (p<0.05). ORT infeksiyonu sonucu akciğer MDA artışı 
üzerine Ant, KAFE, Ant+KAFE azaltıcı etki göstermiştir (p<0.001).  

ORT infeksiyonu sonucu trake dokusunda MDA (p<0.001), GSH (p<0.05) düzeyleri ile 
GSH-Px (p<0.01) aktivitesinde artış görülmüştür. İnfeksiyon grubunda Ant ve KAFE’nin tek 
başına ve birlikte verilmesinin MDA üzerine önemli bir etkisi olmamıştır (p>0.05). 

Sonuç olarak ORT infeksiyonu her üç dokuda da oksidatif strese neden olmuştur. 
İnfeksiyon özellikle trakede daha etkili olmuştur. Genel olarak, kontrol grubu ve ORT’li 
gruptaki MDA değerleri göz önüne alındığında KAFE’nin serbest radikal hasar oluşumunu 
engellemede Ant ve Ant+KAFE’ye göre daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

 
GİRİŞ 
  Entansif tavukçuluğun en önemli problemlerinden olan solunum sistemi hastalıkları; 
ölüm oranında artış, yumurta veriminde düşme, yumurta kalitesinde bozulma, döllülük 
oranında azalma ve hastalanma oranında artışa sebep olarak ağır ekonomik kayıplar 
oluşturmaktadır.24 O. rhinotracheale gram negatif, pleomorfik, sporsuz, hareketsiz, çomak 
biçimli bir bakteridir. 61 

İnfeksiyon broylerlerde 4-6 haftalık yaşta yem tüketiminde azalma, depresyon, sinüzit, 
burun ve göz akıntısı, solunum bozuklukları, ölüm oranında artış gibi semptomlarla 
seyretmektedir.25,68 Bazı olgularda da subklinik seyrettiği bildirilmiştir.61 Tavuk ve hindilerde 
O. rhinotracheale vererek yapılan deneysel çalışmalarda saha infeksiyonuna benzer bir 
infeksiyon tablosu oluşturulamamış, etkenin sekonder patojen olabileceği görüşü ortaya 
atılmıştır.68,69 Buna karşın daha sonraki yıllarda Sprenger ve ark.57, hindilere, Van Veen ve 
ark.70, tavuklara tek olarak O. rhinotracheale vererek yaptıkları deneysel çalışmalarla klinik 
belirtiler ve patolojik bulgular bakımından saha infeksiyonuna benzer infeksiyonu 
oluşturmuşlar ve O. rhinotracheale’nin tavuk ve hindilerde primer patojen etken olduğunu 
kanıtlamışlardır.  

Kanatlı sektöründe bakteriyel hastalıkların önlenmesi, sağaltımı ve yayılma oranının 
düşürülmesi amacıyla ilk günden başlayarak çeşitli antibakteriyeller kullanılmaktadır. Sentetik 
bir florokinolon olan Enrofloksasin, veteriner hekimlikte solunum ve sindirim yolu 
infeksiyonlarının tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır.4 Enrofloksasin florokinolon karboksilik 
bir antibakteriyel ajandır ve DNA topoizomerazı (DNA giraz enzimi) inhibe ederek bakterilerin 
DNA sentezini, dolayısıyla replikasyonunu engelleyerek bakteriositik etki gösterir.15  
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Kafeik asit fenetil ester yapıca flavonoidlere benzeyen, bal arılarının bitki özlerinden 
topladığı propolisin aktif bir bileşeni olup, immünomodülatör, antioksidan, antimutajenik, 
antiinflamatuvar ve antimikrobik olduğu gösterilmiştir.31 

Kanatlılarda metabolitler, elektrolit değerleri ve enzim aktiviteleri klinik biyokimya, 
hastalıklar, beslenme ve yetiştirme ile ilgili çalışmalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 
Kanda ve dokularda ölçülen SOD, GSH-Px, KAT, GR enzimleri, Glutatyon, vitamin E, 
vitamin C, β-karoten gibi antioksidan maddeler  vücudun SOR’a karşı koruyucu savunma 
sistemini oluştururlar.44  

ORT infeksiyonunun kanatlı yetiştiriciliği açısından önemi, infeksiyon sırasında 
meydana gelen serbest radikal hasarı ve antioksidan sistemdeki değişim ayrıca KAFE’nin 
antioksidan özelliği göz önüne alınacak olursa, bu çalışma ile KAFE’nin bakteriyel 
infeksiyonlarda meydana gelen serbest radikal hasarını önlemede ne derece faydalı olacağı 
konusunda bir sonuca varılması amaçlanmıştır. 

 
LİTERATÜR ÖZETİ 

O. rhinotracheale gram negatif, pleomorfik, sporsuz, hareketsiz, çomak biçimli bir 
bakteridir.61 Lipopolisakkarit (LPS) gram negatif bakterilerin dış duvarında bulunan, bakterinin 
yaşamı için gerekli olan bir maddedir.67 LPS immun sistemi uyarır, bunun haricinde hücresel 
savunma ve bakterinin öldürülmesi için gerekli olan SOR ile NO salınmasını aktive 
eder.36,67,71  

Belirli bir düzeye kadar olabilen SOR artışı yine vücutta daima belirli bir düzeyde 
bulunan doğal antioksidan moleküller tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Yani sağlıklı bir 
organizmada SOR düzeyi ve antioksidanların bunları etkisizleştirme gücü bir denge içindedir. 
SOR belirli düzeyin üzerine çıkar veya antioksidanlar yetersiz olursa yani denge bozulursa 
söz konusu SOR organizmanın yapı elemanları olan protein, lipid, karbonhidrat, nükleik 
asitler ve yararlı enzimlerini bozarak zararlı etkilere yol açarlar. Çoğu hastalıklarda artmış 
serbest oksijen radikalleri hastalığın sebebi değildir, primer bozukluğa ikincil olarak oluşurlar 
ve ardından patogenezde yer alırlar.11,56  
 Enrofloksasin karaciğer mikrozomal enzimlerinden sitokrom P450 tarafından okside 
edilir. Bunun sonucu serbest radikal metabolitleri üretilir, bunlar da lipid peroksidasyona 
neden olurlar.23 Antibiyotiklerin serbest radikal hasarı üzerine etkileri çeşitli çalışmalarla 
araştırılmış ve bu çalışmalar sonucunda antibiyotiklerin serbest radikal hasarının göstergesi 
olan MDA’yı artırdığı ve antioksidant sistemi ise zayıflattığı ortaya koyulmuştur.23,42,47,48  
 Bakteriyel infeksiyonlar ve serbest radikal hasarı arasındaki ilişki20,21,41,75 ile antibiyotik 
ve serbest radikal hasarı arasındaki ilişkiyi5,7,8,23 inceleyen araştırmalar mevcuttur. Ayrıca 
KAFE’nin antioksidan özelliğini gösteren çalışmalar da mevcuttur.10,16,62  

Bu çalışmada, deneysel olarak oluşturulan ORT infeksiyonunda serbest radikal hasarı 
ve antioksidan savunma sistemi üzerine Ant ve KAFE’nin etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 

 
MATERYAL VE METOT 
Etken Ornithobacterium rhinotarcheale B 3263/91 (serotip A) suşu, Dr. Hafez Mohamed 
Hafez, Instıtute of Poultry Diseases, Free University Berlin, Almanya’dan temin edildi. ORT B 
3263/91 (serotip A) suşundan’dan inokulum hazırlandı. Bakteri %7 kanlı agara ekimi yapıldı 
% 5- 10 CO2

 ’li ortamda 48 saat inkube edildi. Bakteriyel süspansiyon 3,8X108 coloni forming 
ünitesi (cfu/ml) olarak civcivleri infekte etmek için kullanıldı. Kültür izolasyonu için, akciğer ve 
trachea örnekleri aseptik olarak %7 koyun kanı içeren BHIA ve MacConkey agara ekim 
yapıldı. 48 saat %5- 10 CO2 ‘lik  atmosferde mikroaerofilik ortamda  üremeye bırakıldılar.  
Bakterinin identifikasyonu koloni morfolojisi, gram boyama ve biyokimyasal testlere göre 
yapıldı. 

 
ORT suşunun Antibiyotik Duyarlılık Testi: Oxytetracycline, Enrofloxacine, Amoxycilline-
Clavulonic acid, Gentamycine, Erythromycine, Trimethoprim-Sulphamethaxsazole, 
Ampicilline, Streptomycine, Peniciline ve  Cephalexin etken maddelerini içeren antibiyotik 
diskleri firmalardan temin edilerek antibiyogram testinde kullanıldı. Ornithobacterium 
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rhinotracheale suşunun antibotiklere duyarlılığı Kirby Bauer disk diffuzyon yöntemine6 göre 
yapıldı. Mueller Hinton Agar (Merck) besiyeri üzerine antibiyotik diskleri (Oxytetracycline, 
Enrofloxacine, Amoxycilline-Clavulonic acid, Gentamycine, Erythromycine, Trimethoprim-
Sulphamethaxsazole, Ampicilline, Streptomycine, Peniciline,  Cephalexin) yerleştirildi ve 370 
C’de 24 saat inkube edildi. Bir gecelik inkubasyondan sonra petrilerdeki inhibisyon zon 
çapları cetvel ile ölçüldü. The National Committe for Clinical Laboratory Standarts 
(NCCLS)’in önerdiği duyarlı ve dirençli sınırlarına göre değerlendirme yapıldı. Yapılan 
antibiyogram testi sonucu en duyarlı antibiyotiğin Enrofloxacine olduğu belirlendi. 

 
Deney aşaması:  

Çalışmamızda yerel etik kurulu onayı alındıktan sonra kuluçkadan çıkan 100 adet 
civciv önceden dezenfekte edilmiş binaya alınarak 4 haftalık olana kadar civciv büyütme 
yemi ile büyütüldüler ve daha sonra aşağıdaki şekilde gruplara ayrıldılar. Tüm gruplarda Ant 
ve KAFE uygulaması civcivler 4 haftalık olduktan sonraki 17. günde aynı zamanda 
başlatıldı. 
Grup I: Kontrol Grubu; Normal civciv büyütme yemi ile deney süresince bakım ve 
beslenmesi yapıldı. 
Grup II: Ant Grubu; enrofloksasin (10mg/kg/gün)  6 gün süre ile tek başına  içme sularına 
katıldı.  
Grup III:  KAFE Grubu; 6 gün boyunca KAFE (10 µmol/kg)  i.p olarak uygulandı.  
Grup IV: Ant+KAFE Grubu; enrofloksasin (10mg/kg/gün) içme suyuna katılarak, KAFE (10 
µmol/kg)  i.p olarak  6 gün süre ile uygulandı.  
Grup V: ORT Grubu; ORT  3263/91 suşu (serotip A) mililitre başına 3,8X108  CFU içeren 
inokulum aerosol olarak verildi. 
Grup VI: ORT+Ant Grubu; ORT  3263/91 suşu (serotip A) mililitre başına 3,8X108  CFU 
içeren inokulum aerosol olarak verildi, 17. günde enrofloksasin uygulanmasına başlandı ve  
6 gün süre ile tek başına enrofloksasin (10mg/kg/gün) içme sularına katıldı  
Grup VII: ORT+KAFE Grubu; ORT  3263/91 suşu (serotip A) mililitre başına 3,8X108  CFU 
içeren inokulum aerosol olarak verildi, 17. günde KAFE (10 µmol/kg i.p )  uygulanmasına 
başlandı ve  uygulama 6 gün sürdü. 
Grup VIII: ORT+Ant+KAFE Grubu; ORT  3263/91 suşu (serotip A) mililitre başına 3,8X108  
CFU içeren inokulum aerosol olarak verildi, 17. günde enrofloksasin (10mg/kg/gün) içme 
suyuna katılarak, KAFE (10 µmol/kg)  i.p olarak  6 gün süre ile uygulandı.  

Bu uygulamalar sonunda piliçler kesilerek kan ve doku örnekleri alındı ve gerekli 
işlemler yapılarak analiz yapılıncaya kadar -80oC’de muhafaza edildiler.  
 
Metot 
Kan Örneklerinin Alınması ve Hazırlanması: Kan örnekleri iki adet EDTA’lı deney tüpüne 
alınarak, en kısa zamanda laboratuara getirilmiştir. EDTA’lı kanlardan biri tam kan olarak 
kullanılmış, diğeri 3000 rpm’de 5 dakika santrifüj edildikten sonra plazmaları ayrılmış ve 

geride kalan kanlar serum fizyolojik ile 3 defa yıkanmış, çalışılmak üzere -80C’de muhafaza 
edilmiştir. Doku örnekleri kesimden hemen sonra alınarak analizleri yapılıncaya kadar -

80C’de muhafaza edilmiştir. Doku örnekleri iki süzgeç kağıdı arasında suyu alındıktan sonra 
distile su ile 1:10 oranında (ağırlık/hacim) sulandırılıp, kırılmış buz içerisinde homojenize 
edilerek 3500 rpm’de 15 dakika santrifüj edildikten sonra süpernatantlarda MDA, SOD, KAT, 
GSH-Px, GSH ve NO ve protein tayinleri yapıldı.  
Plazma ve Dokuda Lipid  Peroksidasyon Tayini : Lipid peroksidasyon sonucu oluşan MDA 
tayini Placer ve ark.49 yöntemine göre ölçüldü. Bu yöntem lipid peroksidasyonunun aldehit 
ürünlerinden biri olan MDA’nın TBA ile reaksiyonu temeline dayanır. Oluşan MDA, TBA ile 
pembe renkli bir kompleks oluşturmakta ve bu çözeltinin absorbansı 532 nm’de 
spektrofotometrik olarak ölçülerek lipid  peroksidasyonun derecesi saptanmaktadır. 
Eritrosit ve Dokuda Süperoksit Dismutaz Aktivitesinin Tayini : Bu metotta SOD aktivite 
ölçümü ksantin-ksantin oksidaz sistemi ile üretilen süperoksit radikalinin nitroblue 
tetrazolium’u (NBT) indirgeyerek renk oluşması esasına dayanan Sun58 metoduna göre 
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yapıldı. Bu şekilde üretilen süperoksit radikalinin NBT’u indirgemesi 560 nm’de maksimum 
absorbans veren mavi renkli formazon oluşumu ile sonlanır. 
Eritrosit ve Dokuda Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) Aktivitesinin Tayini: Eritrosit ve 
doku GSH-Px aktivite düzeyi Lawrence ve ark.34 yöntemine göre ölçüldü. Süpernatant veya 
hemolizattaki GSH-Px, GSH’ı GSSG’ye okside ederken Cumenehidroperoksit kullanır. Renk 
ajanı olarak 5.5-ditiyo-bis [2-nitrobenzoik asit] (DTNB) solusyonu ile karıştırılması sonucu 
hem kör ve hem de örneklerde meydana gelen sarı renk kompleksinin 412 nm’de 
spektrofotometre ile okunması sonucu belirlenir.   
Eritrosit ve Dokuda Katalaz Aktivitesinin Belirlenmesi: Eritrosit ve doku katalaz aktivitesi 
Aebi1 yöntemine göre yapıldı. Katalaz enzimi H2O2’i yıkarak H2O ve O2’e dönüşümünü 
katalize eder. H2O2’in katalaz tarafından yıkım hızı, H2O2’in 240 nm dalga boyunda ışığı 
absorbe etmesinden yararlanılarak spektrofotometrik olarak ölçüldü. 
Eritrosit Glutatyon Redüktaz  Aktivitesinin Belirlenmesi: GR, NADPH yardımıyla 
GSSG’nin GSH’a redüksiyonunu katalizler. Her bir mol GSSG redüksiyonu için bir mol 
NADPH harcanır ve 2 mol GSH oluşur. Bir mol GSH’ın DTNB ile reaksiyonu sonucu bir mol 
TNB oluşur. Glutatyon redüktaz aktivitesi; oluşan TNB’nin spektrofotometrik olarak 412 
nm’deki artışının ölçülmesi esasına dayanır .55 

Eritrosit ve Doku Glutatyon Düzeyinin Belirlenmesi: Eritrosit  ve doku GSH düzeyi Sedlak 
ve Lindsay54 tarif ettiği şekilde belirlendi.   Bu metot renk ajanı olarak DTNB eklendiğinde 
sülfidril gruplarının oldukça stabil sarı renk oluşturması temeline dayana spektrofotometrik bir 
yöntemdir.   
Plazma ve Dokuda Nitrik Oksit Tayini: Plazma ve dokuda  NO  ölçümü Griess39 
reaksiyonuna göre, nitrat redüktaz enzimi ile nitrat nitrite indirgenerek total nitrit ölçümü 
olarak yapıldı. Griess reaktifinde bulunan H3PO4 ile nitrit reaksiyona girer ve nitröz asit 
meydana gelir. Nitröz asit sulfanilamid ile reaksiyona girerek diazobenzosülfonik asiti 
meydana getirir. Bu da ortamda bulunan naftiletilendiaminle koyu pembe renkli bir bileşik 
verir, bu bileşik renk şiddeti spektrofotometrede 545 nm’de okunur. 
Plazma E Vitamini Tayini Plazmada E vitamini Kayden ve ark.30  metoduna göre (Shimadzu 
UV-120-01 Spektrophotometer Japan) spektrofotometresi ile ölçüldü. Askorbik asit ile 
oksidasyonu önlenen örnek KOH ile saponifiye edilir. Bathofenontrolin substratı ile Fe2’nin 
reaksiyonu sonucu meydana gelen renk değişimi önce 460 nm’de β-karoten ve 535 nm’de E 
vitamini spektrofotometre ile ölçülür. 
Plazma A Vitamini ve β Karoten Tayini Plazma A vitamini ve β-karoten düzeylerinin 
belirlenmesi Suzuki ve Katoh59  yöntemine göre spektrofotometrik olarak ölçüldü. Askorbik 
asitle presipite edilen plazma lipoproteinlerinden hekzan ilavesi ile A vitamini ve β-karoten’in 
ayrılması esasına dayalı olarak meydana gelen renk değişimleri önce 325 nm’de A vitamini 
ve 453 nm’de β-karoten spektrofotometre ile ölçülür. 
Plazma ALT  ve AST Aktivitesinin Tayini ALT ve AST aktivitelerinin tayini 2,4-dinitrofenil 
hidrazinle, Reitman ve Frankel52 metoduna göre yapılmıştır. Serumdaki transaminazlar 
amino grubunu amino asitten α-keto asite transfer ederler. Reaksiyondaki substratlar AST 
için α-ketoglutarik asit ve L-aspartat, ALT için ise α-ketoglutarik asit ve L-alanindir. Ürünler 
ise AST için glutamat ve oksalaoasetat ve ALT için glutamat ve pirüvattır. 2-4 
dinitrofenilhidrazin eklenmesi hidrozon oluşumuna yol açar. NaOH eklenmesi ile de kırmızı 
renk oluşur. Oluşan rengin yoğunluğu enzimin aktivitesi ile ilişkilidir.  
Doku Protein Konsantrasyonunun Belirlenmesi Doku protein miktarı Lowry38 yöntemine 
göre ölçüldü. Alkali bakır tartarat ayıracı peptid bağları ile kompleks yapar. Her 7 veya 8 
amino asit artığı 1 atom bakır bağlar. Fenol ayıracı, bakır ile muamele edilmiş karışıma ilave 
edildiğinde mor-mavi renk şekillenir. Bu renk spektrofotometrede 650 nm’de okunur. 
Eritrosit Hemoglobin Tayini Hemoglobin tayini siyanomethemoglobin yöntemi63 ile yapıldı. 
Ferrisiyanür hemoglobindeki Fe+2’yi oksitleyerek Fe+3’e çevirir ve hemoglobinin 
methemoglobine dönüşmesini sağlar. Bunu takiben potasyum siyanid ile stabil bir pigment 
olan siyanomethemoglobin meydana gelir. Oluşan renk spektrofotometrede 546 nm’de 
okunur. 
İstatistiksel Değerlendirme Bu çalışmanın istatistiksel analizlerinde SPSS 12.0 paket 
programı kullanıldı. Gruplar arası farklılığın önemi tek yönlü ANOVA ile grup içindeki 
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farklılıkların derecesi Duncan testi, iki grup arasındaki farklılığın derecesi bağımsız t-testi ile 
analiz edildi. Veriler; ortalama ± standart hata olarak gösterildi ve anlamlılıkları p<0.05 esas 
alınarak değerlendirildi.60  
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 

İnfeksiyon grubundan ORT 1.haftada sadece 6 kanatlı örneğinin tracheasından izole 
edildi ve 3.haftada sadece 4 akciğer örneğinden izole edildi. ORT suşu makroskobik olarak 
hayvanlarda 5 ile 9. günler arasında akciğerlerde genellikle unilateral olmak üzere 
pneumonia tablosu, hava keselerinde kalınlaşma ve opak görünüm nedeniyle belirgin bir 
görünüm gözlendi. İnfeksiyon oluşturulmayan kontrol grubunda makroskobik bulgular 
gözlenmedi.    

ORT infeksiyonu serum MDA düzeyinde artışa (p<0.01), antioksidan enzimlerden 
GSH-Px ve KAT aktivitesinde azalmaya (p<0.001) neden olmuştur (Çizelge 3). ORT 
grubunda Antibiyotik ve KAFE’nin tek başına  uygulanması  MDA artışında istatistiksel olarak 
anlamlı olmayan bir düşüşe neden olmuştur. ORT grubunda kontrole göre görülen GSH-Px 
aktivitesindeki azalmaya tek başına verilen Ant ve KAFE’nin engelleyici bir etkisi olmamıştır 
(Çizelge 2). Hem kontrol (Çizelge 1) hem de ORT’li (Çizelge 2) gruplarda Ant, KAFE, 
Ant+KAFE uygulaması KAT aktivitesinde azalmaya neden olurken, GR aktivitesinde ise 
artışa neden olmuştur. 

ORT infeksiyonu serum NO, AST, ALT, Vit A, Vit E düzeylerini etkilememiştir (Çizelge 
6). Ancak β-karoten düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı artışa neden olmuştur (p<0.01). Ant 
ve KAFE kontrol grubunda NO düzeyinde azalmaya (p<0.05) sebep olmuştur (Çizelge 4). 
ORT’li grupta Ant ve KAFE tek başına AST aktivitesinde azalmaya sebep olmuş, Ant ve 
KAFE birlikte verildiği zaman bu azalma istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur  (p<0.05). 
ORT’li grupta ALT aktivitesinde KAFE önemli azalmaya (p<0.001) neden olmuştur. KAFE  
ORT’li grupta Vit E seviyesinde azalmaya (p<0.05) sebep olmuştur   (Çizelge 5). 

ORT infeksiyonu sonucu akciğer dokusunda meydana gelen MDA seviyesindeki artış 
üzerine Ant, KAFE, Ant+KAFE azaltıcı etki (p<0.001) göstermiştir (Çizelge 8). Kontrol 
grubunda ise Ant ve KAFE tek başına ve birlikte MDA’yı artırmıştır (p<0.05,  Çizelge 7). ORT 
infeksiyonu sonucu antioksidan enzimlerden SOD artarken (p<0.05), GSH-Px (p<0.001) ve 
KAT (p<0.05) aktivitesi önemli olarak azalmıştır (Çizelge 9). Kontrol grubunda Ant ve KAFE 
tek başına ve birlikte GSH-Px aktivitesinde önemli azalmaya neden olurken (p<0.05), ORT 
grubunda böyle bir etki görülmemiştir. Kontrol ve ORT grubunda Ant, KAFE ve Ant+KAFE’nin 
SOD aktivitesi üzerine bir etkisi olmazken, kontrol grubunda KAT’ı azaltmıştır (p<0.001). 

İnfeksiyon sonucu trake dokusunda MDA (p<0.001), GSH-Px (p<0.01) ve GSH 
(p<0.05) düzeyinde artış görülmüştür (Çizelge 12). İnfeksiyon grubunda Ant ve KAFE’nin tek 
başına ve birlikte verilmesinin MDA üzerine önemli bir etkisi yoktur (Çizelge 11). Kontrol 
grubunda Ant ve Ant+KAFE grubunda MDA düzeyinde istatistiki olarak anlamlı artış 
(p<0.001) saptanmıştır (Çizelge 10). 

O. rhinotracheale tavuk ve hindilerde solunum bozuklukları, büyümede gerileme ve 
ölüm oranında artış ile karekterize infeksiyona ve ekonomik kayıplara neden olan yeni bir 
kanatlı patojenidir.19 Akciğerler havadaki mikroorganizmalara maruzdur ve sistemik 
infeksiyöz olaylar için hedeftir. Hemen bütün akciğer hastalıkları, pulmoner infeksiyonlara 
karşı artmış eğilimle karakterizedir. İnfeksiyonlar oksijen radikali üreten ve ekstrasellüler 
ortama salan çeşitli fagositik hücreleri ortama çeker ve aktive ederler. Akciğerler bütün 
kardiyak kan akımını alırlar ve dolayısıyla kan kaynaklı oksidanlara da maruz kalırlar. 
Akciğerler, oksidana maruz kalmayı minimum düzeye indirmek için antioksidanlara sahiptir, 
ancak serbest oksijen radikallerinin aşırı üretiminde ya da varlığında, bu koruyucu sistem 
yetersiz kalmakta ve oksidan hasar meydana gelmektedir.72  

Oksidatif stres, artmış oksidana maruz kalma ya da azalmış antioksidan kapasite 
olarak tanımlanabilir.27 Kanda ölçülen SOD ve GSH-Px enzimleri, vücudun SOR’a karşı 
koruyucu savunma sistemini oluşturan ve canlılarda stres göstergesi olarak bilinen 
enzimlerdir.44 MDA kan plazmasında SOR’un hücre membranına verdiği hasar sonucu olarak 
ortaya çıkmaktadır.43 Kanda MDA değerlerindeki artış SOR’un arttığının yani oksidatif stresin 
arttığının bir göstergesidir.  
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Mevcut çalışmada, ORT infeksiyonu serum MDA düzeyinde artışa, antioksidan 
enzimlerden GSH-Px ve KAT aktivitesinde azalmaya neden olmuştur. ORT infeksiyonu ile 
ilgili benzer bir çalışmada  serum MDA artışı, KAT ve GSH-Px aktivitesinin azalması mevcut 
çalışma ile uyumludur.8 Akciğer tüberkülozu ile ilgili yapılan çalışmada, serum MDA ve nitrit 
düzeyinde artış, antioksidan enzim aktivitesinde ise azalmalar tespit edilmiştir.32,33  Bronşial 
astımlı hastaların eritrosit GSH-Px enzim aktivitesinde düşüş olduğunu bildiren çalışmalar 
3,12,50, benzer şekilde astımlı çocukların serum total antioksidan aktivitelerinde düşüş 
olduğunu bildiren çalışma35 mevcuttur. Bulduğumuz sonuçlar yukarıdaki çalışmalar ile 
uyumludur. 

ORT enfeksiyonu serum NO, AST, ALT, Vit A, Vit E düzeylerini etkilememiştir. Ancak 
β-karoten düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı artışa neden olmuştur (p<0.01). Ant ve KAFE 
kontrol grubunda NO düzeyinde azalmaya sebep olmuştur. ORT’li grupta Ant ve KAFE tek 
başına AST aktivitesinde azalmaya sebep olmuş, Ant ve KAFE birlikte verildiği zaman bu 
azalma istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. ORT’li grupta ALT aktivitesinde KAFE önemli 
azalmaya neden olmuştur. KAFE  ORT’li grupta Vit E seviyesinde azalmaya sebep olmuştur. 
Bu azalmalar Ant ve KAFE’nin infeksiyonu önlemede ve doku hasarını önlemedeki etkisinden 
kaynaklanmış olabilir. Antibiyotiklerin bakterisidal etkisi ve KAFE’nin antioksidan, 
antibakteriyel etkisi doku hasarını azaltmada etkili olmuş olabilir.   

Deneysel ve klinik çalışmalarda bakteriyel enfeksiyonların nitrik oksit ve MDA 
düzeylerini artırdığı gösterilmiştir.14,29,37 Brusella infeksiyonlarında NO düzeyi artmış37, ancak 
pnömoni ve üriner infeksiyonlarda ise normal sınırlarda kalmıştır.2 Çalışmalar sonucunda NO 
düzeyindeki artışın her bölge ve her türdeki infeksiyondan çok belli bölge ve belli patojenlerle 
oluşan infeksiyonlara bağlı olarak arttığı sonucuna varılmıştır. Mevcut çalışmada NO 
düzeyinde bir değişiklik olmaması pnömoni infeksiyonundaki sonuç ile uyumludur. 

Bakteriyel lipopolisakkaritlerin akciğer ve diğer organlardaki oksidan-antioksidan 
durumu üzerine etkisini inceleyen çalışmalar mevcuttur, 20,21,74 ancak ORT ile ilgili yalnız bir 
çalışma mevcuttur.8 Bu nedenle çalışmanın sonuçlarını karşılaştırmak açısından tüberküloz, 
astım, pneumoni gibi diğer çalışmalardan da faydalanılmıştır. 

Normalde, solunum yolu epiteli, endojen ve eksojen SOR yüküne karşı antioksidan 
enzim ve moleküllerle korunur. Hücre içi enzimler arasında  SOD, CAT, GPx, GSH redoks 
halkası bulunur. Enzimatik olmayan başlıca antioksidanlar arasında seruloplazmin, E vitamini 
ve Vit C mevcuttur. Alt solunum yolları yüzey epitel sıvısında antioksidan olarak SOD, CAT 
ve albümin, seruloplazmin, transferrin gibi plazma proteinleriyle GSH ve vitaminler bulunur.66  

ORT ile ilgili yapılan benzer bir çalışmada, enfeksiyon sonucu trake ve akciğer 
dokusunda MDA düzeyi artmıştır.8  Mevcut çalışmada da, ORT enfeksiyonu sonucu  trake ve 
akciğer dokusunda MDA düzeyindeki artış oksidatif stresin oluştuğunun göstergesidir. MDA 
düzeyindeki artışa akciğerdeki GSH-Px ve KAT aktivitesindeki azalma, trake dokusunda ise 
sadece GSH-Px deki azalma eşlik etmiştir. KAT ve GSH-Px enzimleri H2O2’yi yıkımlamak 
suretiyle hidroksil radikal oluşumunu engeller. Nordstrom40 ve Gupta22 hidroksil radikal 
oluşumunun önlenmesi ile oksidatif stres sonucu oluşan doku hasarından hücrelerin 
korunduğunu bildirmişlerdir. Safarian ve ark.’ları53 çalışmalarında pulmoner tüberkülozlu 
hastalarda SOD, GSH-Px ve GR enzimlerini yüksek bulmuşlar ve bunu, lipid 
peroksidasyonun artması nedeniyle kompensatuar olarak antioksidan enzimlerin artmasına 
bağlamışlardır. Çalışmamızda KAT ve GSH-Px enzim aktivitelerinin azalması yüksek 
miktardaki SOR’lar tarafından enzimlerin inaktivasyonundan ve enzimlerin yetersiz 
kalmasından kaynaklanmış olabilir. 

Ayrıca bu çalışmada ORT sonucu akciğer dokusunda SOD aktivitesinin arttığı tespit 
edilmiştir. Çalışmamız MDA ve SOD artışı bakımından Safarian ve ark.’larının53 çalışması ile 
uyumludur. SOD enzimi süperoksit radikallerini hızla hidrojen perokside dönüştüren ve 
antioksidan savunmada rol alan ilk enzimlerden birisidir. SOD aktivitesindeki artış, süperoksit 
radikallerinin artışından kaynaklanmış olabilir. Aynı şekilde GSH-Px ve KAT enzimlerinin 
aktivitelerindeki azalma da hidrojen peroksitlerin fazla miktarda üretilmesi sonucu olabilir.  
 Peroksizomlarda bulunan KAT enzimi yüksek konsantrasyonlardaki H2O2’nin 
yıkımından sorumludur.17 Tiina ve ark.’ları64 tarafından akciğerlerin ve karaciğerin antioksidan 
enzimlerinin sentez ve gelişimi ile ilgili yaptıkları çalışmada, akciğer ve karaciğerin prenatal 
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gelişiminde antioksidan enzimlerden KAT’ın hem mRNA’sının hem de aktivitesinin akciğerde 
artmasının akciğerdeki savunma sisteminde bu enzimin önemi açısından iyi bir göstergedir. 
Yapmış olduğumuz çalışmada, akciğerlerde KAT enziminde değişiklik meydana gelmesi 
KAT’ın akciğer savunmasındaki önemini bir defa daha vurgulamıştır. Zira trakede herhangi 
bir değişiklik meydana gelmemiştir. 
Propolis; işçi arıların ağaç kabuklarından, bitkilerin filiz, dal ve tomurcuklarından arka 
bacaklarındaki polen sepetçiklerinde topladığı reçinemsi maddeleri ve bitki salgılarını, 
başlarında bulunan salgı bezlerinden salgılanan enzimlerle biyokimyasal değişikliğe uğratıp 
bir miktar bal mumu karıştırarak oluşturdukları, edinildiği kaynağa göre kirli sarıdan koyu 
kahverengine kadar değişen renkte ve oda sıcaklığında yarı katı halde olan yapışkan organik 
bir maddedir.45,46,65 KAFE yapıca flavonoidlere benzeyen bal arısı propolisinin aktif bir 
bileşenidir. İn vitro koşullarda 10 μmol/L konsantrasyonda nötrofiller veya ksantin/ksantin 
oksidaz sistemi tarafından oluşturulan reaktif oksijen türlerini tamamen bloke ettiği 
bildirilmiştir. KAFE’nin hepatotoksisiteden koruyucu, antioksidan, antienflamatuar, antiviral, 
immünomodülatör, nöroprotektif ve sitostatik özelliklerinin olduğu yapılan birçok çalışmada 
gösterilmiştir. 9,13 

Flavanoidlerin çok sayıda bakteriye karşı etkili olduğu bildirilmektedir.18  Flavanoidler, 
iz elementlerle veya radikallerle şelat yaparak antioksidan özellik göstermektedirler.51,73 
Flavanoidler doymamış yağ asitlerini hücre membranında oksidantlara karşı askorbat gibi 
korudukları bildirilmiştir.26  KAFE  de bir flavanoid olup, reaktif oksijen türlerinin üretimini 
bloklamaktadır.28 KAFE’nin ısı ile yanık oluşturulan ratların plazmasındaki lipit peroksidasyon 
ve nitrik oksit düzeyleri üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada  KAFE eklenen grubun 
SOD aktivitesinin tüketilmesini önlediği, ksantin oksidaz aktivitesini inhibe ettiği, MDA ve 
nitrik oksit düzeyini düşürdüğü tespit edilmiştir.28 Bu çalışmada da ORT enfeksiyonu sonucu 
kan, akciğer ve trakede görülen MDA artışını KAFE uygulaması engellemiştir. KAFE 
uygulaması sonucu ORT’li grupta kanda GR, trakede GSH-Px enzim aktivitelerindeki artış 
MDA’daki azalmayı sağlamış olabilir. 

Antimikrobiyal ajanlardan enrofloksasin, karaciğer mikrozomal enzimlerinden olan 
sitokrom P450 tarafından okside edilir, bu oksidasyon sırasında üretilen serbest radikaller 
lipid peroksidasyona neden olmaktadır.23 Çalışmamızda da antibiyotik uygulaması serumda 
bir değişikliğe neden olmazken, akciğer ve trake dokusunda kontrol grubunda artışa neden 
olmuş, ORT’li grupta ise akciğer dokusunda MDA’yı düşürmüştür. Buradan antibiyotik 
kullanımının sağlıklı bireylerde serbest radikal hasarını artırdığı, ancak solunum yolu 
infeksiyonunda kullanılmasının akciğer dokusunda serbest radikal hasarını önlemesi 
açısından faydalı olabileceği fikri çıkartılabilir. 

Sonuç olarak ORT infeksiyonu özellikle trakede oksidatif hasara sebep olmaktadır. 
Genel olarak, kontrol grubu ve ORT’li gruptaki MDA değerleri göz önüne alındığında 
KAFE’nin serbest radikal hasar oluşumunu engellemede Ant ve Ant+KAFE’ye göre daha 
etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Çizelge 1: Antibiyotik ve KAFE uygulamasının sağlıklı broiler kanındaki serbest radikal hasarı ve 

antioksidan aktivite üzerine etkileri 

 

 

 

 

 

Çizelge 2: Antibiyotik ve KAFE uygulamasının ORT ile enfekte broyler kanındaki serbest radikal 

hasarı ve antioksidan aktivite üzerine etkileri 

 

 

 

Çizelge 3: ORT infeksiyonunun broyler kanındaki serbest radikal hasarı ve antioksidan aktivite 

üzerine etkileri 

 

 

 

 

MDA 

nmol/ml 

 

SOD 

U/g Hb 

GSH-Px 

U/g Hb 

CAT 

k/g Hb 

GR 

U/ g Hb 

GSH 

nmol/ml 

Kontrol 

 

3,19±0,03
a
 0,47±0,03 38,39±1,94

ab
 10,44±0,36

b
 4,69±0,61

a
 0,38±0,02 

K + Ant 

 

3,42±0,29
a
 0,60±0,05 44,55±4,59

bc
 7,27±0,70

a
 5,59±0,27

ab
 0,33±0,01 

K + KAFE 

 

3,76±0,24
ab

 0,60±0,03 54,12±6,33
c
 7,82±0,60

a
 6,11±0,23

b
 0,36±0,01 

K+Ant+KAFE 4,33±0,33
b
 0,50±0,05 28,01±3,57

a
 8,08±0,44

a
 6,30±0,28

b
 0,34±0,01 

P <0.05 >0.05 <0.01 <0.01 <0.05 >0.05 

 

 

MDA 

nmol/ml 

 

SOD 

U/g Hb 

GSH-Px 

U/g Hb 

CAT 

k/g Hb 

GR 

U/ g Hb 

GSH 

nmol/ml 

ORT 

 

4,18±0,24 0,40±0,04 20,71±1,57 8,07±0,15
b
 4,98±0,42

a
 0,39±0,01 

ORT+Ant 

 

3,44±0,26 0,44±0,05 15,86±2,76 6,38±0,55
a
 4,47±0,50

a
 0,38±0,01 

ORT+ KAFE 

 

3,65±0,16 0,55±0,07 14,96±2,38 7,22±0,52
ab

 6,86±0,53
b
 0,38±0,01 

ORT+Ant+KAFE 

 

4,12±0,32 0,48±0,03 16,48±2,74 6,18±0,26
a
 7,22±0,84

b
 0,37±0,01 

 

P 

 

>0.05 

 

>0.05 

 

>0.05 

 

<0.05 

 

<0.01 

 

>0.05 

 

 

MDA 

nmol/ml 

 

SOD 

U/g Hb 

GSH-Px 

U/g Hb 

CAT 

k/g Hb 

GR 

U/ g Hb 

GSH 

nmol/ml 

Kontrol 3,19±0,03
a
 0,47±0,03 38,39±1,94

b
 10,44±0,36

b
 4,69±0,61 0,38±0,02 

ORT 

 

4,18±0,24
b
 0,40±0,04 20,71±1,57

a
 8,07±0,15

a
 4,98±0,42 0,39±0,01 

P <0.01 >0.05 <0.001 <0.001 >0.05 >0.05 
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Çizelge 4: Antibiyotik ve KAFE uygulamasının sağlıklı broyler kanındaki bazı biyokimyasal 

parametreler  üzerine etkileri 

 

 

 

Çizelge 5: Antibiyotik ve KAFE uygulamasının ORT ile enfekte  broyler kanındaki bazı biyokimyasal 

parametreler  üzerine etkileri 

 

 

 

 

Çizelge 6: ORT infeksiyonunun broyler kanındaki bazı biyokimyasal parametreler  üzerine etkileri 

 

 

 

 

 

 

 NO 

µmol/L 

AST 

U/L 

ALT 

U/L 

Β-Karoten 

µg/dl 

Vit  A 

µg/dl 

Vit E 

µg/dl 

Kontrol 66,93±0,29
b
 30,14±2,17 1,92±0,07 247,13±13,57 28,67±3,47 0,28±0,03 

K+Ant 

 

65,84±0,17
a
 28,70±2,06 1,77±0,39 263,40±27,17 24,60±1,89 0,27±0,01 

K+KAFE 65,86±0,17
a
 25,72±1,13 2,59±0,32 253,17±16,91 20,43±1,50 0,37±0,04 

K+Ant+KAFE 

 

66,46±0,34
ab

 25,63±1,53 1,77±0,09 235,88±6,84 25,82±4,45 0,24±0,04 

P 

 

<0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 

 NO 

µmol/L 

AST 

U/L 

ALT 

U/L 

Β-Karoten 

µg/dl 

Vit  A 

µg/dl 

Vit E 

µg/dl 

ORT 66,40±0,14 28,22±1,34
b
 1,96±0,11

b
 340,92±17,64 28,01±1,09 0,24±0,03

b
 

ORT+Ant 

 

65,84±0,25 25,15±1,13
ab

 1,77±0,23
b
 373,87±38,94 24,39±3,53 0,24±0,02

b
 

ORT+KAFE 66,40±0,25 26,11±0,57
ab

 

 

0,81±0,14
a
 352,15±45,14 26,37±2,28 0,15±0,01

a
 

ORT+Ant+KAFE 66,61±0,28 23,42±0,91
a
 1,10±0,19

a
 336,35±28,04 25,82±1,38 0,20±0,01

ab
 

P 

 

>0.05 <0.05 <0.001 >0.05 >0.05 <0.05 

 NO 

µmol/L 

AST 

U/L 

ALT 

U/L 

Β-Karoten 

µg/dl 

Vit  A 

µg/dl 

Vit E 

µg/dl 

Kontrol 

 

66,93±0,29 30,14±2,17 1,92±0,07 247,13±13,57
a
 28,67±3,47 0,28±0,03 

ORT 

 

66,40±0,14 28,22±1,34 1,96±0,11 340,92±17,64
b
 28,01±1,09 0,24±0,03 

P >0.05 >0.05 >0.05 <0.01 >0.05 >0.05 
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Çizelge 7: Antibiyotik ve KAFE uygulamasının sağlıklı  broylerlerin akciğer dokusundaki   serbest 

radikal hasarı ve antioksidan aktivite üzerine etkileri 

 

 

 

Çizelge 8: Antibiyotik ve KAFE uygulamasının ORT ile enfekte  broylerlerin akciğer dokusundaki   

serbest radikal hasarı ve antioksidan aktivite üzerine etkileri 

 

 MDA 

nmol/g doku 

SOD 

U/mg prot 

GSH-Px 

Ü/g prot 

KAT 

k/g prot 

GSH 

nmol/gdoku 

NO 

µmol/g 

doku 

ORT 

 

5,74±0,15
b
 0,17±0,02 36,28±1,84 4,65±0,28

c
 1,11±0,04 66,93±0,12 

ORT+Ant 

 

4,21±0,28
a
 0,22±0,02 39,71±2,16 2,78±0,20

a
 1,14±0,02 66,88±0,52 

ORT+KAFE 4,25±0,23
a
 0,18±0,01 38,23±1,76 3,99±0,10

b
 1,26±0,04 66,42±0,31 

ORT+Ant+KAFE 

 

4,83±0,32
a
 0,21±0,01 37,83±3,85 3,29±0,17

a
 1,18±0,02 67,29±0,24 

P 

 

<0.001 >0.05 >0.05 <0.001 >0.05 >0.05 

 

 

 

Çizelge 9: ORT infeksiyonunun broylerlerin akciğer dokusundaki  serbest radikal hasarı ve 

antioksidan aktivite üzerine etkileri 

 

 MDA 

nmol/g doku 

SOD 

U/mg prot 

GSH-Px 

Ü/g prot 

KAT 

k/g prot 

GSH 

nmol/g doku 

NO 

µmol/g doku 

Kontrol 4,21±0,44
a
 0,09±0,02

a
 48,80±1,60

b
 6,32±0,59

b
 1,08±0,05 65,94±0,79 

ORT 

 

5,74±0,15
b
 0,17±0,02

b
 36,28±1,84

a
 4,65±0,28

a
 1,11±0,04 66,93±0,12 

P <0.01 <0.05 <0.001 <0.05 >0.05 >0.05 

 

 

 

 MDA 

nmol/g doku 

SOD 

U/mg prot 

GSH-Px 

Ü/g prot 

KAT 

k/g prot 

GSH 

nmol/gdoku 

NO 

µmol/g doku 

Kontrol 4,21±0,44
a
 0,09±0,02 48,80±1,60

b
 6,32±0,59

b
 1,08±0,05 65,94±0,79

ab
 

K+Ant 6,73±0,89
b
 0,12±0,02 35,80±4,32

a
 4,08±0,25

a
 1,17±0,68 66,28±0,30

b
 

K+KAFE 6,75±0,17
b
 0,12±0,02 38,26±3,87

a
 5,75±0,47

b
 1,15±0,03 66,69±0,16

b
 

K+Ant+KAFE 7,53±1,17
b
 0,10±0,01 33,45±0,88

a
 4,25±0,24

a
 1,13±0,03 64,73±0,36

a
 

P <0.05 >0.05 <0.01 <0.001 >0.05 <0.05 
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Çizelge 10: Antibiyotik ve KAFE uygulamasının sağlıklı  broylerlerin trake dokusundaki   serbest 

radikal hasarı ve antioksidan aktivite üzerine etkileri 

 

 

 

 

Çizelge 11: Antibiyotik ve KAFE uygulamasının ORT ile enfekte   broylerlerin trake dokusundaki   

serbest radikal hasarı ve antioksidan aktivite üzerine etkileri 

 

 MDA 

nmol/g 

doku 

SOD 

U/mg prot 

GSH-Px 

Ü/g prot 

KAT 

k/g prot 

GSH 

nmol/g 

doku 

NO 

µmol/g 

doku 

ORT 11,51±0,96 0,40±0,02 132,85±9,17 9,70±0,39 3,05±0,06
b
 67,61±0,42 

ORT+Ant 11,32±1,48 0,37±0,04 135,66±8,55 11,52±0,68 3,13±0,15
b
 67,24±0,30 

ORT+KAFE 9,62±1,51 0,45±0,05 163,91±11,66 12,73±2,05 2,69±0,10
a
 66,59±0,64 

ORT+Ant+KAFE 

 

10,66±0,40 0,38±0,02 140,50±5,88 11,34±0,90 3,25±0,12
b
 67,20±0,30 

P 

 

>0.05 >0.05 >0.05 >0.05 <0.05 >0.05 

 

 

 

Çizelge 12: ORT infeksiyonunun  broylerlerin trake dokusundaki   serbest radikal hasarı ve 

antioksidan aktivite üzerine etkileri 

 

 MDA 

nmol/g doku 

SOD 

U/mg prot 

GSH-Px 

Ü/g prot 

KAT 

k/g prot 

GSH 

nmol/g doku 

NO 

µmol/g doku 

Kontrol 4,21±0,44
a
 0,43±0,03 91,71±6,35

a
 8,84±1,10 2,69±0,12

a
 65,84±0,89 

ORT 11,51±0,96
b
 0,40±0,02 132,85±9,17

b
 9,70±0,39 3,05±0,06

b
 67,61±0,42 

P <0.001 >0.05 <0.01 >0.05 <0.05 >0.05 

 

 MDA 

nmol/g doku 

SOD 

U/mg prot 

GSH-Px 

Ü/g prot 

KAT 

k/g prot 

GSH 

nmol/g doku 

NO 

µmol/g 

doku 

Kontrol 4,41±0,64
a
 0,43±0,03 91,71±6,35 8,84±1,10 2,69±0,12

ab
 65,84±0,89 

K+Ant 11,03±0,47
b
 0,40±0,04 96,68±4,59 11,67±1,14 2,64±0,09

a
 66,78±0,20 

K+KAFE 3,77±0,35
a
 0,41±0,05 99,25±5,16 10,65±1,51 3,04±0,08

c
 66,03±0,23 

K+Ant+KAFE 8,46±2,35
b
 0,43±0,06 104,16±6,74 8,93±0,86 2,92±0,02

bc
 64,74±0,67 

P <0.001 >0.05 >0.05 >0.05 <0.05 >0.05 
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ÖZ 
 Bu araştırma tavuklara Campylobacter’lerin naklinde sineklerin rolünün az olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca, tavuk ve sineklerden elde edilen Campylobacter jejuni ve 
Campylobacter coli izolatlarının PZR-RFLP analizi sonucu düşük bir genetik heterojenitenin 
olduğunu ve tavuk fekal svap örneklerinden ve sineklerden elde edilen flaA bant profillerinin 
benzer olduğunu göstermiştir. 
 
GİRİŞ 
 Campylobacteriosis hayvansal orijinli ürünlerin neden olduğu gıda kaynaklı bir 
enfeksiyondur. Son yıllarda Campylobacter'lerin neden olduğu gıda zehirlenmeleri ve enterik 
enfeksiyonlarda belirgin bir artış kaydedilmiştir (1-3). Kuzey İrlanda'da Campylobacter 
türlerinin neden olduğu gıda zehirlenmesi oranı 1989-1993 yılları arasında iki kat artarak 
Salmonella'nın yerini almıştır (4). Campylobacter'lerin gıdalardan bulaştığı bilinmesine 
rağmen bulaşmada hangi gıdaların daha büyük rol oynadığını tespit etmek oldukça güç 
olmaktadır (4). Tavuk ürünleri insan campylobacteriosis’inin en önemli kaynaklarından 
birisidir (5). Vakaların sayısının kışın en düşük ve yazın en yüksek olduğu bildirilmiştir (6). 
Danimarka’da Campylobacter türleriyle enfekte tavuk kümeslerinin prevalansı yaz aylarında 
%60-80’e ulaştığı bildirilmiştir (7). Sıcak bölgelerde yazın daha yüksek oranda rastlanabilen 
Campylobacter enfeksiyonları için identifiye edilen risk faktörleri direkt hayvan teması, ızgara 
türü yiyeceklerin yenmesi, havuzlarda yüzme, akarsulardan temin edilen işlenmemiş su ve 
diğer doğal kaynaklardır (8,9,10,11). Izgara ve campylobacteriosis arasındaki ilişki önceden 
varsayıldığı gibi, pişirilmemiş et veya kros-kontaminasyonlardan ziyade, sineklerle gıdanın 
kontaminasyonuna bağlı olabilir (12). Sinekler bakterilerin naklinde daha önemli bir rol 
oynarlar (12). İngiltere’de yapılan bir çalışmada campylobacteriosis insidensi ile sinek 
yoğunluğu arasında yakın bir ilişki olduğu bildirilmiştir (13). Sinekler, özellikle evlerde ve gıda 
fabrikalarında yaygın olarak bulunan Musca domestica (M. domestica) türü, şiddetli bazı 
enterik bakteriyel hastalıkların iyi bilinen vektörleridir (14) ve Campylobacter türlerini 
taşıdıkları bildirilmiştir (15,16,17,18,19). Ventilasyon havasıyla broyler kümesine çok sayıda 
sinek girebildiği için vektör sinekler dışarıdaki çiftlik hayvanlarından broyler’lere 
Campylobacter türlerini naklederler (18,20). Ayrıca sinekler insanlara Campylobacter 
türlerinin direkt naklinde de önemli rol oynayabilirler (21,22).  
 Campylobacter’lerin genel karakterlerinden dolayı az sayıda identifikasyon testinin 
uygulanabilmesi ve bu testlerin de bazılarının yanlış pozitif veya negatif sonuç vermesi gibi 
dezavantajları gidermek amacıyla son yıllarda geliştirilen alternatif metotların başında PZR 
tabanlı uygulamalar gelmektedir (23,24,25). 
 Bu çalışmada, Elazığ ilindeki kümeslerdeki tavuklarda ve bu kümeslerin yakınında 
yakalanan Muscidae ailesine bağlı sineklerde Campylobacter jejuni ve Campylobacter 
coli’nin klasik yöntemler ile izolasyonu, izole edilen etkenlerden elde edilen DNA’lar ile 
genotiplendirme çalışmaları [Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length 
Polymorphism (PZR-RFLP)] yapılarak izolatların genetik profillerinin saptanması ve bu 
profillerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
  
LİTERATÜR ÖZETİ 
 Sinantropik sinekler, özellikle de ev sineği M. domestica (L) (Diptera; Muscidae) insan 
ve hayvan aktiviteleri ile ilişkilidir (26). Bir saha çalışmasında, ev sineklerinin tavuklara C. 
jejuni’yi naklettiği ve C. jejuni’nin çoğunlukla havalandırma girişlerinden broyler kümeslere ve 
kümeslere yakın çiftlik hayvanlarından ev sinekleri aracılığı ile taşındığı bildirilmiştir (18). 
Sineklerle tavuk kümesleri arasında C.  jejuni’nin nakli kontrollü laboratuar koşulları altında 
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deneysel olarak gösterilmiştir (16). Campylobacter türlerinin epidemiyolojisinde sineklerin 
rolü Rosef ve Kapperud (15) tarafından bildirilmiştir. Sonradan yayınlanan veriler çoğunlukla 
Campylobacter türleri ile enfekte tavuklar ve kümes barınakları içerisinde toplanan sineklerle 
alakalıdır (15,17,27). 
 Dış çevredeki sineklerin Campylobacter türlerinin varlığı yönünden incelenmesi ile 
ilgili çok az çalışma yayınlanmıştır (18,19,28). Bu çalışmalarda Campylobacter spp pozitif 
sinekler Muscidae ailesine ait olan ev sineği M. domestica, stable (ahır) sineği Stomoxys 
calcitrans (L.), black dump (siyah çöplük) sineği Hydrotaea aenescens (Wiedemann) ve 
Anthomyiidae ailesine ait olan kök kurdu sineği Adia cinerella (Falle´n)’ydı. Muscidae 
ailesindeki sineklerin çiftlik çevresinde Campylobacter spp’lerini toplayabildiği primer 
kaynaklar domuz, sığır, koyun, kümes hayvanları, pest’ler, petler ve yabani kuşların dışkısını 
içerir. Ayrıca, Campylobacter türleri kontamine kirli su birikintisi, su kaynakları, fomitler, 
sinekler ve diğer insektlerden izole edilebilirler (29,30,31,32,33). Campylobacter spp bir 
domuz çiftliğinde %43,2 ve tavuk kümeslerinde %50,7 (15), broyler kümeslerinin çevresinde 
%8,2 (18) oranında saptanmış ve C. jejuni bir hindi çiftliğinde %13,4 (19), sığır çiftliğinde 
%8,9 (34), kırsal alanlarda %2,4 (35) ve sığır ve koyun çifliğinde %5,8 (36) oranında tespit 
edilmiştir.  
 Campylobacter türlerinin izolasyonu için 2 temel yöntem vardır. İlki Dekeyser ve 
Butzler tarafından tanımlanan 0.45 μm, 0.65 μm ve 0.8 μm por büyüklüklerindeki membran 
filtreleri geçen örneğin selektif filtrasyonudur (37,38). Campyobacter’ler çok küçük ve çok 
hareketli olduğundan dolayı bu membranları geçebilir. Sonra, filtrat selektif besiyerine ekilir 
ve mikroaerobik koşullarda 42-43 °C’de inkube edilir (39). İlk olarak Skirrow tarafından 
geliştirilen ikinci yöntem örneğin direkt olarak vankomisin, polimiksin B ve trimetoprim içeren 
selektif besiyerine ekilmesini esas alır (40). Skirrow’un ardından farklı konsantrasyonlarda 
farklı suplementleri içeren birkaç selektif besiyeri tanımlanmasına rağmen, bunların hiçbiri 
tüm Campylobacter türlerinin üremesini desteklememiştir (41,42,43,44,45,46). Kan ve 
antibiyotik ilave edilmiş tamponlu pepton’lu suyun (buffered peptone water) hem C. jejuni ve 
C. coli’nin izolasyonunda kullanılabileceği bildirilmiştir (47). Son yıllarda Campylobacter 
türleinin dışkıdan izolasyonunda daha etkili ve duyarlı olan CAT (cefoperazon, amfotericin B, 
teikoplanin) ve mCCDA (modifiye cefoperazone charcoal deoxylcholate agar) gibi selektif 
besi yerleri geliştirilerek  kullanılmıştır (46,48). 
 Geleneksel kültür yöntemleri ile Campylobacter’lerin izolasyon ve identifikasyonu 
bakterinin yavaş üremesi, üreme gereksinimleri, fenotipik farklılıklarının yetersizliği, tür 
seviyesinde Campylobacter’leri identifiye etmedeki başarısızlıklardan dolayı oldukça zaman 
alıcı ve zahmetli bir işlemdir (49). Son yıllarda, Campylobacter’lerin identifikasyonunda 
kültüre alternatif olarak daha kısa sürede sonuç veren PZR tabanlı moleküler yöntemler 
başarı ile kullanılmıştır. Flagellin geni (50), mapA geni (51), guanosine triphosphatase geni 
(52) ve bakteriyel ribosomal genler gibi farklı hedef genleri baz alan çok sayıda PZR yöntemi 
tanımlanmıştır (53,54,55,56). 
 Campylobakter’lerin tiplendirilmesinde serotiplendirme ve biyotiplendirme gibi 
fenotipik yöntemler ve Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD), RFLP, Pulsed Field Gel 
Electrophoresis (PFGE), ribotiplendirme, ve microarray tabanlı yöntemler kullanılmaktadır 
(49,57). C. jejuni ve C. coli birçok ortak fenotipik karaktere sahip olduklarından biyokimyasal 
ve serolojik olarak ayırt edilmeleri oldukça zordur. Bu ayırım çoğunlukla C. coli’nin Na-
hippurat’ı hidrolize etmesi esasına dayanmakta ve bu test de her zaman doğru sonuç 
vermemektedir (24,25,58). 

 

MATERYAL VE METOT 
Örneklerin alınması: Araştırma sinek populasyonunun yoğun olduğu Temmuz-Ağustos 
ayları arasında gerçekleştirildi. Araştırma süresince tespit edilen 30 kümesteki tavuklardan 
her hafta alınan fekal svap örnekleri Beyin Kalp İnfüzyon Broth (BHIB) içinde laboratuara 
getirildi.  
 Sinekler EGA SİNTUZ %100 organik karasinek tuzağı ile yakalandı ve aynı gün 
içerisinde laboratuara getirilerek tür tayini (59) ve izolasyon çalışmaları yapıldı (18). Erişkin 
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sinekler renk, oksipital kılların sayısı, antenler ve antenlerin üzerinde bulunan aristaların 
görünümü, palplerin rengi, erkek ve dişi bireylerin frons genişliği ve gözler arasındaki 
mesafe, toraks üzerindeki kılların miktarı, anterior torasik stigmaların rengi, kanatların 
basikostasının rengi, ekstremitelerin rengi ve erkek bireylerin genital organlarının dış 
görünüşü ile surstil ve fallosomların yapısına bakılarak teşhis edildi (59,60,61). 
Kültür: BHIB içerisindeki bakteri süspansiyonundan bir öze dolusu alındı ve mCCDA 
(CM739 + SR155 ilave edilmiş blood-free agar base) üzerine yayılarak ekim yapıldı. 
Besiyerleri mikroaerofilik kit (Campygen, Oxoid, Lot: 13L08-C25-14) ile 42ºC’de 48-72 saat 
inkubasyona bırakıldı. İzole edilen kolonilere geleneksel identifikasyon  testleri yapıldı (18).  
 Campylobacter’lerin saptanması için; sinekler steril bir havanda 2 ml %0,9 fizyolojik 
tuzlu suda süspanse edildi. Karışım 15,870 x g’de 7 dakika santrifüj edildi. Pelet 2 ml Bolton 
broth (SR0183 ve SR0048’li CM0983) içerisinde tekrar süspanse edildi ve zenginleştirme için 
37ºC’de 24 saat inkubasyondan önce vortekslendi. Zenginleştirmeden sonra, tüp tekrar 
santrifüj edildi ve örneğin 100 µl’si mCCDA (CM739 + SR155 ilave edilmiş blood-free agar 
base)'a ekim yapıldı. Petri kutuları mikroaerofilik kit (Campygen, Oxoid, Lot: 13L08-C25-14) 
ile 42ºC’de 48-72 saat inkube edildi (18). İzole edilen kolonilere geleneksel identifikasyon 
testleri yapıldı. İdentifikasyonda; katalaz, nitrat redüksiyonu, TSI agarda H2S, hippurat 
hidrolizi, Nalidiksik asit ve Sefalotin hassasiyet testleri kullanıldı (62,63). 
DNA izolasyonu : Bu çalışmada kültür yöntemiyle izole edilen C. jejuni ve C. coli 
izolatlarının DNA’sının ekstraksiyonu için QIAGEN QIAamp DNA Mini Kit (Lot No: 11872534, 
Kat No: 51306) ekstraksiyon kiti kullanıldı. 
PZR : PZR işleminde C. jejuni’nin oksidoredüktaz genine spesifik 159 bp uzunluğunda, C. 
coli’de ise 502 bp uzunluğunda gen bölgelerini amplifiye eden primerler kullanıldı (Tablo 1).  
 PZR işlemi 50 μl’lik toplam hacimde gerçekleştirildi. Karışım 5 μl 10×PZR buffer, 5 μl 
25 mM MgCl2, deoksinükleotitlerin her birinden 250 μM, 1,25 U Taq DNA polymerase enzimi 
(MBI, Fermentas) ve her bir primerden 1 μM ve 5 μl DNA ilave edildi. PZR reaksiyonları, 
PZR-Sprint thermalcycler (Thermo Hybaid, İngiltere) cihazında gerçekleştirildi. PZR 
amplifikasyon basamakları ve sıcaklıkları Tablo 1’de belirtildiği gibi uygulandı. Amplifiye 
edilen PZR ürünleri % 1,5’luk agaroz jelde elektroforez işlemine tabi tutulduktan sonra, jel 
ethidium bromide ile boyanarak ultraviole transillimunatör’de değerlendirildi. Oluşan bantların 
moleküler ağırlığını tespit etmek için 100 bp DNA ladder (Vivantis) kullanıldı. DNA 
ekstraksiyonu ve PZR işlemlerinin her aşamasında referens C. jejuni ve C. coli suşları 
(Yrd.Doç.Dr. Mehmet Nuri AÇIK (Bingöl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu)’tan temin edildi) ile negatif kontrol olarak distile su kullanıldı. 
flaA Tiplendirme: flaA gen tiplendirme Nachamkin ve ark. (65) tarafından tanımlandığı gibi 
yapıldı. PZR karışımı hazırlandıktan sonra amplifikasyon işlemi ve sıcaklıkları Tablo 1’de 
belirtildiği gibi uygulandı. Agarose jelde elektroforez işlemini takiben flaA geninin 1700 bp’lik 
kısmını amplifiye eden PZR ürünleri restriksiyon işlemine tabi tutuldu. Kuvvetli bir bant elde 
edilince, PZR ürünleri DdeI restriksiyon enzimi (10 u/μl; MBI Fermentas, Lithuania) ile kesildi. 
Reaksiyon karışımı aşağıdaki şekilde hazırlandı: 
 

PZR reaksiyon karışımı 10 μl 

Nuclease-free water 18 μl 

10XBuffer Tango (with 1 mg/ml BSA) 2 μl 

DdeI restriksiyon enzimi 2 μl 

Toplam hacim                                                32 μl 

 
 Karışım 37ºC’de 16 saat süreyle inkübe edildi. İnkubasyondan sonra %2’lik agaroz jel 
elektroforezde yürütüldükten sonra jel ethidium bromid ile 30 dak. süreyle boyandı, sonuçlar 
ultraviyole transilluminatörde (UV) değerlendirildi ve polaroid kamera sistemi ile fotoğraflandı. 
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Çizelge 1. Çalışmamızda kullanılan primerler.ve amplifikasyon sıcaklıkları 
 
 

 
Primer 

 
Spesifiklik Gen Bölgesi 

 
Primer dizisi (5′ → 3′) 

 

PZR 
ürününün 
büyüklüğü 

(bp) 

Amplifikasyon  
sıcaklıkları 

 

Kaynaklar 
 

C1 
C4 

C. jejuni (f) 
C. jejuni (r) 

oksidoredüktaz 
 

CAA ATA AAG TTA GAG GTA GAA TGT 
GGA TAA GCA CTA GCT AGC TGA T 

159 

94 ºC 1 dk 
45 ºC 2 dk  (35 siklus) 
72 ºC 1 dk.  
72 ºC 5 dk  (1 siklus) 

       64 

CC18 
CC519 

C. coli (f) 
C. coli (r) 

aspartokinaz 
 

GGT ATG ATT TCT ACA AAG CGA G 
ATA AAA GAC TAT CGT CGC GTG  

502 

94 ºC 1 dk  
45 ºC 2 dk.         
35siklus 
72 ºC 1 dk.  
72 ºC 5 dk  (1 siklus) 

       64 

FLA1 
FLA2 

Flagellin A (f) 
Flagellin A (r) 

flaA 
 

ATG GGA TTT CGT ATT AAC AC 
CTG TAG TAA TCT TAA AAC ATT TTG 

1700 

94 °C 1 dk  (1siklus) 
94 °C 15 s,  
45°C 45 s,  (45 siklus) 
72 °C 1dk 45 s  
72 °C 5 dk  (1 siklus) 

       65 
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BULGULAR 
Sinek Türlerinin İdentifikasyonu 
.  Hemen hemen bütün kümeslerden elde edilen sineklerin Muscidae ailesinden M. 
domestica türü olduğu belirlendi. Sadece 1 kümesteki 7 sineğin Calliphoridae ailesinden 
Chrysomyia albiceps türü olduğu belirlendi.  
 
Kültür Bulguları 
 Sadece M. domestica türündeki sinekler C. jejuni ve C. coli yönünden pozitiflik 
gösterdi. 
 İncelenen 450 fekal svap örneğinden, kültür yöntemi ile 149 (%33,1)’u C. jejuni ve 46 
(%10,2)’sı C. coli yönünden pozitif bulundu. Ayrıca kültür yöntemiyle her biri yaklaşık 10 
sineği içeren 60 havuzlanan sinekten üç (%5) C. jejuni ve iki (%3,3) C. coli izole ve identifiye 
edildi ve izolatlar farklı havuzlardan elde edildi. 
 
PZR Bulguları  
 Tavukların fekal svap örneklerinden C. jejuni ve C. coli olarak identifiye edilen 
izolatlardan ekstrakte edilen DNA’ların C. jejuni ve C. coli türlerine spesifik iki çift primer 
kullanılarak yapılan PZR işlemi neticesinde %33,1’inde C. jejuni’ye spesifik 159 bp 
uzunluğunda bantlar ve %10,2’sinde C. coli’ye spesifik 502 bp uzunluğunda bantlar elde 
edildi (Şekil 1). PZR yöntemiyle sineklerden %5 C. jejuni ve %3,3 C. coli identifiye edildi.  

 
  
 Şekil 1. Tavuk ve sineklerden izole edilen C. jejuni ve C. coli izolatlarıyla yapılan PZR 
sonuçlarının % 1,5’luk agaroz jeldeki görüntüsü. M: DNA Ladder (100 bp), 1: C.. jejuni pozitif 
kontrol, 2: negatif kontrol, 3-4: sineklerden izole edilen C. jejuni pozitif örnekler, 5-6: tavuk 
fekal svap örneklerinden izole edilen C. jejuni pozitif örnekler, 7: C..coli pozitif kontrol, 8-9: 
tavuk fekal svap örneklerinden izole edilen C. coli pozitif örnekler, 10: sinekten izole edilen C. 
coli pozitif örnek. 
  
flaA Tplendirme Bulguları 
 PZR ile C. jejuni ve C. coli olarak identifiye edilen izolatlar flaA genine spesifik 
primerler kullanılarak PZR amplifikasyonuna tabi tutulması sonucunda tüm izolatlar 1700 bp 
uzunluğunda bantlar oluşturdu. PZR ürünlerinin DdeI restriksiyon enzimi ile yapılan RFLP 
analizi sonucunda, tavuklardan elde edilen C. jejuni izolatları arasında 7 farklı bant profili ve 
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C. coli izolatları arasında 4 farklı bant profili gözlendi. Sineklerden elde edilen C. jejuni 
izolatları 2 farklı bant profili ve C. coli izolatları 1 bant profili gözlendi (Şekil 2 ve 3). Ayrıca 
tavuk fekal svap örneklerinden ve sineklerden elde edilen flaA bant profillerinin benzer 
olduğu saptandı. Tavuklardan elde edilen C. jejuni izolatları arasında en fazla gözlenen 
profiller %32,2 ve %28,9 oranlarıyla sırası ile, profil G ve A ve en az gözlenen profil %5,4 
oranı ile profil C’ydi. Sineklerden elde edilen C. jejuni izolatları arasında en yaygın profil 
%66,7 oranı ile profil B ve en az görülen profil A (%33,3)’ydı. Tavuklardan elde edilen C. coli 
izolatları arasında en sık gözlenen profiller %34,8 ve %30,4 oranlarıyla sırası ile, profil 1 ve 4 
ve en az gözlenen profil, %17,4 oranıyla profil 2 ve 3’tü. Sineklerden elde edilen C. coli 
izolatları arasında sadece profil 1 gözlendi. 
 

 
 Şekil 2: C. jejuni’nin flaA geninin 1700 bp’lik amplikonunun DdeI restriksiyon enzimi 
ile kesilmesi ile elde edilen PZR ürünlerinin %2’lik agaroz jeldeki görüntüsü (M: 100 bp’lik 
marker, A-G: RFLP bant profilleri). 
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Şekil 3: C. coli’nin flaA geninin 1700 bp’lik amplikonunun DdeI restriksiyon enzimi ile 

kesilmesi ile elde edilen PZR ürünlerinin %2’lik agaroz jeldeki görüntüsü (M: 100 bp’lik 
marker, 1-4: RFLP bant profilleri). 

 
  
 
 Çizelge 2. Tavuklardan elde edilen C. jejuni izolatlarının flaA tiplendirme sonuçları. 
 

 

 
 

 Çizelge 3. Tavuklardan elde edilen C. coli izolatlarının flaA tiplendirme sonuçları. 
 

Bant profilleri İzolat sayısı 
(%) 

A 43 (28,9) 

B 10 (6,7) 

C 8 (5,4) 

D 5 (%3,4) 

E 15 (10) 

F 48 (32,2) 

G 20 (13,4) 

Toplam 149 

Bant profilleri İzolat sayısı 
(%) 
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 Çizelge 4. Sineklerden elde edilen C. jejuni izolatlarının flaA tiplendirme sonuçları. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Çizelge 5. Sineklerden elde edilen C. coli izolatlarının flaA tiplendirme sonuçları. 
 
 
 
 
 
 
 
TARTIŞMA 
 Campylobacter ailesi insan ve hayvan sağlığı açısından büyük öneme sahiptir. Bu 
ailedeki türlerden özellikle C. jejuni ve C. coli daha sıklıkla enfeksiyonlara neden 
olmaktadırlar (66,67,68). 
 Ülkemizde şimdiye kadar yapılan çalışmalarda termofilik Campylobacter’lerin 
konvansiyonel ve moleküler yöntemlerle izolasyonu, identifikasyonu ve genotiplendirilmesi 
yapılmıştır. Ancak hastalığın rezervuarları olan sineklerden izolasyonları ile ilgili bir çalışma 
mevcut değildir. Diğer ülkelerde de bu konuda çok az çalışma yapılmıştır ve kanatlılarda 
campylobacteriosisin epidemiyolojisinde rol oynayan sineklerin önemi ile ilgili detaylı 
çalışmalar bulunmamaktadır.  
 Campylobacteriosis’in epidemiyolojisi hala geniş ölçüde açıklanamamıştır (6). 
1983’de Rosef ve Kapperud sineklerin hayvanlardan insan gıdasına Campylobacter’in 
nakledilmesinde rol oynadığını belirtmişlerdir (15). Ayrıca bazı araştırıcılarda kanatlı 
campylobacteriosis’in epidemiyolojisinde sineklerin rolünü bildirmişler (16,17), ancak insan 
Campylobacter enfeksiyonunda önemli vektörler olarak rol oynayan sinekler büyük ölçüde 
ihmal edilmiştir (69).  
 Muscidae ailesindeki sineklerin, özellikle ev sineğinin diğer sineklerden daha fazla 
Campylobacter türlerini taşıdığı bildirilmiştir (26). Ev sineğinin insan aktiviteleri yanı sıra, 
özellikle hayvan ürünleri ile ilişkili olduğu bilinmektedir (15,16,18,19) ve birkaç patojen ve 
hastalığı naklettiği gösterilmiştir (14). Ev sinekleri yaz aylarında çok sayıdadır ve sinantropik 
ve omnivorous biyolojileri taze dışkıdan Campylobacter türlerini toplamalarına sebep olurken, 
Calliphoridae ailesinin blow sineklerinin de broyler çiftliklerindeki karkas konteynırlarını cazip 
bulması ilginçtir (26). Bununla birlikte, Hald ve ark. (26) 488 Calliphoridae ailesindeki sineğin 
1’inde Campylobacter spp’nin pozitif olduğunu bulmuşlar ve Calliphoridae ailesindense 
Muscidae ailesinde daha fazla sayıda Campylobacter spp pozitif olmasının nedenini 2 
ailedeki sineklerin farklı biyolojilere sahip olması ile açıklamışlardır. Muscidae ailesi 
içerisindeki bütün sinek türlerinde Campylobacter spp’nin canlı kaldığı taze dışkıda ürediği ve 
yiyecek tedarik ettiği bilinmekte, oysa Calliphoridae ailesinin mikrobiyal çevrenin 

1 16 (34,8) 

2 8 (17,4) 

3 8 (17,4) 

4 14 (30,4) 

Toplam 46 

Bant profilleri İzolat sayısı  
(%) 

A 1 (33,3) 

B 2 (66,7) 

Toplam   3 

Bant profilleri İzolat sayısı  
(%) 

1 2 (100) 

Toplam 2 
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Campylobacter spp’nin canlılığı için elverişsiz olduğu kokuşmuş materyallerle ilişkili olduğu 
bilinmektedir (26).  
 Rosef and Kapperud (15) tavuk kümesinde incelenen 146 ev sineğinin %50,7’sinin ve 
bir domuz çiftliğinden alınan 169 sineğin %43,2’sinde Campylobacter spp pozitif olduğunu ve 
%28,4 oranında C. jejuni’nin pozitif olduğunu bildirmişlerdir. Wright (35) inceledikleri  
 
210 sineğin 5 (%2,4)’inde C. jejuni’yi pozitif bulmuştur. Szalanski ve ark. (19) Arkansas’ta 
2,486 ev sineğinin %10,9’unda, 867 black dump sineğin %23,3’ünde ve 10 stable sineğin 
birinde C. jejuni’yi saptamışlardır. Danimarka’da broyler kümesinin dışında yakalanan 
sineklerin %8,2’sinin tavuklara C. jejuni’yi nakletme potansiyeline sahip olduğu ve 
tavuklardan alınan fekal svap örneklerinin tümünün Campylobacter spp yönünden pozitif 
olduğu bildirilmiştir (18). Aynı çalışmada 3 hayvandan (broyler, koyun ve sinekler) ve broyler 
kümesinin hem içinden hem de dışarısından elde edilen 28 izolatın PFGE’i neticesinde 
27’sinin aynı klona ait olduğu tespit edilmiştir (18). Yine Hald ve ark. (26) Danimarka’da 
yaptıkları diğer bir çalışmalarında, 2,816 sineğin 31’inde (%1,1) Campylobacter spp pozitif 
olduğunu rapor etmişlerdir. Hansson ve ark (28) tarafından İsveç’te 2004 yılının Mayıs ve 
Kasım aylarında yapılan bir çalışmada, broyler çiftliklerinin yakınında bulunan 291 sineğin 
3’ünde (%1,0) Campylobacter spp yönünden pozitiflik saptanmıştır. Sproston ve ark (36) 
tarafından İngiltere’de 2006 yılının Mayıs ve Eylül aylarında yapılan bir çalışmada, sığır ve 
koyun çiftliklerinden topladıkları sineklerden %5,8 oranında C. jejuni ve %13,3 oranında C. 
coli tespit edilmiştir.  
 Bizim çalışmamızda, kültür ve PZR yöntemleriyle sineklerden %5 oranında 
bulduğumuz C. jejuni prevalansı Rosef and Kapperud (15)’un %28,4’lük, Szalanski ve ark. 
(19)’nın %10,9’luk, Hald ve ark. (18)’nın %8,2’lik oranlarından düşük, Wright (35)’ın %2,4’lük 
oranından yüksek bulunmuştur. Ayrıca sineklerden %8,3 oranında izole ettiğimiz 
Campylobacter spp prevalansı Hald ve ark. (26)’nın %1,1 ve Hansson ve ark. (28)’nın 
%1.0’lık oranlarından yüksek, Rosef and Kapperud (15)’un %50,7’lik oranından düşük 
bulunmuştur. 

Danimarka’da 1998–1999 yıllarında yapılan bir çalışmada, ülkede 2 yıl boyunca tüm 
broyler’lerden alınan fekal örneklerden %42,5 oranında Campylobacter spp. izole edilmiştir 
(70). Yine aynı çalışmada, Campylobacter spp. pozitif örnekler çoğunlukla Temmuz, Ağustos 
ve Eylül aylarında, en az sayıda örneklerin ise Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında tespit 
edildiği bildirilmiştir (70). Yine Danimarka’da 2003 yılında yapılan diğer bir çalışmada ise; 
1250 fekal örnekten 512 (%40,9)’sinde Campylobacter spp. pozitif olarak bulunmuş ve bu 
izolatların 489 (%39,1)’u C. jejuni, 13 (%1)’ü C. coli, geri kalan izolatlar ise Campylobacter 
spp. olarak identifiye edilmiştir (71). Yine Danimarka’da 2004 yılında yapılan bir çalışmada, 
65 tavuk dışkı örneğinden 39 (%60)’unda Campylobacter spp. pozitif olarak saptanmış ve bu 
izolatların 35 (%54)’i C. jejuni, 4 (%6)’ü C. coli olarak identifiye edilmiştir (49). Japonya’da 
2006 yılında yapılan bir çalışmada, 120 tavuk fekal örneğinden 55 (%45,8)’inde C. jejuni ve 
13 (%10,8)’ünde C. coli saptanmıştır (72).  
 Elazığ ilinde, 2009 yılında yapılan bir çalışmada, 200 tavuk fekal svap örneğinden 
102 (%51)’sinde C. jejuni izole edilmiştir. (73). Çalışmamızda kültür ve PZR yöntemleriyle 
incelenen tavuk fekal svap örneklerinden elde ettiğimiz izolasyon bulgularımız 
değerlendirildiğinde, C. jejuni’nin (%33,1), C. coli (%10,2)’den daha yüksek oranda izole 
edildiği gözlenmiştir. Bu sonuçlar Bang ve ark (71), Keramas ve ark. (49), Takahashi ve ark 
(72) ve Ertaş ve ark (73) tarafından yapılan araştırmanın sonuçları ile benzerlik 
göstermektedir. Araştırıcılar inceledikleri fekal svap örneklerinden benzer şekilde C. jejuni’nin 
C. coli’den daha yüksek oranda izole edildğini rapor etmişlerdir (49,71,72,73). Ayrıca %33,1 
oranında izole ettiğimiz C. jejuni oranımız Bang ve ark (71)’nın %39,1’lik oranına yakın, 
Keramas ve ark. (49)’nın %54, Takahashi ve ark. (72)’nın %45,8, Ertaş ve ark (73)’nın 
%51’lik oranlarından düşüktür. C. coli (%10,2) oranımız ise, Bang ve ark (71)’nın %1 ve 
Keramas ve ark. (49)’nın %6’lık oranlarından yüksek, Takahashi ve ark. (72)’nın %10,8’lik 
oranıyla uyumlu bulundu. 
           Campylobacter enfeksiyonlarının epidemiyolojisini anlamak, özellikle salgınların 
kaynaklarını tespit etmek için farklı tiplendirme yöntemleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır 
(74,75). Biyotiplendirme (76,77), serotiplendirme (78,79) ve faj tiplendirme (80,81) gibi 
fenotipik teknikler suş karakterizasyonu için faydalıdır ve halen yaygın olarak 
kullanılmaktadır, fakat bu teknikler bazı sınırlamalara sahiptirler. Bunların genel 
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uygulanabilirliği standart antiserum ve faj reagentleri elde etmedeki zorluklar, antijenler 
arasındaki kros-reaksiyon ve laboratuarlar arasındaki protokollerin standardizasyon eksikliği 
gibi nedenler ile sınırlıdır (82). Son yıllarda ribotiplendirme, PFGE, RAPD fingerprinting, 
amplified fragment length polymorphism (AFLP) ve RFLP gibi genotiplendirme metotları 
geliştirilmiştir (57). Bu metotlardan her biri avantaj ve dezavantajlara sahiptirler. RFLP 
tiplendirme ucuz olması, yapılışının kolay olması ve çabuk olmasından dolayı çok yaygın 
olarak kullanılır (83). 

 Campylobacter türlerinin epidemiyolojik araştırmalarında en iyi primer tiplendirme 
metodu olan PZR-RFLP analizinde en uygun gen bölgesi fla genidir (65). fla geni 1.7 kbp 
büyüklüğünde, yüksek derecede değişken bir bölgeye sahiptir (84). Campylobacter’lerin 
PZR-RFLP yöntemi ile tiplendirilmesi için AluI, DdeI, HinfI, EcorI ve PstI gibi yalnız veya 
çeşitli kombinasyonlarda birçok restriksiyon enzim kullanılmıştır (85,86). Bunlar arasında, 
DdeI’in veteriner izolatları için en iyi ayrım gücü sağlayan enzim olduğu saptanmıştır (87).  
Ayrıca yalnız HinfI ile yapılan kesme işleminin yetersiz olduğu da bildirilmiştir (88). 
Çalışmamızda Campylobacter izolatları arasındaki genetik heterojeniteyi saptamak için fla 
genine spesifik 1700 bp uzunluğundaki primerler yardımı ile DNA amplifiye edildi ve elde 
edilen amplikonlar DdeI enzimi ile kesildi. Tavuk fekal svap örneklerinden izole edilen C. 
jejuni ve C. coli’lerin flaA ile tiplendirilmesi neticesinde, sırası ile 7 ve 4 farklı profil elde edildi. 
Sineklerden izole edilen C. jejuni ve C. coli’lerin flaA ile tiplendirilmesi neticesinde 2 ve 1 
farklı profil elde edildi.  
 Danimarka’da 2003 yılında yapılan bir çalışmada, tavuk fekal örneklerinden izole 
edilen 489 C. jejuni izolatlarının fla tiplendirmesi ile 30 alt tip gösterdiği bildirilmiştir (71). 
Japonya’da 2006 yılında yapılan bir çalışmada ise, broylerlerden elde edilen C. jejuni ve C. 
coli izolatlarının DdeI restriksiyon enzimi ile flaA tiplendirmesi sonucunda, sırası ile 11 ve 4 
farklı bant profili saptanmıştır (72).  

 Elazığ ilinde 2004 yılında yapılan bir çalışmada, tavuklardan izole edilen 57 adet C. 
jejuni ve 45 adet C. coli izolatlarının RFLP analizi sonucu 7 farklı alt tip elde edilmiştir (89). 
Kayseri’deki insan, köpek, sığır ve tavuklardan alınan örneklerden sırasıyla %1,43, %43,50, 
%31,16 ve %56 oranlarında C. jejuni izole edilmiştir ve izolatların DdeI enzimi ile RFLP 
analizi sonucu 20 farklı bant profili elde edilmiştir (90). Yine aynı çalışmada HinfI enziminin 
suşların tiplendirilmesinde ayırıcı olmadığı ve farklı kaynaklardan izole edilen suşlar arasında 
benzer bant profili veren suşların bulunmadığı bildirilmiştir (90). Elazığ ilinde 2009 yılında 
yapılan bir çalışmada, tavuk fekal svap örneklerinden izole edilen 28 C. jejuni izolatının AluI, 
DdeI, HinfI+DdeI kombinasyonu enzimleri ile RFLP analizi sonucu, 6 farklı bant profili ve PstI, 
HinfI and EcoRI enzimleri ile sırası ile, 7, 5 ve 2 farklı bant profili saptanmış ve PstI enziminin 
en iyi ayrımı sağladığı bildirilmiştir (73). 
 Diğer çalışmalarla bizim çalışmamızdaki Campylobacter türlerinden elde edilen flaA 
profil sayısındaki farklılık kullanılan primerler, laboratuar koşulları ve izolatların coğrafik 
dağılımındaki farklılıklardan kaynaklanabilir (65,88). Bu çalışmada tavuk fekal svap örnekleri 
ve sineklerden elde edilen flaA bant profillerinin benzer olduğu saptandı. Bazı flaA profilleri 
daha fazla oranda tespit edilirken, bazısı da daha az izolatta gözlendi. 
 Sineklerden elde edilen Campylobacter izolatları arasındaki genetik heterojenitenin 
araştırılmasına yönelik çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Stern ve ark. (91) farklı 
kaynaklardan elde ettikleri Campylobacter izolatlarından 8 farklı bant profili (4, 6, 7, 8, 15, 21, 
43 ve 53) elde etmişler ve fla tip 15’i sinekler, çizmeler ve tavuk intestinal örneklerinde tespit 
etmişlerdir.  
  
 Şimdiye kadar yürütülen biyogüvenlik önlemleriyle yaz aylarında broyler üretiminde 
Campylobacter’in kontol edilemediği bilinmektedir (92). Bununla birlikte, son yıllarda broyler 
kümeslerinin havalandırma deliklerinde sinek perdelerinin kullanılması, yaz ve sonbahar 
mevsimlerinde Campylobacter spp pozitif broyler sürülerinin prevalansını azaltmada 
önemlidir (93). 
 Sonuç olarak; bu çalışma, Türkiye’de sineklerden C. jejuni ve C. coli’nin izole ve 
identifikasyonu konusunda yapılan ilk araştırmadır ve ülkemizde bu konuda gelecekte 
yapılacak çalışmalara önemli veriler sağlayacaktır. Bu araştırmanın sonuçları halk sağlığı 
açısından hayvanlardan insan gıdasına Campylobacter’lerin naklinde sineklerin riskinin az 
olduğunu göstermesine rağmen, Campylobacter epidemiyolojisinde sineklerin rolü göz ardı 
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edilmemelidir. Sineklerin, insanlarda Campylobacter enfeksiyonlarındaki rolünü ortaya 
koymak için, sineklerin yanı sıra kümes yakınındaki insan ve çeşitli kaynaklardan alınacak 
örneklerin moleküler tiplendirme yöntemleri ile analizini amaçlayan ve Campylobacter’lerin 
sineklerin bağırsağında varlığını ve çoğalıp çoğalmadığı veya çoğalma olmaksızın pasif 
olarak Campylobacter’leri nakledip etmediğini belirlemek için daha kapsamlı araştırmalara 
gerek duyulmaktadır. Bu tip araştırmalar sineklerin canlı Campylobacter’leri taşıma 
mesafesini ve etkeni vücudunda barındırma süresini hesaplamak bakımından önemli veriler 
sağlayacak ve campylobacteriosis’in epidemiyolojik riskini değerlendirmede faydalı olacaktır. 
Ayrıca yapılan flaA tiplendirme neticesinde, tavuk ve sinek orijinli izolatlar arasında düşük bir 
genetik heterojenitenin var olduğu gösterilmiştir. 
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İnfeksiyöz bursal hastalığı saha ve aşı viruslarının antijenik ve 

 patojenik özellikleri yönünden moleküler analizi 
 

Dr. Olcay TÜRE GÖKSU, Dr. Fethiye ÇÖVEN 
 

ÖZ  
 Bu projede ülkemizde IBD salgınlarının başladığı 90’lı yılların başından 2010 yılına 
kadar 3 farklı dönemde (1990-1994; 1998-2003 ve 2010) toplanan 140 saha izolatı, referans 
IBDV suşları (STC, SAL, D78, IN, Ev, MD) ve Türkiye’de kullanılmakta olan 20 adet canlı 
IBDV aşısı ile karşılaştırmalı olarak Reverse Transcriptase/Polymerase Chain Reaction-
Restriction Fragment Length Polymorphism (RT/PCR-RFLP) tekniği ile incelendi. Bu 
analizlerde IBDV VP2 geninin 743bp’lik bir bölümü amplifiye edilerek, BstNI(BstOI) ve MboI 
enzimleri ile antijenik gruplandırma, SspI enzimi ile patojenite analizi yapıldı.  
 Türkiye’de kullanılan aşı viruslarının 3, 4a, 4b, 5 ve 6. moleküler gruplarda yer aldığı 
görüldü. RT/PCR testinde pozitif reaksiyon veren 72 saha virusunun antijenik 
gruplandırmasında; 3, 4a ve 6. moleküler gruplarda yer alan izolatlar tespit edildi, ayrıca yeni 
16 farklı moleküler grup gözlendi. Saha viruslarının çoğunluğunun 6 ve Yeni-1 moleküler 
gruplarında toplandığı gözlendi. Diğer saha izolatları Yeni 2’den -Yeni-16’ya kadar olan 
moleküler gruplar arasında dağılım gösterdi. Sahada Amerikan tipte antijenik varyant 
virusların RFLP profiline (Moleküler Grup 1 ve 2) rastlanmadı. Saha virusları arasında MboI 
enzimi ile elde edilen RFLP profili çeşitliliği BstNI(BstOI) enzimi ile elde edilene göre daha 
yüksekti. SspI enzimi ile patojenik gruplandırma çalışması sonucunda, incelenen 72 saha 
izolatının 65 adedinin (%90.27) çok virulent (vvIBDV), 6 adedinin (%8.33) klasik virulent 
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yapıda olduğu görüldü. Bir saha izolatı (E40) SspI enzimi ile diğerlerinden farklı RFLP 
oluşturdu.  
 
GİRİŞ 
 İnfeksiyöz bursal hastalığı (IBD - Gumboro Hastalığı) 3-6 haftalık yaştaki piliçlerin 
bursa Fabricius’larında (BF) yangı ile karakterize, immunosupresif, viral, bulaşıcı bir hastalığı 
olup, etkeni infeksiyöz bursal hastalığı virusudur (IBDV) (11).  

1980’li yılların sonunda Belçika ve Hollanda’da başlayarak Avrupa’nın diğer ülkelerine 
ve dünyanın pek çok ülkesine hızla yayılan ve ülkemizde de büyük sorun olan çok virulent 
IBDV’nin (vvIBDV) yol açtığı salgınlar yaşanmıştır (5,6,7,8,10,19,22,31,34) . Salgınlar 
broylerlerde %30’lara, yumurtacılarda %80’lere varan yüksek ölümlere neden olarak kanatlı 
endüstrisini büyük ekonomik zararlara uğratmıştır. Hastalığın akut-klinik seyri yanında 
subklinik etki göstermesi ve immunosupresyona yol açması, kayıpların boyutlarını artırmıştır. 
Çok virulent IBDV’ye Avustralya, Yeni Zelanda ve A.B.D.’de rastlanmadığı bildirilmiştir (11). 
Günümüzde, sahada biyogüvenlik, sanitasyon önlemleri ve aşılamalara dayanan yoğun 
mücadele Gumboro hastalığının görülme sıklığı ve şiddetini azaltmıştır.  

İnfeksiyöz bursal hastalığı salgınları görülen ülkelerde etken izolasyonu ve 
identifikasyonu için çeşitli moleküler tekniklerden yararlanılmıştır. Reverse transcriptase (RT) 
polymerase chain reaction (PCR)–restriction fragment length polymorphism (RFLP) tekniği 
IBDV suşlarının VP2 geninin cDNA’sı üzerindeki enzim kesim noktalarının varlığını ortaya 
koyarak virusların antijenik ve patojenik özelliklerini tahmin etmek amacıyla kullanılmıştır 
(1,14,15,16,21,23,24,25,26,27,28,29).   

Bu çalışmada son 20 yılda ülkemizde salgınlara yol açan IBD virusları arasındaki 
antijenik ve patojenik heterojenitenin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma sonuçları 
epidemiyolojik açıdan ve  mücadele programları açısından önem taşımaktadır.  

 
LİTERATÜR ÖZETİ 

İnfeksiyöz bursal hastalığı viruslarının teşhis ve identifikasyonu amacıyla moleküler 
teknikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırıcılar IBDV genomunun belli bölümlerini 
RT/PCR tekniği ile çoğaltarak, cDNA’yi çeşitli restriksiyon enzimleri ile kesip, ortaya çıkan 
gen fragmanlarını elektroforez işlemi ile ayırarak suşlar arası farklılıkları gözlemektedirler 
(14, 15,16,19,21,25,26,27,28,29). DNA restriksiyon fragmanlarının uzunluklarında gözlenen 
farklılıklara restriction fragment length polymorphism (RFLP) denmektedir.  

RT/PCR-RFLP  tekniğinde BstNI(BstOI)  ve MboI restriksiyon enzimlerini kullanarak 
Jackwood ve ark., IBDV aşı viruslarını 6 moleküler gruba ayırmışlardır (14,15,16). Bunlardan 
moleküler grup 1 ve 2 varyant virusları, grup 3 ve 4 klasik virusları, grup 5 Lukert suşlarını, 
grup 6 USA dışından olan virusları ve RS593 aşı suşunu içermektedir (16). Grup 6’da SspI 
enzim analizi sonucu çok virulent oldukları belirlenen viruslar da bulunmaktadır (16). Antijenik 
özellikleri yönünden IBDV moleküler gruplarının özeti Tablo 1’de yer almıştır.  

Tablo 1. Antijenik Özellikleri Yönünden IBDV Moleküler Grupları  
 

 

Antijenik gruplar 

 

Moleküler 

gruplar 

Restriksiyon enzimler
 a
 

BstNI (BstOI) MboI
 
 

424 350 209 172 154 139 119 480 403 362 234 229 

Varyant 

1             

             

2             

             

Klasik 

3             

             

4             

             

Karışık 5             

              

Klasik (vvIBDV) 6             
       a

 Her iki enzimin yaratmış olduğu bantların moleküler ağırlıkları 

Patojeniteye göre sınıflandırma çalışmalarında Lin ve ark., çok virulent IBD 
viruslarının SspI enzimi kesim noktasına sahip olduklarını ve bu özellikleri nedeniyle klasik 
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patojen olanlardan ayrılabildiklerini rapor etmişlerdir (19). Çok virulent olan virusların 
çoğunluğu bu enzim ile sınıflandırılmakla beraber, Zierenberg ve ark., çok virulent olmalarına 
rağmen bazı IBDV’lerin SspI enzimi için kesim noktası bulundurmadıklarını ortaya koymuştur 
(35).  

RT/PCR-RFLP  tekniği kullanılarak yirmi iki ülkeye ait 200’den fazla saha suşu ile 
yapılan moleküler gruplandırma çalışmalarında 38 farklı moleküler gruba rastlanmış ve saha 
viruslarında aşı viruslarına göre daha fazla genetik farklılığın olduğu gözlenmiştir 
(14,15,16,21,29). Özellikle Jackwood ve ark’nın ABD ve dünyanın pek çok ülkesinden orijin 
alan saha viruslarıyla yaptıkları çalışmalarda şimdiye kadar tanımlanan moleküler gruplara 
uymayan pek çok yeni moleküler profilin varlığı saptanmış ve sahadaki çeşitlilik bildirilmiştir 
(15,16). Yakın coğrafyada Meir ve ark.’nın İsrail’de yaptıkları bir çalışmada 2 moleküler gruba 
(Gr 6 ve yeni bir profil) rastlanmış ve incelenen tüm saha viruslarının vvIBDV olduğu ortaya 
konmuştur (21). Mısır’a ait vvIBDV oldukları tespit edilen 10 saha suşu ile yapılan benzer 
çalışmada Abdel-Alim ve ark., antijenik yönden 3 farklı moleküler profil gözlemişlerdir (1). 
Avustralya’ya ait IBD saha virusları ile yapılan bir çalışmada diğer ülkelerin IBDV’lerinden 
farklı 12 moleküler gruba rastlanmıştır (25). Çok virulent viruslarda bulunan SspI enzimi 
kesim noktasına Avustralya IBD viruslarında rastlanmadığı, dolayısıyla dünyada etkili olan 
çok virulent IBD viruslarının bu ülkede bulunmadığı bildirilmiştir (25). 
 Ülkemiz IBD saha viruslarının izolasyon ve identifikasyon çalışmaları 90’lı yılların 
başında konvansiyonel metotlarla (6,8,9,30,31,32) yapılmış, daha sonraki dönemlerde 
394bp’lik VP2 geni (33) ve 743bp’lik VP2 geni üzerinde çeşitli araştırıcılar tarafından RE ve 
RFLP çalışmaları yürütülmüştür (23,26,27,28,29). Türe ve ark., Türkiye’den 2 (OA,OE), 
Hollanda’dan 1 (HOL) ve Tayvan’dan  2 (PT,IL) IBDV suşunu ABD klasik ve varyant virusları 
ile karşılaştırmalı olarak çalışmışlardır (29). Bu çalışmada Türkiye’ye ait her iki virusun çok 
virulent olduğu, klasik antijenik yapıda ve moleküler grup 6’da yer aldığı görülmüştür. 
Sareyyüpoğlu ve ark’nın 24 sürüye ait 47 RT/PCR test pozitif virus ile yaptıkları  RFLP 
çalışması sonucunda 2 farklı moleküler gruba rastlandığı, bu virusların çok virulent oldukları 
rapor edilmiştir (28). Sareyyüpoğlu ve ark’nın, ticari broyler ve yumurtacı 56 sürüyü kapsayan 
çalışmalarında 43 sürü RT/PCR pozitif bulunmuş, bu çalışmada 5 farklı moleküler profile 
(MP1-MP5) rastlandığı bildirilmiştir (27). Ozbey ve ark.’nın Elazığ çevresinde IBD şüpheli 
aynı sürüden topladıkları 40 numunenin 743bp’lik VP2 geninin sadece MboI enzimi ile 
yapılan RFLP çalışmasında genetik çeşitliliğe rastlanmadığı rapor edilmiştir (23).  
 Önceki çalışmalardan farklı olarak yıllar itibariyle daha kapsamlı planlanan bu 
projede;  Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde tavukçuluğun yoğun 
yapıldığı yerlerden toplanan ve ilave olarak hastalık çıkan veya şüpheli olan bölgelerden 
yakın dönemde toplanan toplam 140 saha numunesi çalışılmış, referans viruslarla ve aşılarla 
karşılaştırmalı olarak ülkemizin saha IBD viruslarının 20 yıllık bir süreçte moleküler 
epidemiyolojisi ortaya konmaya çalışılmıştır. 
  
MATERYAL VE METOT 
Materyal 
IBD Saha Virusları: Türkiye’de çeşitli coğrafik bölgelerden, IBD salgını geçirmekte olan veya 
hastalıktan şüpheli ticari broyler ve yumurtacı tip tavukçuluk işletmelerinden toplanan 
yaklaşık 140 sürüye ait BF örneği incelendi. Saha örneklerinden 60 adedi (E1-E60) IBD 
salgınlarının şiddetli seyrettiği 1990’lı yılların ilk dönemlerinden (1990-1994), 67 adedi  (Y1-
Y67) 1999-2003 yıllarında başka bir proje çalışması için toplanan numunelerden sağlandı 
(33). 2010 yılında  13 saha numunesi çalışmaya ilave edildi. Saha materyalleri ticari broyler 
ve yumurtacı tip tavukçuluk işletmelerinden, klinik hastalık semptomları gösteren sürülerden 
alındı. Her örnek en az 3-5 adet BF’tan oluşmaktaydı ve her izolat farklı bir kümes veya 
çiftliği temsil etti. Bursa Fabricius numunelerinin ortak nekropsi bulgusu; ödem, büyüme, 
hemoraji, eksudat birikimi, bazen but kaslarda ve bezli midede kanamalar şeklindeydi. 
Numuneler arasında atrofik BF’lara da rastlandı. Numunelerin hastalık yaş dönemi 12 ile 63 
günler arasında ve ölüm oranları %1-%50 arasında değişmekteydi. Saha materyalleri 
coğrafik dağılım olarak Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde 
tavukçuluğun yoğun yapıldığı İzmir, Manisa, Afyon, Bursa, Balıkesir, Bandırma, İstanbul, 
Bolu, Zonguldak, Konya ve Kayseri illeri ve çevresine aitti.  
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Primerler: IBD virusunun VP2 geninin 743 bp’lik bölümünü amplifiye eden 18 bp’lik primer 
çifti; 5-GCCCAGAGTCTACACCAT-3 (OLİGO 1)  5- CCGGATTATGTCTTTGA -3 (OLİGO 2)  
kullanıldı (14).  
Referans Viruslar: Ohio State University, FAHRP, OARDC, Wooster, OH/A.B.D’den 
Dr.Y.M.Saif’ten sağlanan, Amerikan IBD viruslarından serotip 1 klasik antijenik grupta yer 
alan STC , SAL ile serotip 1 varyant Delaware E (Ev), MD, IN suşları ve Manisa Tavuk 
Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsünden sağlanan Serotip 1 grubu klasik D78 
suşu referans olarak kullanıldı.  
IBDV Aşı Virusları: Türkiye’ye ithal edilerek kullanılmakta olan Tablo 2 ‘de yer alan 20 adet 
IBDV aşısı RT/PCR-RFLP tekniği ile incelenerek aşı viruslarının antijenik grupları araştırıldı.  

Tablo. 2 Türkiye’de Kullanılan Canlı IBDV Aşıları 

Aşı Adı Üretici Firma İthalatçı Firma Patojenite Düzeyi Serotipi/ Antijenik Grubu 

Bursine 2 Fort Dodge, USA Refarm İntermediate Serotip 1/ İstisna Klasik  

Bursine Plus Fort Dodge,USA Refarm İntermediate plus Serotip 1/ İstisna Klasik 

Cevac Bursa L 

Cevac 

Phylaxia,Macaristan 

 

Ceva Dif 

 

ntermediate 

 

Serotip 1 / Klasik 

Cevac IBD L 

Cevac 

Phylaxia,Macaristan 

 

Ceva Dif 

  

Hot 

 

Serotip 1 / Klasik 

Cevac Transmune IBD 

Cevac Phylaxia, 

Macaristan 

 

Ceva Dif 

Hot suş içeren 

İmmuncompleks aşı 

 

Serotip 1 / Klasik 

Bur 706 Rhone Merieux, Fransa RTA İntermediate Serotip 1 / Klasik 

Gallivac IBD Merial Select, USA RTA İntermediate Serotip 1 / Klasik 

Gallivac IBD H 2512 Merial Select, USA RTA Hot Serotip 1 / Klasik 

Tad Gumboro Vac Forte 

Lohmann Animal 

Health, Almanya 

 

Lohmann, Türkiye 

 

İntermediate 

 

Serotip 1 / Klasik 

Bursal Disease Vaccine Vineland, USA Lohmann, Türkiye İntermediate Serotip 1 / Klasik 

Hipragumboro CH 80 Hipra, İspanya  Hipra Vet İntermediate Serotip 1 / Klasik 

Hipragumboro GM 97 Hipra,  İspanya Hipra Vet  Hot  Serotip 1 / Klasik 

Iba Vac ST Fatro-Neuva, İtalya Güneşli  Hot  Serotip 1 / Klasik 

Iba Vac  Fatro-Neuva, İtalya Güneşli İntermediate Serotip 1 / Klasik 

Nobilis Gumboro Broiler Intervet Hollanda İntervet İntermediate Serotip 1 / Klasik 

Nobilis Gumboro D78 Intervet Hollanda İntervet İntermediate Serotip 1 / Klasik 

Nobilis Gumboro 228E Intervet Hollanda İntervet  Hot  Serotip 1 / Klasik 

Tabic MB Abic, İsrail Polimed  Hot  Serotip 1 / Klasik 

Univax BD  

Schering Plough Animal 

Health, USA 

 

Sanita 

 

İntermediate 

 

Serotip 1 / Klasik 

Manisa D78* Manisa THAE - İntermediate Serotip 1 / Klasik 

* Üretimi durdurulmuştur, ancak çalışmada kontrol niteliğinde yer almıştır.  

 

RESTRİKSİYON ENZİMLER: İnfeksiyöz bursal hastalığı virus suşlarının antijenik alt 

tiplerinin belirlenmesinde bstoı (bstnı yerine aynı gen dizilişini tanıyıp kesen bstoı enzimi 
kullanıldı) (promega)  ve mboı (roche) enzimleri, patojenik alt tiplerinin belirlenmesinde sspı 
(roche) enzimi referans ve saha viruslarının 743 bp’lik rt/pcr ürünlerinin moleküler 
karakterizasyonu amacıyla kullanıldı (14,15,16).   
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A 

Metot 
Viral RNA ekstraksiyonu: Sahadan dondurulmuş formda laboratuvara ulaşan  BF 
örneklerine hacimlerinin 2 misli TNE buffer (10mM Tris HCl (pH 8.0) 100 mM NaCl ve 1 mM 
EDTA) ilave edilerek doku homojenizatörü (Ultraturrax-Diax 900, Heidolph) ile homojenize 
edildi. Referans virusların RNA’ları CEF hücre kültürü sıvısından ekstrakte edildi. 
Ekstraksiyondan önce bursal homojenat sıvıları ve hücre kültürü sıvıları 3 kez dondurulup 
çözdürüldü. Liyofilize aşılar 3 ml TNE buffer içinde çözdürüldü ve ekstraksiyon direkt aşı 
şişesinden alınan örneklerden yapıldı. (14,15). Bursal homojenat sıvısı, hücre kültürü sıvısı 
veya TNE buffer ile süspanse edilmiş aşılardan viral RNA’nın ekstrakte edilmesinde aynı 
yöntem kullanıldı (14,15). Virus içeren sıvı eşit hacimdeki chloroform ile iki kez ekstrakte 
edildikten sonra, sırasıyla %0.5 ve 1.0 mg/ml final konsantrasyonlardaki sodium dodecyl 
sulphate ve proteinase K ile muamele edilerek 37oClik su banyosunda bekletildi.  Örnekler 
eşit hacimdeki acid phenol (pH 4.3) ve sonra chloroform:isoamyl alcohol (24:1) ile ekstrakte 
edildi. Viral RNA, 2M sodium acetate ve absolute ethanol ilavesiyle bir gece –20oC’de 
presipite edildi. Viral RNA +4oC’de,14.000 rpm hızda, 30 dakika (Heraus Biofuge) santrifüj 
edilerek çöktürüldükten sonra peletler kurutuldu ve 50 μl  % 90’lık dimethyl sulphoxide 
(DMSO, Sigma) ile süspanse edilerek -20oC de saklandı. 
RT/PCR Analizi: İnfeksiyöz bursal hastalığı viruslarının RT/PCR analizinde klasik metot 
kullanılarak 743 bp’lik  VP2 geni amlifiye edildi (17,29,33). Kısaca; DMSO içindeki her RNA 
örneğinden 2ul’lik miktar alınarak 95oC’de 5 dak. denatüre edildi (1) Primer olarak, VP2 
geninin 743 bp’lik fragmentini amplifiye eden primer çifti kullanıldı (14). RT reaksiyonu; 500 
mM KCl, 100 mM Tris HCl (pH 9.0), % 1 Triton X-100,  her deoxyribonucleotide triphosphate 
(dAATP, dTTP, dCTP, dGTP)’tan 200 μM (Promega),  1μM konsantrasyonda primer (IBDV5’ 
ve IBDV3’,Tib Molbiol, GmbH), 25 mM MgCl2, Recombinant Rnasin (RNAse inhibitörü, 40U) 
(Promega), M-MLV Reverse transcriptase (200U) (Promega) içeren RT reaksiyon karışımı 
içinde thermal cycler’da (Techne, Genius) 42oC’de 1 saat inkübe edilerek gerçekleştirildi.  
İkinci aşamada PCR amplifikasyonu, 10X PCR Buffer, 2-4 μM arasında değişen oranlarda 
MgCl2 , 2.5U Taq DNA polymerase (Promega) ilave edilerek gerçekleştirildi. 80C de 5 dak., 
25C de 10 dak., 95C de 2 dak.’lık hot start reaksiyonundan sonra, PCR işlemi toplam 35 
siklus olarak; 95oC’de 2 dakika (denatürasyon), 53oC’de 1.5 dakika (primerlerin tutunması), 
72oC’de 1 dakika (polimerizasyon) ve ayrıca son siklusu takiben 72oC’de 7 dakikalık 
polimerizasyon süreleri uygulanarak gerçekleştirildi (14). Amplifikasyon sonucu elde edilen 
cDNA ürünleri %1.5’luk agarose (Basica LE, Prona) jelde elektroforez edildi. Ethidium 
bromide (Sigma) ile boyanan jeldeki pozitif cDNA bantları UV transilluminator’de (ETS 
Vilbert-Lourmat ) gözlendi. Hedeflenen PCR ürünü aynı jel üzerinde bulundurulan DNA 
moleküler ağırlık standardı (MA) (GeneRuler 100 bp DNA Ladder, MBI Fermentas) ile 
karşılaştırılarak kontrol edildi ve jel fotoğrafları (Vilber Lourmat, Infinity 115) çekildi.  
Restriction fragment length polymorphism (RFLP) analizi: Amplifiye edilen 743bp’lik 
cDNA’ler BstNI (BstOI), MboI ve SspI ile enzimatik reaksiyona sokularak çeşitli araştırıcılar 
tarafından uygulanan yönteme göre ve üretici firmanın önerileri doğrultusunda analiz edildi 
(14,15,16,29). Sekiz ul RT/PCR ürününe her bir enzimden 1 ul (tüm enzimlerin 
konsantrasyonu:10u/ul), üretici firma tarafından enzimlerin beraberinde sağlanan 10 X 
Buffer’dan (Promega) 2 ul, acethylated bovine serum albumin’den (BSA) 0.2 ul  ve 8.8 ul % 
0.1’lik diethyl pyrocarbonate (Sigma) su ilave edildi. BstOI  enzimi içeren ürün 60oC’de 1 saat 
, MboI ve SspI enzimleri içeren ürünler 37oC’de 1 saat su banyosunda inkübe edildi. 
Enzimlerle kesilmiş olan cDNA ürünleri %2’lik  agarose (Nu Micropor, Prona) jelde 
elektroforez edildi ve ethidium bromide (Sigma) ile boyama sonucunda bantlar UV 
transilluminatörde (Vilber Lourmat, Infinity 115) gözlenerek fotoğraflandı.  
 
BULGULAR  
Referans Virusların RFLP Sonuçları:  Sahaya ait IBDV numunelerinin RFLP profilleri ile 
karşılaştırılması amacıyla  klasik STC, SAL, D78, ve variant IN, Ev ve MD suşlarının VP2 
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geninin 743bp’lik RT/PCR ürünlerinin BstNI (BstOI) ve MboI ile elde edilen RFLP sonuçları 
Tablo 3’te verilmiştir. Aynı çalışmanın jel fotoğrafı Şekil 1’de gösterilmiştir.  
 

Tablo 3. IBDV Referans Virusların Moleküler Grupları ve RFLP Sonuçları 
 

Antijenik 

gruplar 

 

Moleküler 

gruplar 

IBDV 

Referans 

Suşlar 

Restriksiyon enzimler
 a
 

BstNI (BstOI) MboI
 
 

424 350 209 172 154 139 119 480 403 362 234 229 

Varyant 

1 Del A *             

              

2 
Del E, 

MD 
            

              

Klasik 

3 STC             

              

4 D78             

              

Karışık 5 SAL, IN             

               

Klasik 

(vvIBDV) 

6 GM97             

* Jackwood ve ark’nın sonuçlarından yararlanılmıştır.    

Şekil 1. IBDV Referans Virusların RFLP Sonuçları 

MW: 100bp moleküler ağırlık standardı; Klasik IBD virusları (STC,SAL,D78,) varyant IBD virusları (IN,Ev,MD) ve 

moleküler grup 6’ya (aşı suşu GM97) ait  743 bp’lik VP2 geninin BstOI (B) ve MboI (M) ile reaksiyonu sonucu oluşan RFLP 

profilleri.                 

 
IBDV Aşı Viruslarının Antijenik Gruplandırma RFLP Sonuçları 
 İncelenen 20 adet canlı IBDV aşılarının antijenik yönden moleküler grupları Tablo 4’te 
verilmiştir. Türkiye’de kullanılan aşıların moleküler gruplar 3, 4a, 4b, 5 ve 6’da yer aldıkları 
görülmüştür. Her moleküler grubu temsil eden jel fotoğrafları Şekil 2 ‘de sunulmuştur.  

Tablo 4. IBDV Aşı Viruslarının Moleküler Grupları ve RFLP Sonuçları  

Moleküler 

Gruplar IBDV Aşıları 

BstNI (BstoI) MboI 

424 400 370 350 209 172 154 139 119 480 403 362 260 234 229 200 180 150 120 112 

3 

Gallivac IBD H2512                                            

 Iba VAC ST                                       

Cevac IBD L                                 

Cevac Transmune IBD                     

                                           

4a 

TAD Gumboro Vac 

Forte                                                                                                    

Cevac Bursa L
a
                                                                                       

Iba-Vac
a 
                                                                

Hipragumboro-CH /80 
a
                                                                               

Nobilis Gumboro D78                                                                               

Nobilis Gumboro Broiler                                                                       
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Univax BD                                                                                            

Manisa D78
a
                     

                                           

4b 

Bursal Dis.Vac                                                                                         

Bur 706                                                                   

Gallivac IBD
b
                     

                                           

5 
Bursine Plus                                                                                     

Bursine 2                     

                                           

6 

Tabic MB                                                                                                

Hıpragumboro GM97                                                       

NobilisGumboro 228E
c
                     

a
  Daha önceden literatürde aynı yöntem ile RFLP profiline rastlanmadı.  

b
 Aynı üretici firmanın Bur 706 aşısının yerine ismi değiştirilerek üretilen aşı 

c 
Jackwood ve ark., tarafından Nobilis 228E aşısı 4a moleküler grupta tanımlanmıştır (15).  

 

IBD Saha Viruslarının RFLP Sonuçları - Antijenik Gruplandırma 
 RT/PCR testinde pozitif reaksiyon veren tüm dönemlere (1990-1994, 1999-2003, 2010) ait 
toplam 72 saha virusunun antijenik gruplandırmasında; 3, 4a ve 6. moleküler gruplarda yer 
alan saha virusları tespit edildi. Bunların dışında 16 yeni farklı moleküler grup (Yeni 1-
Yeni16) 7 gözlendi. Saha viruslarının çoğunluğunun moleküler grup 6 ve Yeni-1 grubunda 
toplandığı gözlendi. Diğer izolatlar Yeni 2’den -Yeni-16’ya kadar olan moleküler gruplar 
arasında dağılım gösterdi. Sahada Amerikan tipte antijenik varyant virusların RFLP profiline 
(Moleküler Grup 1 ve 2) rastlanmadı. Saha virusları arasında MboI enzimi ile elde edilen 
RFLP profili çeşitliliği BstNI(BstOI) enzimi ile elde edilene göre daha yüksekti. 100bp’in 
altındaki bantlar dikkate alınmadı. İncelenen tüm saha viruslarında gözlenen ortak moleküler 
gruplar Tablo 5’te gösterilmiştir. Saha virusları arasında tespit edilen moleküler grupların 
dağılımı ve RFLP profilleri Tablo 6’da sunulmuştur. 1990-1994 yıllarına ait 14 adet saha 
virusunun BstOI ve MboI enzimleri ile reaksiyonlarını gösteren RFLP profilleri sırasıyla Şekil 
3 ve Şekil 4’teki jel fotoğraflarında sunulmuştur. 1999-2003 yıllarına ait saha viruslarının aynı 
enzimlerle RFLP profilleri Şekil 5 ve Şekil 6’da gösterilmiştir. 2010 yılına ait saha viruslarının 
jel fotoğrafı Şekil 7’de sunulmuştur. Ayrıca sahada gözlenen tüm moleküler grupları temsilen 
birer virus seçilerek prototip jel fotoğrafları oluşturulmuştur. Moleküler grupları gösteren jel 
fotoğrafları Şekil 8-15 arasında sunulmuştur.  
 

Şekil 2. IBDV Aşı Viruslarının Antijenik Gruplandırma RFLP Sonuçları  

MW: 100bp moleküler ağırlık standardı; Gr 3 (Gallivac IBD H2512); Gr4a (Nobilis Gumboro D78); Gr 4b (Gallivac 

IBD); Gr5 (Bursine 2) ve Gr 6 (Nobilis 228 E)’yı temsil eden aşı viruslarının 743 bp’lik VP2 geninin BstoI ve MboI  

restriksiyon enzimleri ile reaksiyonu sonucu gözlenen RFLP profilleri 
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Tablo 5. Türkiye’de 1990-2010 Döneminde IBD  Saha Viruslarında Tespit Edilen Moleküler 

Gruplar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moleküler 

Grup 

BstNI (BstOI)  MboI 

>500 424 400 370 350 209 172 154 139 119 110   480 403 362 310 280 269 234 229 200 180 150 120 112 

3                                                   

4a                                                   

6                                                   

Yeni 1                                                   

Yeni 2                                                   

Yeni 3                                                   

Yeni 4                                                   

Yeni 5                                                   

Yeni 6                                                   

Yeni 7                                                   

Yeni 8                                                   

Yeni 9                                                   

Yeni10                                                   
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Tablo 6. Türkiye’de 1990-2010 Dönemine Ait Saha Virularında Tespit Edilen Moleküler 

Grupların Dağılımı ve RFLP Profilleri 

 

 

Şekil 3. 1990-1994 Dönemi IBDV Saha Viruslarının BstNI (BstOI)  Restriksiyon Enzimi ile RFLP Sonuçları  

MW: 100bp moleküler ağırlık standardı; 1990-1994 dönemine ait E Kodlu  saha viruslarının 743 bp’lik                                                                            

VP2 geninin BstNI (BstOI) restriksiyon enzimi ile gözlenen RFLP profilleri 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 1990- 1994 Dönemi IBDV 

Saha Viruslarının MboI Restriksiyon 

Enzimi ile RFLP Sonuçları  

MW: 100bp moleküler ağırlık 

standardı; 1990- 1994 dönemine ait E 

Yeni 11                                                   

Yeni 12                                                   

Yeni 13                                                   

Yeni 14                                                   

Yeni 15                                                   

Yeni 16                                                   

 

 

Moleküler 

Grup 

Moleküler 

Gruptaki 

Saha             

Virusu 

Sayısı 

Moleküler 

Grubun 

Genel 

Ortalama 

İçindeki 

Oranı  

 

 

İzolat Kod’u 

 

 

BstNI (BstOI) 

 

 

MboI 

3 2 %2.7 Y30, Y66 172, 154, 139, 119 403, 229 

4a 1 %1.38 Y67 209, 172, 154, 119 362, 229 

 

6 

 

13 

 

%18.05 

Y37, E9, E15, E18, E21, 

E22,E28,E45,E54, E4, Y11, Y28, 

2010-4 

424,172,119 362, 229 

 

 

 

Yeni-1 

 

 

30 

 

 

%41.66 

Y3, Y12, Y13, Y15, Y16, Y17, 

Y18, Y19, Y20, Y21, Y22, Y24, 

Y25, Y27, Y31, Y32, Y33, Y34, 

Y42, Y44, Y50, Y57, Y58, 

Y60,Y8,Y26,Y51,Y62, 2010-3, 

2010-6 

424, 172, 119 362, 269 

Yeni-2 2 %2.7 Y64, Y65 424, 172, 119 362, 120 

Yeni-3 4 %5.55 Y35, Y36, Y49, Y63 424,172,119 234, 229, 150 

Yeni-4 1 %1.38 Y61 424,172,119 403, 269 

Yeni-5 2 %2.7 Y29, Y55 424,172,119 280  

Yeni-6 1 %1.38 Y6 424,172,119 280, 229 

Yeni-7 1 %1.38 E46 424,172,119 362, 234,229,150 

Yeni-8 1 %1.38 E17 424,172,154 362, 269, 229 

Yeni-9 2 %2.7 E3, E7 370, 172, 119 362, 229 

Yeni-10 2 %2.7 E43, E47 370, 172, 119 362, 229, 112 

Yeni-11 2 %2.7 Y7,Y23 424, 119, 110 362, 229 

Yeni-12 1 %1.38 Y38 424, 119, 110 403, 229 

Yeni-13 2 %2.7 Y1,Y10, 424, 119, 110 362, 229, 112 

Yeni-14 1 %1.38 E40 370, 209, 172, 119 403, 229, 200, 180, 120 

Yeni-15 2 %2.7 Y40, Y41 424, 400, 172, 119 403, 362, 269, 234 

Yeni-16 2 %2.7 Y52, Y56 >500, 172 362, 269 
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Kodlu  saha viruslarının 743 bp’lik                                                                                VP2 geninin  MboI restriksiyon enzimi 

ile gözlenen RFLP profilleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5 1999-2003 Dönemi IBDV Saha Viruslarının BstNI (BstOI) Restriksiyon Enzimi ile RFLP Sonuçları  

MW: 100bp moleküler ağırlık standardı; 1999-2003 dönemine ait Y Kodlu  saha viruslarının 743 bp’lik  

VP2 geninin BstOI restriksiyon enzimi ile gözlenen RFLP profilleri 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. 1999-2003 Dönemi IBDV Saha Viruslarının MboI Restriksiyon Enzimi ile RFLP Sonuçları  

MW: 100bp moleküler ağırlık standardı; 1999-2003 dönemine ait Y Kodlu  saha viruslarının 743 bp’lik                                                                  

VP2 geninin MboI restriksiyon enzimi ile gözlenen RFLP profilleri 
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Şekil 7. 2010 Yılına Ait IBDV Saha Viruslarının BstNI (BstOI)  ve MboI Restriksiyon Enzimleri ile RFLP Sonuçları  

MW: 100bp moleküler ağırlık standardı; 2010 dönemine ait 3,4,6 Kodlu  saha viruslarının 743 bp’lik                                                                           

VP2 geninin BstOI ve MboI restriksiyon enzimleri ile gözlenen RFLP profilleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Saha Viruslarında Moleküler Grup 3 ve 4a RFLP Profili                   Şekil 9. Saha Viruslarında Moleküler Grup 6, 

Yeni 1 ve                              

MW: 100bp moleküler ağırlık standardı;                                                          Yeni 7’nin  RFLP Profili  

Gr 3’ü temsilen  Y30 kodlu , Gr4a’yı temsilen Y67 kodlu saha                       Gr 6’yı temsilen  Y28, Yeni-1’i temsilen Y51,  

Viruslarının 743 bp’lik VP2 geninin BstOI (B)  ve  MboI (M)                         Yeni-7’yi temsilen Y46 kodlu saha viruslarının 

743bp’lik 

restriksiyon enzimleri ile gözlenen RFLP profilleri                                          VP2 geninin BstOI (B)  ve  MboI (M)  

restriksiyon                  
                                                                                                               enzimleri ile gözlenen RFLP profilleri                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. Saha Viruslarında Moleküler Grup Yeni 2, 3 ve 4’ün RFLP Profili Şekil 11. Saha Viruslarında Moleküler Grup 

Yeni 6’nın 

MW: 100bp moleküler ağırlık standardı, moleküler grup Yeni 2’yi temsilen       RFLP Profili  

Y65, Yeni 3’ü temsilen Y63 ve Yeni 4’ü temsilen Y61 kodlu saha                       MW: 100bp moleküler ağırlık standardı; 

moleküler grup  

Viruslarının 743 bp’lik VP2 geninin  BstOI (B)  ve  MboI (M)                             Yeni 6’yı temsilen Y6 kodlu saha  virusunun 

VP2                  

restriksiyon enzimleri ile gözlenen RFLP profilleri                                               geninin    BstOI (B)  ve  MboI (M) 

restriksiyon     

                                                                                                                                enzimleri ile gözlenen RFLP profilleri                                                                                                                             



 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 12. Saha Viruslarında Moleküler Grup Yeni 5, 9 ve 10’nun RFLP Profili    Şekil 13. Saha Viruslarında Moleküler Grup 

Yeni 8’in 

MW: 100bp moleküler ağırlık standardı, moleküler grup Yeni 5’i temsilen           RFLP Profili  

Y55, Yeni 9’u temsilen E3 ve Yeni 10’u temsilen E47 kodlu saha                          MW: 100bp moleküler ağırlık standardı; 

moleküler  

Viruslarının 743 bp’lik VP2 geninin  BstOI (B)  ve  MboI (M)                               grup Yeni 8’i temsilen E17 kodlu saha  

virusunun VP2                   

restriksiyon enzimleri ile gözlenen RFLP profilleri                                                  geninin   BstOI (B)  ve  MboI (M) 

restriksiyon   

                                                                                                                                   enzimleri ile gözlenen RFLP profilleri                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14. Saha Viruslarında Moleküler Grup Yeni 11, 12 ve                                 Şekil 15. Saha Viruslarında Moleküler Grup 

Yeni 14,15 13’ün RFLP Profili                                                                                                  ve 16’nın RFLP Profili  

MW: 100bp moleküler ağırlık standardı, moleküler grup                                       MW: 100bp moleküler ağırlık  standardı; 

moleküler                                                                       Yeni 11’i temsilenY7, Yeni 12’yi temsilen Y38  ve Yeni 13’ü temsilen                 

grup  Yeni 14’ü temsilen E40, Yeni 15’i    temsilen                                                  Y1 kodlu saha viruslarının 743 bp’lik VP2 

geninin  BstOI (B)  ve MboI (M)        Y40, Y16’yı temsilen Y52 kodlu saha viruslarının 

restriksiyon enzimleri ile gözlenen RFLP profilleri                                                 BstOI (B)  ve MboI (M) restriksiyon  

enzimleri ile   

                                                                                                                                  gözlenen RFLP profilleri                                                                                                      

                                                                                                                                    

grup  Yeni 14’ü temsilen E40, Yeni 15’i    temsilen                                                  Y1 kodlu saha viruslarının 743 bp’lik VP2 

geninin  BstOI (B)  ve MboI (M)        Y40, Y16’yı temsilen Y52 kodlu saha viruslarının 

restriksiyon enzimleri ile gözlenen RFLP profilleri                                                 BstOI (B)  ve MboI (M) restriksiyon  

enzimleri ile   

                                                                                                                                  gözlenen RFLP profilleri                                                                                                      

                                                                                                                                    

 

 
 
IBD Saha Viruslarının RFLP Sonuçları - Patojenik Gruplandırma  
 
Saha viruslarının 743 bp’lik VP2 geni SspI enzimi ile analiz edildiğinde yüksek oranda virusta 
470bp ve 273 bp’lik 2 bant oluştuğu görüldü. SspI ile kesilmelerine rağmen bazı 
numunelerde 743bp’lik bölgede zayıf bir bantın kaldığı gözlendi. Test edilen tüm saha 
viruslarının  %90.27 oranının çok virulent yapıda olduğu bulundu.  En yüksek virulans oranı 
(%96.3) 1999-2003 dönemine ait viruslarda görüldü. 2010 yılına ait 3 RT/PCR pozitif numune 
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ile yapılan çalışmada sadece 1 virus çok virulent bulundu. E40 kodlu izolat SspI enzimi ile 
diğer tüm viruslardan farklı bir RFLP profili (743bp ve 200bp’in altında 2 bant) oluşturdu. 
Numunelerin ait olduğu her dönemde iki saha virusunun klasik virulent yapıda olduğu tespit 
edildi. Klasik virulent gruptaki saha örneklerinden Y67 kodlu izolat moleküler grup 4a benzeri 
RFLP profili gösterdi. Diğer beş izolat yeni farklı moleküler yapılar sergiledi. Patojenite 
incelemesinin sonuçları Tablo 7 ve 8’de yer almaktadır. Yıllara göre genel değerlendirme 
Tablo 9’da sunulmuştur. SspI enzimi ile virulens tespit çalışmalarına ait jel fotoğrafları Şekil 
16 ve 17’de gösterilmiştir.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 16. 1990-1994 Dönemi IBDV Saha Viruslarının SspI Restriksiyon Enzimi ile RFLP Sonuçları  

MW: 100bp moleküler ağırlık standardı; 1990-1994 dönemine ait E Kodlu  saha viruslarının 743 bp’lik VP2 geninin                                             

SspI restriksiyon enzimi ile gözlenen RFLP profilleri 

 

Şekil 17. 1999-2003 Dönemi IBDV Saha Viruslarının SspI Restriksiyon Enzimi ile RFLP Sonuçları  

MW: 100bp moleküler ağırlık standardı; 1999-2003 dönemine ait Y Kodlu  saha viruslarının 743 bp’lik VP2 geninin                                             

SspI restriksiyon enzimi ile gözlenen RFLP profilleri 

  

TARTIŞMA 
İnfeksiyöz bursal hastalığı virusları mutasyon eğilimleri yüksek olan bir virus 

grubudur. IBDV’nin VP2 geni üzerinde nötralizan antikorların oluşumundan, serotip ve alt 
tiplerin ayrımından sorumlu antijen bulunmaktadır (3,12). VP2 geninin genel olarak nükleik 
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asit sekans dizilişini koruduğu, ancak 206-350 aminoasit bölgesinde çok değişkenlik 
gösterdiği bildirilmiştir (2,13,18). Bu değişken bölge üzerindeki nükleik asit değişiklikleri virus 
suşları arasındaki antijenik ve patojenik farklılıkların temelini oluşturmaktadır (4,13,18). 
Çeşitli araştırıcılar IBDV genomunun belli bölümlerini RT/PCR tekniği ile çoğaltarak, cDNA’yi 
çeşitli restriksiyon enzimleri ile kesip, ortaya çıkan gen fragmanlarını elektroforez işlemi ile 
ayırarak suşlar arası farklılıkları gözlemektedirler (1,14,15,16,19,20,21,23,25,27,28,29). 
RT/PCR-RFLP  tekniği ile BstNI(BstOI)  ve MboI restriksiyon enzimlerini kullanarak 
Jackwood ve ark., IBDV aşı viruslarını 6 moleküler gruba ayırmışlardır (14,15,16). Bunlardan 
moleküler grup 1 ve 2 varyant virusları, grup 3 ve 4 klasik virusları, grup 5 Lukert suşlarını, 
grup 6 USA dışından olan virusları ve RS593 aşı suşunu içermektedir (16). Grup 6’da SspI 
enzim analizi sonucu çok virulent oldukları belirlenen viruslar da bulunmaktadır (16).  Lin ve 
ark., çok virulent IBD viruslarının SspI enzimi kesim noktasına sahip olduklarını ve bu 
özellikleri nedeniyle klasik patojen olanlardan ayrılabildiklerini rapor etmişlerdir (19). Başka 
çalışmalarda da SspI enziminden vvIBDV’lerin klasik viruslardan  ayırt edilmesinde 
yararlanılmıştır (1,16,20,21, 24,25,27,28,29). 
 Bu çalışmada toplam 140 numuneden RT/PCR testinde pozitif reaksiyon veren 72 
saha virusunun antijenik gruplandırmasında Jackwood ve ark’nın 3, 4a ve 6. moleküler 
gruplarında yer alan izolatlar tespit edilmiş, ayrıca 16 yeni farklı moleküler grup tespit 
edilmiştir. Jackwood’un aşı viruslarında tespit ettiği moleküler gruplar 3 ve 4a’da sırasıyla 2 
(Y30, Y66) ve 1 izolat (Y67) yer almıştır. Y30 ve Y66 izolatlarının virulans analizinde vvIBDV 
yapıda oldukları bulunması kayda değerdir. Moleküler grup 4a’da yer aldığı tespit edilen Y67 
kod’lu izolat aynı zamanda klasik virulent özellik gösterdiği için aşı suşu olma olasılığı 
bulunmaktadır. Saha viruslarının çoğunluğunun 6 (%18.05) ve Yeni-1 (%41.66) moleküler 
gruplarında toplandığı gözlenmiştir. Diğer saha izolatları Yeni 2’den -Yeni-16’ya kadar olan 
moleküler gruplar arasında 1,2 ve 4  izolat yer alacak şekilde dağılım göstermiştir.  Moleküler 
grup 6 virusları, İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Bandırma, Akhisar ve Kaynarca’daki broyler 
ve yumurtacı işletmelerden orijin almış, 1992-2010 yıllarına kadar olan dönemi kapsayan 
numunelerden oluşmaktadır. Sareyyüpoğlu ve ark, Ankara, Bolu, Çankırı, Bursa, Çorum, 
Adana, Manisa ve Eskişehir’deki 56 sürüden topladıkları materyal ile yürüttükleri benzer 
çalışmada 5 farklı moleküler grup (MP1-MP5) gözlediklerini rapor etmişlerdir (27). O 
çalışmada, moleküler grup 6 profiline analiz edilen numunelerin %11.6’sında rastlamışlar ve 
MP3 olarak kodlamışlardır (27). Türe ve ark,’nın Türkiye’ye ait saha viruslarıyla 1998 yılında 
yayınladıkları çalışmada OA ve OE suşlarının da 6. moleküler grupta yer aldığı bildirilmiştir 
(29.) Bu çalışmada saha izolatlarının %41.66’sında tespit edilen Yeni-1 grubunda 1999-2010 
yılları arasına rastlayan dönemde çoğunluğu broylerden orijin alan Bandırma, Erdek, 
Balıkesir, Sakarya, Düzce, İzmir, Kayseri, Afyon’a ait numuneler yer almaktadır.  
Sareyyüpoğlu ve ark., MP1 olarak isimlendirdikleri aynı moleküler profil grubunda Çorum 
hariç tüm bölgelerden numunelere rastlamışlar ve izolatlarının %60.5’inin bu grupta yer 
aldığını saptamışlardır. Sareyyüpoğlu ve ark.,’nın MP2 (%4.7) olarak isimlendirdikleri 
moleküler gruba bu çalışmada İzmir’den bir numunede (Yeni-4/Y61) ratlanmış, bu profil 
Jackwood ve ark.,’nın Texas eyaletindeki ticari sürülerde rastladıkları yeni bir profil ile de 
benzer bulunmuştur (15,27).Yeni 4 haricinde, Afyon’dan izole edilen Yeni 6 grubunda yer 
alan Y6 kodlu virus Alabama ve Yeni 9 grubunda yer alan Ankara ve Beypazarı’ndan orijin 
alan 2 virus (E3, E7) Georgia eyaletlerinde Jackwood ve ark.,’nın tespit ettikleri moleküler 
profillere benzer bulunmuştur (15,27). Sareyyüpoğlu ve ark.,’nın numunelerin %18.6 gibi 
yüksek oranında rastladıkları MP4 profili, Jackwood ve ark,’nın  4a aşı profili benzeri 
moleküler grup olup, bu çalışmada sadece Y67 kod’lu bir numunede rastlanmıştır (15,27).  
Referens viruslarla karşılaştırmalı yürütülen bu çalışmada sahada Amerikan tipte antijenik 
varyant virusların RFLP profiline (Moleküler Grup 1 ve 2) rastlanmamıştır. Saha virusları 
arasında MboI enzimi ile elde edilen RFLP profili çeşitliliğinin BstNI(BstOI) enzimi ile elde 
edilene göre daha yüksek olduğu görülmüştür. BstOI ile 10, MboI ile 13 farklı profil 
gözlenmiştir. Sahada gözlenen yeni profiller arasında sekiz adedi (Gr 6, Yeni 1-Yeni7) BstNI 
ile tespit edilen Yeni 424’ler olarak sınıflandırılan gruba girmektedir. Aynı virusların MboI ile 
analizleri sonucu 8 farklı profil gözlenmektedir. Yeni  8- Yeni 16 arasındaki gruplarda ise hem 
BstNI (BstOI), hem de MboI ile elde edilen profillerde genetik heterojenite yüksek orandadır. 
Ozbey ve ark.’nın Elazığ çevresinde 40 numunenin 743bp’lik VP2 geninin sadece MboI 
enzimi kullanılarak yapılan RFLP çalışmasında genetik heterojenite saptanmaması 
numunelerin IBD şüpheli aynı sürüden gelmelerinden kaynaklanmaktadır (23).  Diğer 
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araştırıcıların MboI ile sonuçları bu çalışmadaki genetik çeşitliliği desteklemektedir 
(14,15,16,25).  

SspI enzimi ile patojenik gruplandırma çalışması sonucunda, incelenen 72 saha 
izolatının 65 adedinin (%90.27) çok virulent yapıda (vvIBDV) olduğu görülmüştür. Test edilen 
saha viruslarında bu oranların yıllara göre dağılımı 1990-1994’te %80, 1999-2003’te %96.3 
ve 2010 yılında %33’tür. Az sayıda numune ile çalışılmış olsa dahi, 2010 yılında saptanan 
%33’lük vvIBDV oranı hastalığın şiddetinin azalması ile paralel bir bulgudur.  Saha 
numunelerinin bu çalışma ile benzer dönemlerde toplandığı düşünülen Sareyyüpoğlu ve 
ark,’nın çalışmasında 43 sürünün 29’unda (%67.4) çok virulentlik saptanması, numunelerin 
%18.6 gibi yüksek oranında aynı zamanda aşı profili olan MP4 (moleküler grup 4) profilinin 
gözlenmesi nedeniyle olabilir.  Bu moleküler grupta klasik virulent özellikte viruslar yer 
almaktadır.  Zierenberg ve ark., çok virulent olmalarına rağmen bazı IBDV’lerin (88180 ve 
HK406) SspI enzimi için kesim noktası bulundurmadıklarını bildirmiştir (35). Bu çalışmada 
yer alan virusların çoğunluğu için SspI enzimi virulens belirlemede genetik bir marker olarak 
işlev görürken, E43, E47, Y26, Y67, 2010-3 ve 2010-6 kodlu numuneler klasik virulent grupta 
sınıflandırılmışlardır. Antijenik gruplandırmada Y67 kodlu izolat moleküler grup 4a benzeri 
RFLP profili gösterdiğinden, bu izolatın aşı virusu olabileceği düşünülmektedir. Diğer beş 
izolat yeni moleküler yapılar sergilediklerinden, bu virusların Zierenberg ve ark,’nın (35) 
araştırmasında olduğu gibi çok virulent oldukları halde SspI için kesim noktası içermeyen 
viruslar olabilirler, o nedenle bu durumun in vivo çalışma ile teyit edilmesi gerekir. Kayda 
değer olarak E40 kodlu izolat SspI enzimi ile diğer tüm viruslardan farklı bir RFLP profili 
(743bp ve 200bp’in altında 2 bant) sergilemiştir. Yeni 14 moleküler grubunda tek olarak 
bulunan, hastalığın erken dönemi olan 1991 yılına ait yumurtacı bir sürüden orijin alan E40 
kodlu izolatın BstNI (370, 209, 172, 119) ve MboI (362, 229, 200, 180, 120) enzim analiz 
sonuçları da çok fragmanlı özgün bir yapı göstermektedir. Bu suşun antijenik ve patojenik 
özelliklerinin in vivo çalışmalarla ve sekans analizi ile desteklenmesi gerekir.   

Sahadaki durumu anlamak amacıyla karşılaştırmalı olarak bu çalışmaya dahil edilen 
20 canlı Gumboro aşı virusunun RT/PCR RFLP analizleri sonucunda Türkiye’deki aşıların 
Jackwood ve ark.,’nın bildirdiği 3, 4a, 4b, 5 ve 6. moleküler gruplarda yer aldıkları 
saptanmıştır. Bu aşıların büyük çoğunluğu daha önce Jackwood ve ark., ve diğer araştırıcılar 
tarafından test edilmiş ve sonuçları raporlanmıştır. Bir kaç aşının (Cevac Bursa L, Iba Vac, 
Hipragumboro CH/80, Hipragumboro GM97) moleküler grubuna literatürlerde 
rastlanmamıştır. Jackwood ve ark,’nın çalışmalarından kayda değer farklılık olarak moleküler 
grup 4’te rapor edilen Nobilis Gumboro 228E aşı suşu bu çalışmada moleküler grup 6 profili 
göstermiştir. Aynı ürünün farklı yıllarda ithal edilen farklı serilerinde yapılan tekrar 
çalışmalarında da aynı sonuç elde edilmiştir.  
  Sonuç olarak, bu çalışmada RT/PCR-RFLP testi sahada enfeksiyona neden olan 
IBDV viruslarının VP geninin 743bp’lik bölümünde aşı viruslarına göre çok fazla heterojenite 
belirlemiştir. Sahada var olan moleküler çeşitlilik karşısında mevcut aşıların tüm bu farklı 
saha suşlarına karşı iyi koruma sağlayıp sağlamadığı kuşku yaratmaktadır. Ancak, diğer 
yandan sahadaki moleküler profillerdeki farklılıklar her zaman virusların biyolojik özelliklerine 
yansımayabileceğinden, elde edilen moleküler farklılıkların biyolojik olarak ne anlam ifade 
ettiğinin in vivo (kros-koruma) veya in vitro (virus nötralizasyon testi) çalışmalarla ortaya 
konması gerekir. Moleküler profilleri temsil eden virusların sekans analizleri yapılarak 
suşların filogenetik ilişkilerinin ortaya konması gerekir.  
 Yürütülen bu çalışma ülkenin farklı dönemlere ait IBD viruslarını karakterize etmesi ve 
kanatlı sektörüne söz konusu hastalıkla ilgili ışık tutması açısından önemlidir. IBD virusu 
genomunun kolay mutasyona uğrama eğilimi göz önünde bulundurulur ise, bu tür taramaların 
zaman zaman tekrarlanarak yapılmasında yarar vardır.  
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Orta ve doğu karadeniz bölgesinde gökkuşağı alabalığı (oncorhynchus mykiss) 
çiftliklerinde Flavobacterium psychrophilum’un epidemiyolojisinin Polimeraz Zincir 
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ÖZET 
Flavobacterium psychrophilum salmonid, cyprinid ve diğer tatlı su balıklarında görülen 
bakteriyel soğuk su hastalığı ve gökkuşağı alabalığı fry sendromu’nun etiyolojik ajanıdır. 
Etken, tatlı su yetiştiriciliğinde dünya çapında görülen bir patojen olarak tanınmaktadır. Bu çalışma 

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ticari gökkuşağı alabalığı çiftliklerinde F. psychrophilum 
enfeksiyonlarının varlığının ve antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Çalışma kapsamında Ocak 2008-Temmuz 2010 tarihleri arasında bölgedeki 18 çiftlikten 
toplam 276 adet balık örneği toplandı. Örneklerden bakteri izolasyonu konvansiyonel 
mikrobiyolojik metotlar ile yapıldı. Elde edilen izolatların moleküler olarak doğrulanmasında 
ve doku örneklerinden etkenin saptanmasında Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) metodu 
kullanıldı. Balık dokularının dokuz adedinin PZR ile pozitif sonuç verdiği saptandı. Bu 
dokulardan beş adedinden F. psychrophilum izole edildi ve PZR ile doğrulandı. İzolatların 
neomisin, oksitetrasiklin, enrofloksasin, amoksilin, ampisilin, eritromisin, kanamisin, 
sulfametoksazol+trimetoprim, sefoperazon ve oksolinik asit antibiyotiklerine karşı direnç 
durumu, disk diffüzyon yöntemi ile araştırıldı. Antibiyotik direnç profilinin değişken olduğu 
görüldü. İzolatların tamamının oksitetrasiklin ve enrofloksasin antibiyotiklerine karşı duyarlı 
olduğu belirlendi. 
 
Giriş 
Hızlı nüfus artışının yaşandığı ülkemizde ve dünyada gıda kaynaklarının en iyi şekilde 
değerlendirilmesi ve üretilen ürünlerin güvenilir olması gerekmektedir. Özellikle toplumların 
sağlıklı ve dengeli beslenmesinde hayvansal kökenli protein kaynakları büyük önem 
taşımaktadır. Dünyada ve Türkiye’de eğitim seviyesinin yükselmesi, balığın en sağlıklı 
protein kaynağı olduğu konusunda bilinç oluşturmuş ve balığa olan talebi artırmıştır. Ayrıca 
kanatlı hayvanlarda kuş gribi, büyük baş hayvanlarda deli dana gibi zoonoz karakterdeki 
hastalıkların dönemsel olarak ortaya çıkması bu ürünlerin tüketiminde dalgalanmalara neden 
olmaktadır. Dolayısıyla vitamin, mineral, doymamış yağ asitleri ve biyolojik yararlanılabilirliği 
yüksek proteinler yönünden zengin besinsel içeriğe sahip balıketi gibi gıdaların önemi daha  
da artacaktır.  

Son yıllarda su ürünleri yetiştiricilik sektörü tüm dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen 
bir endüstri haline gelmiştir. Ülkemizde sektörün gelişimi Türkiye İstatistik Kurumunun 
verilerinde açıkça görülmektedir. Buna göre 2008 yılında yetiştiricilikten 152 bin ton ürün elde 
edilmiş olup bu miktar toplam üretimin %23,3’ünü oluşturmuştur. 2009 yılı verilerine göre ise 
toplam 623 bin ton su ürünü üretimi gerçekleştirilmiş olup bu üretimin 159 bin tonu (%25,5) 
yetiştiricilikten elde edilmiştir. Ayrıca 2009 yılında yetiştiricilikle elde edilen üretim içerisinde 
en büyük payı %47,6 ile içsularda yapılan alabalık yetiştiriciliği almıştır. Bu istatistiksel veriler 
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alabalığın ülkemiz açısından önemini açıkça ortaya koymaktadır. Alabalık yetiştiriciliğini 
%29,3 ile levrek, %17,9 ile çipura takip etmektedir (TUİK 2009; TUİK 2010).  

Su ürünleri üretiminde yaşanan hızlı gelişim sürecini olumsuz yönde etkileyen 
faktörler bulunmakta, bunların en başında ise enfeksiyöz hastalıklar gelmektedir. Balıkların 
entansif olarak yüksek populasyon yoğunluğunda yetiştiriciliğinin yapılması, enfeksiyonların 
görülme sıklığını artırmakta ve dolayısıyla hastalıkların kolay yayılmasına, yerleşmesine ve 
daha uzun süre devam etmesine olanak sağlamaktadır. 

Su ürünleri sektöründe meydana getirdiği hastalıklar ile önemli ekonomik kayıplara 
neden olan ve dünya çapında yaygın bir patojen olarak tanımlanan Flavobacterium (F.) 
psychrophilum ülkemizde de yaygın olarak görülmektedir. Etken salmonid, cyprinid ve diğer 
tatlı su balıklarında bakteriyel soğuk su hastalığı (Bacterial Cold Water Disease-BCWD) ve 
gökkuşağı alabalığı fry sendromu’nun (Rainbow Trout Fry Syndrome-RTFS) etiyolojik 
ajanıdır (Shotts ve Starliper 1999).  
 
Tarihçe 
Bakteriyel soğuk su hastalığı, ilk kez 1941 ve 1945 yıllarında Batı Virginia’da bulunan bir 
balık kuluçkahanesinde gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yavruları arasında 
meydana gelen iki salgında ortaya çıkmış ve elde edilen bulgular doğrultusunda 1946 yılında 
hastalığın patolojisi rapor edilmiştir. Bu salgınlarda hastalıktan etkilenen balıkların pedünkül 
bölgesinde ve kaudal yüzgeçlerinde karakteristik açık lezyonlar görülmüş ve bu bulgulara 
dayanılarak hastalık Pedünkül Hastalığı (Peduncle Diseases) olarak adlandırılmıştır. Ayrıca 
hasta balıkların lezyonlu bölgelerinde uzun ince basil kümeleri saptanmış ancak etken 
izolasyonu yapılamamıştır (Cipriano ve Holt 2005). Bir sonraki salgın 1948 yılında 
Amerika’nın Washington eyaletinde coho salmon (Oncorhynchus kisutch) balıklarında 
görülmüştür. Hastalıkta saptanan patolojik bulguların daha önceki salgınlardaki bulgular ile 
aynı olduğu, mortalitenin ise yüksek olduğu bildirilmiştir. F. psychrophilum ilk olarak bu salgın 
sırasında hasta balıkların böbrek ve eksternal lezyonlarından izole edilmiş ve etken 
Cytophaga (C.) psychrophila olarak adlandırılmıştır (Borg 1960). Hastalığın 10°C’nin 
altındaki su sıcaklığında görülmüş olması nedeniyle hastalığın tanımlanmasında düşük 
sıcaklık hastalığı (Borg 1960) terimi kullanılmış, ilerleyen yıllarda BCWD (Holt 1987) terimi 
daha yaygın bir kullanım bulmuştur. Avrupa’da ise etkenin gökkuşağı alabalığı yavrularında 
meydana getirdiği hastalığın tanımlanmasında fry mortaliy syndrome ve RTFS terimleri 
kullanılmıştır (Lorenzen ve ark 1991). 
 
Taksonomi 
F. psychrophilum’un taksonomik pozisyonu yıllar boyu tartışılmıştır. İlk izolasyon sonrası 
bakteri Myxobacteriales takımı içerisinde sınıflandırılmış ve 25°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 
ürememesi nedeniyle C. psychrophila olarak adlandırılmıştır (Borg 1960; Pacha, 1968). 
Bergey’s Manual’in 8. baskısında da bakteri Cytophageles takımına yerleştirilerek C. 
psychrophila adı altında sınıflandırılmıştır (Reichenbach, 1989). Bernardet ve Grimont (1989) 
bakterinin DNA ve fenotipik özellikleri üzerine çalışmış ve bakterinin Flexibacter genusu 
içerisinde yer alması gerektiğini ortaya koyarak bakterinin adını Flexibacter psychrophilus 
olarak önermişlerdir. Son olarak Bernardet ve ark (1996) tarafından bakterinin G+C içeriği, 
DNA-rRNA hibridizasyonu, yağ asiti ve protein profili incelenmiş ve bakteriyi Flavobacterium 
genusuna dahil ederek F. psychrophilum olarak adlandırılmıştır.  
 
Etiyoloji 
F. psychrophilum’un sıvı kültürdeki vejetatif hücreleri Gram negatif, ince, uçları yuvarlak 
çomaklardır. Eskimiş kültürlerde içe kıvrılmış veya dallanmış pleomorfik formlar da 
görülmektedir (Holt 1987). Hücrelerin boyutu kolonilerin yaşına bağlıdır. Genellikle sıvı 
kültürlerde üreyen bakteriler, katı kültürde üreyenlere oranla daha uzundur (Lorenzen ve ark 
1997). Taze sıvı kültürlerde (14-24 saat) hücrelerin boyutu 0.3-0.75X2.0-7.0 µm arasında 
değişmektedir (Holt ve ark 1993).  

Katı besiyerlerinde üreyen koloniler morfolojik olarak değişkenlik gösterir. Genellikle 
bu besi yerinde 1-5 mm çapında dairesel, konveks, opak, pürüzsüz ve parlak koloniler 
görülür (Bernardet ve Kerouault, 1989; Lorenzen ve ark 1997). Koloniler aynı zamanda agara 
yapışık olmayıp açık sarı renkte, yayılmayan karakterde pigment üretir (Pacha 1968; 
Bernardet ve Kerouault, 1989; Hesami ve ark 2008). Ayrıca kolonilerin genellikle düzenli 
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kenarlı olduğu ancak birçok suşun az ya da çok düzensiz kenarlı, yaygın tipte koloni 
morfolojisine sahip olduğu da bilinmektedir. Her iki karakterdeki kolonilerin sıklıkla aynı 
besiyeri üzerinde bulunduğuna dair raporlar bulunmaktadır (Pacha 1968; Holt 1987; 
Bernardet ve Kerouault, 1989; Hesami ve ark 2008). F. psychrophilum izolatları karakteristik 
peynirimsi (cheeselike) bir kokuya sahiptir (Lorenzen ve ark (1997). Bu organizmaların genel 
özelliği, katı besi yerleri üzerinde sarıdan sarımsı-kahverengiye doğru giden veya turuncu 
renkte pigment üretmeleri, alkali ortamlarda ise pigment renginin pembe veya pembemsi 
renge dönmesidir. Buna rağmen bu organizmalar sarı pigmentli bakteriler grubu içerisinde 
anılmaktadır (Shotts ve Starlıper, 1999).  

İzole edilen F. psychrophilum suşları fimbria veya flagellaya sahip olmayıp (Lorenzen 
ve ark 1997) genellikle oldukça yavaş ve gözlenmesi zor bir kayma (gliding) hareketi 
göstermektedir (Bernardet ve Kerouault, 1989). Kayma hareketi F. psychrophilum için genel 
bir özellik olarak bildirilir (Nematollahi ve ark 2003). Birçok çalışmada bakterinin bu özelliği 
açıkça ortaya konmuştur (Lorenzen ve ark 1997; Kubilay ve ark 2009). Ancak izole edilen 
bazı suşların kayma hareketi göstermediği ve hareketsiz oldukları bildirilmektedir (Holt, 1987; 
Madetoja ve ark 2001).  

F. psychrophilum’un bazı önemli biyokimyasal özellikleri şu şekildedir; kuvvetli 
aerobiktir, flexirubin tip pigment üretir, pozitif sitokrom oksidaz ve katalaz aktivitesi gösterir, 
jelatin, tirozin ve kazeini hidrolize eder, eskülini hidrolize edemezler, Kongo red’i absorbe 
etme yetenekleri yoktur. H2S, indol, lizin ve ornitin dekarboksilaz üretemez, nitratı 
indirgeyemezler ve Voges-Prouskauer reaksiyonu negatiftir (Bernardet ve Kerouault, 1989; 
Lorenzen ve ark 1997; Madetoja ve ark 2001; Nematollahi ve ark 2003; Austin ve Austin 
2007). Bakteri tek veya birden çok karbonhidratı indirgeyemez fakat lipolitik ve oldukça 
yüksek proteolitik aktiviteye sahiptir. Albumin, kazein, kollajen, fibrinojen, jelatin, hemoglobin 
ve tirozin’i hidrolize ederler (Bernardet ve Kerouault, 1989; Holt ve ark 1993). Bakteri 5-25ºC 
arasındaki sıcaklıklarda üreyebilmekte, 30ºC’de ise üreme görülmemektedir. Optimal üreme 
sıcaklığı 15ºC’dir (Holt ve ark 1993).  
 
Epidemiyoloji 
F. psychrophilum ilk olarak Kuzey Amerika kıtasında izole edilmiş ve hastalığın sadece bu 
kıta ile sınırlı olduğu düşünülmüştür (Nematollahi ve ark 2003). Daha sonra 1987 yılında 
Almanya’da gökkuşağı alabalıklarından da etkenin izole edilmiş olması (Cipriano ve Holt 
2005), hastalığın Kuzey Amerika ile sınırlı olmadığını göstermiştir. İlerleyen yıllarda hastalık 
tüm dünyada yaygınlık göstermiş ve Avustralya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Kore ve Şili gibi birçok ülkede hastalık 
bildirimleri gerçekleşmiştir (Nematollahi ve ark 2003; Cipriano ve Holt 2005; Hesami ve ark 
2008). Ülkemizde de farklı coğrafik bölgelerde bulunan ticari gökkuşağı alabalığı 
işletmelerinden hastalığın saptandığına dair raporlar bulunmaktadır (İspir ve ark 2004; 
Kubilay ve ark 2009). 

Günümüzde F. psychrophilum’un neden olduğu enfeksiyonlar tüm dünyada özellikle 
salmonid türü balık yetiştiriciliğinin en önemli sorunlarından biridir. Hastalıktan muhtemelen 
bütün salmonid türü balıklar etkilenmektedir. Özellikle gümüş (coho) salmon balığı ve 
gökkuşağı alabalığının hastalığa karşı duyarlı oldukları belirtilmektedir (Nematollahi ve ark 
2003, Ekman 2003, Cipriano ve Holt 2005). Etkenin ayrıca coho salmon (Oncorhynchus 
kisutch), kral salmon (Oncorhynchus tshawytscha), kızıl salmon (Oncorhynchus nerka), 
chum salmon (Oncorhynchus keta), amago salmon (Oncorhynchus rhodurus), masou 
salmon (Oncorhynchus masou), atlantik salmon (Salmo salar), kahverengi alabalık (Salmo 
trutta), deniz alabalığı (Salmo trutta), cutthroat alası (Oncorhynchus clarki), dere alabalığı 
(Salvelinus fontinalis), göl alabalığı (Salvelinus namaycush), arctic char (Salvelinus alpinus), 
gölge balığı (Thymallus thymallus) gibi salmonid türlerinden izole edildiği bildirilmiştir 
(Cipriano ve Holt 2005). 

F. psychrophilum’un ayu balığı (Plecoglossus altivelis), sazan balığı (Cyprinnus 
carpio) havuz balığı (Carassius carassius), yılan balığı (Anguilla anguilla), forktongue 
kayabalığı (Chaenogobius urotaenia), göl kayabalığı (Rhinogobius brunneus), Pale tatlı su 
kefali (Zacco platypus), tatlı su levreği (Perca fluviatilis), kızılgöz balığı (Rutilus rutilus), kadife 
balığı (Tinca tinca) gibi non-salmonid balık türlerinde de enfeksiyona yol açtığı bildirilmiştir 
(Cipriano ve Holt 2005). Ek olarak Elsayed ve ark (2006) bofa (taş emici) balığından 
(Petromyzon marinus) da etkeni izole etmişlerdir. 
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F. psychrophilum vücuda deri ve solungaçlarda meydana gelen portantrelerden 
girerek enfeksiyon oluşturur (Arda ve ark 2005). Etken sağlıklı balıkların vücut yüzeyinde ve 
iç organlarında, hasta balıkların deri lezyonlarında ve deri mukus tabakasında bulunmaktadır 
(Holt 1987; Ekman ve ark 1999; Madetoja ve ark 2002; Madsen ve ark 2005). Yapılan 
çalışmalar herhangi bir klinik belirti göstermeyen anaç balıklardan F. psychrophilum’un izole 
edildiğini ve bu balıkların enfeksiyonun taşıyıcısı olduğu göstermiştir (Madetoja ve ark 2002; 
Kubilay ve ark 2009). Anaç gökkuşağı alabalıklarının sperm ve yumurta sıvılarından F. 
psychrophilum’un saptanması (Madsen ve ark 2005) etkenin anaç balıklardan yumurta 
yoluyla yavru balıklara transovarien (vertikal) olarak bulaştığını göstermektedir. Ayrıca F. 
psychrophilum’un doğal su kaynaklarındaki dağılımının saptanması amacıyla birçok çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışmalarda araştırmacılar çevresel su kaynaklarından, kuluçkahane 
sularından, derelerde bulunan taşların üzerindeki yosunlardan, solungaç yıkantı 
örneklerinden etkeni izole etmişlerdir (Madetoja ve Winklund 2002; Izumi ve ark 2005; 
Kubilay ve ark 2009). Elde edilen bu bulgular etkenin sularda ve balıkların vücut yüzeylerinde 
normal olarak bulunabildiğini göstermektedir. 
 
Klinik Tablo 
F. psychrophilum genellikle, 12C°’nin altındaki sıcaklıklarda hastalık oluşturmakta, 25C°’nin 
üzerindeki sıcaklıklarda ise etken yaşamamaktadır. Hastalıkta mortalite oranı genellikle, %1 
ile %50 arasında değişmekle beraber çoğu kez %75’e kadar çıkabilmektedir (Shotts ve 
Starlıper 1999). Hastalıktan etkilenen balıklarda yüzgeç tabanlarında ve operkulum üzerinde 
hemorojilerin görüldüğü, vücut yüzeyinde oluşan nekrotik alanların ilerlemesi sonucu 
içerisine kas dokusunun da bulunduğu yaygın açık lezyonların oluştuğu bildirilmiştir (Holt 
1987). Hastalıkta karakteristik olarak kaudal pedünkül bölgesinde kenarları sarı renkli 
lezyonlar oluştuğu ve bu lezyonların kas dokusunun içine kadar ilerleyerek vertebraya kadar 
ulaşabildiği ortaya konmuştur (LaFrentz ve Cain 2004). Kent ve ark (1989) coho salmonların 
spiral yüzme davranışı ve denge kaybı gösterdiğini, klinik belirti görüldükten 3-5 gün sonra 
ise balıkların öldüğünü bildirmişlerdir. Aynı çalışmada bazı balıkların vücudunun bir tarafında 
koyu pigmentasyon, diğer balıklarda ise nadiren posteriordan kafatasına kadar dorsal 
şişkinlik gözlenmiştir (Kent ve ark 1989). Osland ve ark (1997) Kanada ve Şili’de gökkuşağı 
alabalıklarında ve Atlantik salmonlarda çıkan hastalık salgınlarında görülen patolojik bulguları 
tanımlamıştır. Bu vakalarda hastalıktan etkilenen balıklarda bilateral ekzoftalmus, intraoküler 
hemoroji, nekrotik skleritis, nekrotik miyozitis, baş kıkırdağında lizis ve kaudal yüzgeç 
ışınlarında subakut nekroz görülmüştür. Başka bir çalışmada tatlı su levreklerinin ağız 
bölgesinde şiddetli doku nekrozunun görüldüğü de bildirilmiştir (Lönnström ve ark 2008).  

Gökkuşağı alabalıklarında F. psychrophilum’un daha spesifik bir hastalık formu olan 
RTFS, genellikle beslemenin ilk iki ayında meydana gelmektedir (Bruno 1992). İki ve on aylık 
gökkuşağı alabalığı yavruları üzerinde yapılan deneysel çalışmada etkenin balıklara 
verilmesini takiben birinci günde ölümlerin başladığı ve takip eden 6 ila 11 gün ölümlerin 
sürdüğü bildirilmiştir. Bu çalışmada bütün ölen balıklarda; gövde üzerinde ülserler, kaudal 
yüzgecin kenarlarında kısmi eksilmeler gibi tipik klinik belirtiler görülmüştür (Aiko ve ark 
2005). Ayrıca hasta yavrularda iştahsızlık, durgunluk, zayıflık, su yüzeyinde yüzme, 
ekzoftalmus ve renkte kararma görülmektedir (Cipriano ve Holt 2005). 
 
Teşhis 
F. psychrophilum’un izolasyon ve identifikasyonu konvansiyonel mikrobiyolojik metotlar ile 
bakterinin fenotipik özelliklerine dayanılarak yapılabilmektedir (Lorenzen ve ark 1997). 
Günümüze kadar Flavobacterium türlerinin kültüre edilmesi amacıyla çeşitli kültür 
medyumları tanımlanmıştır. Bu medyumlar içerisinde Anacker Ordal (AO) agar (Anacker ve 
Ordal 1959) izolasyonda en sık kullanılan besiyeridir (Daskalov ve ark 1999). Bakterinin 
üretilmesinde başarılı sonuç alınan diğer besiyerleri ise Tryptone yeast extract agar, Shieh 
agar ve Hsu-Shott agar’dır. Tryptic soy agar ve Lewin's medium’da ise bakterinin üremesinin 
sınırlı olduğu bildirilmiştir (Holt ve ark 1993). Ayrıca AO agar’ın içeriğinde yapılan bazı 
değişiklerin etkenin üremesini arttırdığı ortaya konmuştur (Daskalov ve ark 1999; Alvarez ve 
Guijarro 2007).  

F. psychrophilum’un kültürünün zor olması, uzun inkubasyon dönemine ihtiyaç 
duyması (3-4 gün) gibi nedenlere bağlı olarak, teşhiste kullanılan fenotipik ve serolojik 
metotlar yavaş ve zaman alıcıdır (Wınklund ve ark 2000). Ayrıca etkenin konakçı 
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organizmadaki varlığının saptanmasında Floresans poliklonal antikorlar ve Enzyme linked 
immunosorbent testi (ELISA) kullanılmıştır (Lorenzen ve Karas 1992; Rangdale ve Way 
1995). Ancak, bu tekniklere rağmen, balık ve çevresel örneklerde düşük sayıda F. 
psychrophilum’un varlığının saptanması ve etkenin epidemiyolojisinin belirlenmesinde, daha 
hızlı ve daha duyarlı genetik tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Moleküler genetik bir metot 
olan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) bu amaçla tavsiye edilen ve yaygın bir kullanım 
alanı bulmuş bir tekniktir. Günümüze kadar birçok araştırmacı bu yöntemi kullanarak balık ve 
çevresel örneklerden F. psychrophilum’un varlığını saptamıştır (Toyama ve ark 1994; Izumi 
ve Wakabayashi 1997; Urdaci ve ark 1998; Wiklund ve ark 2000; Baliarda ve ark 2002; Del 
cerro ve ark 2002: Izumi ve ark 2005).  
 
Kontrol ve Sağaltım 
Verilere göre, hastalığın önlenmesinde veya salgınların kontrol altına alınmasında 
kullanılabilir ticari bir aşı bulunmamaktadır (Hesami ve ark 2008). Bu nedenle hastalığın 
tedavisi, hızlı teşhis yöntemlerine ve antibiyogram sonuçlarına bağlı olarak yapılmaktadır 
(Winklund ve ark 2000). Hastalıktan etkilenen balıklar sıklıkla antibiyotikli yemler ile tedavi 
edilmektedir (Ekman 2003). Genellikle enfeksiyonların sağaltılmasında oksitetrasiklin, 
florfenikol, amoksisilin ve enrofloksasin gibi antimikrobiyel ajanlar kullanılmaktadır (Bruun ve 
ark 2000; LaFrentz ve Cain 2004; Boyacıoğlu 2007).  

Hastalığın tedavisinde oral antibiyotik uygulamaları her zaman tatmin edici bir kontrol 
sağlayamayabilir. Çünkü çoğu şiddetli salgın, yavruların beslenmeye başlanmadan önce 
veya havuzlara alındığı birkaç haftalık dönemde görülür (Cipriano ve Holt 2005). İlerleyen 
evrelerde balıklar yem almadıkları için tedavi başarılı olmaz (Çağırgan 2007). Ayrıca su 
sıcaklığının oldukça düşük olması nedeniyle balıklarda tedavi edici dozu elde etmek zordur. 
Bu nedenle tedavi tekrarlanmalıdır. Hastalık periyodunda tedaviye, balıklarda iştahsızlığın 
görüldüğü ve beslenmeyi reddettikleri süreç öncesinde başlanması gereklidir. Bu nedenle 
etkin bir tedavi için çiftliklerdeki bakıcılar kendi stoklarını özenle izlemelidir (Cipriano ve Holt 
2005).  

F. psychrophilum’ un kontrolü için, su kalitesinin korunması, kuluçkahane sularında 
kaynak suyu veya kuyu suyu kullanımının tercih edilmesi, kuluçkahaneye giren suların uygun 
yöntemle filtre edilmesi, yumurtaların ve kuluçkahanede kullanılan ekipmanların dezenfekte 
edilmesi ve larva yetiştiriciliğinde strese neden olabilecek faktörlerin engellenmesi 
gerekmektedir (Kubilay ve ark 2009).  

Hastalığı en iyi önleme yolu, stresi azaltmak ve deri hasarını en aza indirmektir. 
Çünkü her iki faktör hastalığın bulaşmasını artırmaktadır. Ölü ve hasta balıkların havuzlardan 
toplanılması, su içerisindeki bakteri yükünün ve hastalığın bulaşma riskinin azaltılmasına 
yardımcı olur. Herhangi bir tedavi uygulanmadan önce doğru tanının konulması önem 
taşımaktadır. Ayrıca tedavinin Veteriner Hekim gözetiminde yapılması gereklidir (LaFrentz ve 
Cain 2004). 

Bu proje Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ticari gökkuşağı alabalığı çiftliklerinde F. 
psychrophilum’un neden olduğu enfeksiyonlarının varlığının/yaygınlığının araştırılması ve 
izole edilen saha suşlarının antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  
 
MATERYAL ve METOT 
Balık Örneklerinin Toplanması: Proje kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi 
Samsun, Sinop, Ordu, Trabzon ve Rize illerindeki 18 farklı ticari gökkuşağı alabalığı 
işletmesinden ağırlıkları 2 ila 400g arasında değişen toplam 276 adet gökkuşağı alabalığı 
örneği toplandı. Örnekler Ocak 2008 ve Temmuz 2010 tarihleri arasında toplandı. 
Örneklemelerin yapıldığı işletmelerden 4’ü kuluçkahaneye sahipti. Örneklerin alındığı her 
işletmede örnekleme sırasında yaşam ortamı suyun sıcaklığı, oksijen düzeyi ve pH’sı 
ölçüldü. Yakın işletmelerden alınan örnekler soğuk zincir altında 8 saat içerisinde Samsun 
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü balık hastalıkları laboratuvarına getirildi 
ve örneklerin analizleri yapıldı. Uzak işletmelerden alınan örneklerin mikrobiyolojik ekimleri 
tarım il müdürlüklerinde veya saha şartlarında yapıldı.  
F. psychrophilum’un İzolasyonu: Etkenin balık doku ve organlarından ilk izolasyonunda 
AO agar (%0.5 tripton, %0.05 yeast ekstrakt, %0.02 sodyum asetat, %0.02 beef ekstrakt, 
%0.9 agar, pH 7.2-7.4) (Anacker ve Ordal 1958) ve Medium K (%0.5 beef ekstrakt, % 0.6 
kazein, %0.2 tripton, %0.1 yeast ekstrakt, %0.1 kalsiyum klorür, %1.5 agar, pH 7.0) (Austin 
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ve Austin, 1993) kullanıldı. Mikrobiyolojik ekimler balıkların iç organlarından (karaciğer, 
dalak, böbrek, kalp), hasarlı solungaç dokusundan ve varsa lezyonlu bölgelerden yapıldı. 

Ekim yapılan besiyerleri 18C’de 4-7 gün inkübe edildi.  
F. psychrophilum’un İdentifikasyonu: İnkübasyon sonrası AO agar ve Medium K üzerinde 
üreyen sarı renkli koloniler subkültüre edilerek saflaştırıldı. Bu kolonilerden Gram boyama 
yapılarak etkenin Gram özelliği ve mikroskobik morfolojisi belirlendi. F. psychrophilum için 
genel bir özellik olarak bildirilen kayma hareketinin belirlenmesinde faz kontrast mikroskobu 
kullanıldı. Bu testler sonucunda Gram negatif, uzun, ince basil şeklinde olan ve kayma 
hareketi yaptığı belirlenen mikroorganizmalar için tanımlayıcı biyokimyasal testler yapıldı.  

Bu testlerden katalaz aktivitesinin belirlenmesi amacıyla iki ya da üç bakteri kolonisin 
lam üzerine alınarak %3’lük sıvı hidrojen peroksit solüsyonu ile süspanse edildi. Lam 
üzerinde 30sn içerisinde meydana gelen kabarcıklar pozitif sonuç olarak değerlendirildi 
(Hesami ve ark 2008).  

Flexirubin tip pigment üretimi besiyerindeki birkaç koloni üzerine %20 KOH 
solüsyonunun damlatılması ile belirlendi. Kolonilerin renginin sarıdan portakal rengine veya 
kahverengiye dönmesi pozitif sonuç olarak değerlendirildi (Lorenzen ve ark 2007; Hesami ve 
ark 2008).  

Oksidaz aktivitesinin belirlenmesinde ticari Bactidrop oxidase (Remel, Lenexa, 
USA) ayıracı kullanıldı. Özetle 1-2 damla ayraç Whatman (No.1) filtre kağıdına damlatıldı ve 
üzerine şüpheli koloniler sürüldü. Bu aşamadan sonraki 10-30sn içerisinde mor rengin 
görülmesi pozitif test sonucu olarak değerlendirildi.  

Beta-galaktosidaz (ONPG) testinde ONPG diskleri (Oxoid-DD 13) kullanıldı. Testte 
0.1ml fizyolojik tuzlu su (FTS), disk ve kültür süspanse edildi ve inkubasyona bırakıldı. Sarı 
rengin oluşumu pozitif, şeffaf renk ise negatif olarak değerlendirildi İnkubasyonun ilk 6 
saatinde test negatif ise 24 saat daha inkube edildi ve sonuçlar aynı şekilde değerlendirildi 
(Bekâr 1997).  

Hidrojen sülfür testi (H2S) için üreyen kolonilerden Triple Sugar Iron (TSI) (Oxoid-
CM0277) agara ekim yapıldı ve 18oC'de 2-4 gün süreyle inkubasyona bırakıldı. Bu süre 
sonunda renk değişimleri gözlemlenerek yüzeyden derine olan siyahlık pozitif olarak 
değerlendirildi (Bekâr 1997).  

Eskülin testinde izolatların eskülin agara ekimleri yapıldı ve 18oC'de 7 gün boyunca 
inkübe edildi. Her gün yapılan kontroller sonucunda, siyahlanma veya kahverengi bir renk 
değişimi pozitif kabul edildi (Bekâr 1997).  

Bu testler sonucunda, flexirubin tip pigment oluşturan, katalaz ve oksidaz aktivitesi 
pozitif, ONPG, H2S ve eskülin testi negatif olan (Bernardet ve Kerouault, 1989; Çağırgan 
2007) izolatlar muhtemel F. psychrophilum olarak değerlendirildi. Bu izolatların moleküler 
olarak doğrulanmasında ve doku örneklerinden etkenin saptanmasında PZR metodu 
kullanıldı. 
DNA Ekstraksiyonu ve PZR Amplifikasyonu: Muhtemel F. psychrophilum izolatlarının ve 
balık doku örneklerinin DNA ekstraksiyonları, prensibi spin kolon esasına dayanan ticari DNA 
ekstraksiyon kiti (Qiagen, GmbH) ile üretici firma talimatlarına göre yapıldı. 

PZR amplifikasyon aşamasında F. psychrophilum spesifik oligonükleotid primer seti 
FP1 (5’-GTTAGTTGGCATCAACAC-3’) ve FP2 (5’-TCGATCCTACTTGCGTAG-3’) kullanıldı 
(Urdaci ve ark., 1998). Pozitif kontrol olarak F. psychrophilum ATCC (R) 93-11 49510 FXBT 
suşu, negatif kontrol olarak F. columnare ATCC 49512 suşu kullanıldı. Optimizasyon 
çalışmaları sonrası amplifikasyon aşaması için DEPC-treated water, 1xPCR Buffer, 1.6 mM 
MgCl2, her bir dNTP’den 0.2 mM, 1 U Taq polimeraz, 1 µM her bir primer ve 5 µl template 
DNA içeren 25 µl’lik bir PCR master mix’i oluşturuldu. Bu master mix oluşumunda kullanılan 
oligonükleotid primer seti ve enzim Fermentas Inc. (Lithuania) tarafından sentezlendi ve 
temin edildi. 

PZR master mix’i 95°C‘de 5dk ön denatürasyonu takiben 94°C‘de 30sn 
denatürasyon, 60°C‘de 1dk annealing, 72°C’de 1dk ekstension olmak üzere 35 siklus ve 
72°C‘de 10dk final ekstensiyon koşullarında amplifikasyon işlemine tabi tutuldu. 

Amplifikasyon sonrasında oluşan ürünler etidium bromid (2g/ml) içeren %1,5’lik agaroz jel 
elektroforezi sonrasında UV transilluminatör ile görüntülendi. Sonuçta 1088 bp’lik 
amplifikasyon ürününün görülmesi pozitif sonuç olarak değerlendirildi. 
Antibiyotik Duyarlılık Testi: F. psychrophilum olduğu doğrulanan izolatların antibiyotiklere 
olan duyarlılıklarının belirlenmesinde Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemi kullanıldı (Kirby ve 
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ark 1966). İzolatların neomisin 30 μg (N), oksitetrasiklin 30 μg (OTC), enrofloksasin 30 μg 
(ENR), amoksilin 10 μg (AMX), ampisilin 10 μg (AMP), eritromisin 15 μg (E), kanamisin 30 μg 
(K), sulfametoksazol+trimetoprim’e 23,75+1,25 μg (SXT), sefoperazon 75 μg (CFP) ve 
oksolinik asit 2 μg (OA) (Oxoid, England) karşı direnç profilleri belirlendi. Bu metotta bakteri 
süspansiyonların hazırlanmasında AO broth kullanıldı. Süspansiyonun konsantrasyonu 
Mcfarland 0.5’e (1.5x108 cfu/ml) göre ayarlandı ve 100μl süspansiyon alınarak AO agar 
yüzeyine steril bir baget yardımıyla yayıldı. Besi yerleri oda sıcaklığında 2 saat süre ile 
kurutulduktan sonra antibiyotik diskleri agar yüzeyine yerleştirildi. Daha sonra besi yerleri 18 
°C’de 48 saat inkubasyona bırakıldı. İnkubasyon sonrası diskler etrafında oluşan inhibisyon 
zon çapları ölçülerek değerlendirildi (NCCLS 1999). 
 
Bulgular 
Proje döneminde örnekleme yapılan gökkuşağı alabalığı işletmelerinde klinik olarak herhangi 
bir salgın hastalık tablosuyla karşılaşılmadı. Ancak bazı işletmelerde sporadik vakalar 
şeklinde enfeksiyonlar gözlendi.  

 
Proje kapsamında toplanan 276 adet balık örneğinin iç organlarından, hasarlı 

solungaç dokusundan ve varsa lezyonlu bölgelerinden AO agar ve Medium K besiyerlerine 

ekimler yapıldı. Ekimi yapılan besiyerleri 18C’de 4-7 gün süreyle inkübe edildi. 
Solungaçlardan yapılan ekimlerdeki primer koloniler genellikle birkaç tür bakteriyi 
kapsadığından aynı vasatta subkültürleri yapılarak saflaştırıldılar. İnkubasyon sonrası üreyen 
sirküler, kabarık sarı renkli smouth karakterde kolonilerin (Şekil 1) Gram ve hareket özellikleri 
ile flexirubin tip pigment üretimi incelendi.  

 
Şekil 1. F. psychrophilum’un AO agar üzerindeki koloni morfolojisi  

Bu analizler sonrası bir adedi karaciğerden, 37 adedi solungaçlardan olmak üzere 
toplam 38 adet izolatın Gram negatif, uzun, ince basil şeklinde olduğu, kayma hareketi 
yaptığı ve flexirubin tip pigment ürettiği (Şekil 2) belirlendi.  
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Şekil 2. Flexirubin tip pigment üretimi 
 Daha sonra bu mikroorganizmalar için tanımlayıcı biyokimyasal testler yapıldı. Bu 
testler sonucunda katalaz ve oksidaz aktivitesi pozitif, ONPG, H2S ve eskülin testi negatif 
olan toplam 12 adet izolat muhtemel F. psychrophilum olarak değerlendirildi. Bu izolatların 
moleküler/genetik doğrulamasında ve doku örneklerinden etkenin direk saptanmasında PZR 
metodu kullanıldı. Sonuçta izole edilen suşlardan 5 adetinin ve 9 adet doku karışımının PZR 
ile F. psychrophilum spesifik 1088 bp’lik son ürün verdiği saptandı (Şekil 3). Ayrıca izole 
edilen diğer sarı renkli kolonilerin her biri PZR ile analiz edildi ve bu kolonilerin F. 
psychrophilum olmadığı belirlendi. 

 
Şekil 3. F. psychrophilum spesifik PCR, 1088 bp. M; Moleküler ağırlık standardı (100-1500 
bp) 1; F. psychrophilum ATCC 49510, 2-4; F. psychrophilum saha izolatları, 5; F. 
psychrophilum pozitif doku örneği, 6; F. columnare ATCC 49512 

F. psychrophilum olduğu doğrulanan 5 adet izolatın 1’i karaciğerden, 4’ü ise 
solungaçlardan izole edildi. Karaciğerden elde edilen izolat 15 numaralı çiftlikten elde edildi. 
Bu çiftlikten alınan 6 adet balık örneğinin diğerlerinde izolasyon gerçekleştirilemedi. Ancak 2 
adet balık doku karışım (izolasyon yapılan örnek doku dahil) örneğinin PZR ile pozitif sonuç 
verdiği saptandı. Solungaçlardan izole edilen diğer izolatlar 17 numaralı çiftlikten elde edildi. 
PZR metodu ile bu çiftlikten alınan 11 adet balık örneğin 5’inde etken saptandı, bunların 1 
adetinden bakteri izole edilemedi. Ayrıca 13 numaralı çiftlikten alınan balık örneklerinin 2 
adetinde PZR ile etken varlığı saptandı (Tablo 1).  
 
 
Tablo 1. Çiftliklerde su ısısı, pH, oksijen, materyal ve izolasyon sayıları  

Çiftlik İşletme Suyunun Özellikleri İncelenen   İzolasyon PZR Pozitif 
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No Sıcaklık 
 

pH 
Oksijen 
(mg/l)  

Örnek Sayısı Yapılan Örnek 
Sayısı 

Doku Örnek 
Sayısı 

1 19,5 7,9 8,2 7 0 0 

2 11,7 7 8,6 15 0 0 

3 11,8 6 5,7 27 0 0 

4 13 6,5 8,4 16 0 0 

5 9,2 7 9,3 25 0 0 

6 7,5 7 11,6 24 0 0 

7 10,5 7,2 9,1 18 0 0 

8 9,6 6,5 10,4 14 0 0 

9 12,1 5,5 9,9 12 0 0 

10 9,3 5,5 9,6 13 0 0 

11 9,2 5,5 10,9 19 0 0 

12 11,7 6,4 9,4 22 0 0 

13 6,2 7,6 9,8 15 0 2 

14 8 7,2 10,2 16 0 0 

15 7,2 6,4 9,4 6 1 2 

16 15 6,6 7,8 8 0 0 

17 8 6,5 8,2 11 4 5 

18 13,3 6,3 8,1 8 0 0 

      Toplam 276 5 9 

Bu çalışmalar sonucunda çiftliklerde su ısısının örnek toplandığı dönemlerde 6,2 ile 
19,5°C arasında, su pH’sının 5,5 ile 7,9 ve oksijen oranının 5,7 ile 11,6 ppm arasında 
değişiklik gösterdiği tespit edildi (Tablo 1). 

Ayrıca proje kapsamında alınan balık örneklerinden klinik ve otopsi bulgularında 
hastalık belirtisi gösterenler diğer bakteriyel hastalıklar yönünden de kapsamlı bir şekilde 
incelendi. Buna göre iki işletmeden Citrobacter freundi, üç işletmeden Yersinia ruckeri bir 
işletmeden Lactococcus garviae ve 1 işletmeden Aeromonas caviae izole edildi.  
  
Tablo 2. F. psychrophilum izolatlarının antibiyotiklere olan duyarlılıkları 
  SUŞ NO 

Antibiyotik Diski 1 2 3 4 5 

Neomisin 30 μg (N) R R R R R 

Oksitetrasiklin 30 μg (OTC) S S S S S 

Enrofloksasin 5 μg (ENR) S S S S S 

Amoksisillin 10 μg (AMX) R R R R R 

Ampisilin 10 μg (AMP) R R R R R 

Eritromisin 15 μg (E) S R R R R 

Kanamisin 30 μg (K) R R R R R 

Sefoperazon 75 μg (CFP) R S S S R 

Oksolinik asit 2 μg (OA) S S R S S 

Sulfametoksazol+Trimetoprim  S S R S S 

23,75+1,25 μg (SXT)           

 
Antibiyotik duyarlılık testi: İzolatların antibiyotiklere olan duyarlılıkları ticari antibiyotik 
diskleri (Oxoid) kullanılarak Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemi ile belirlendi. Çalışmada 
OTC, ENR, K, AMP, AMX, N, E, OA, SXT ve CFP antibiyotikleri kullanıldı. Buna göre proje 
kapsamında identifiye edilen beş adet F. psychrophilum suşunun, tamamının OTC ve 
ENR’ye duyarlı, K, AMP, AMOX ve N’ye karşı dirençli olduğu saptandı. İzolatlardan E’ye 
karşı 1 adet suş duyarlı 4 adet suş dirençli olduğu bulunurken, OA ve SXT’ye 4 adet suş 
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duyarlı ve 1 adet suş dirençli bulunmuştur. Ayrıca CFP’ye karşı ise 3 adet suş duyarlı 
bulunurken 2 adet suş dirençli bulunmuştur (Tablo 2). 
 
Tartışma 
F. psychrophilum’un neden olduğu RTFS ve BCWD tüm dünyada salmonid cinsi balık 
yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Valdebenito ve AvendaÇo-
Herrera 2009). Etken günümüzde tatlı su balığı yetişciriliğinde dünya çapında yaygın olarak 
görülen bir patojen olarak tanımlanmaktadır (Nematollahi ve ark 2003). Ülkemizde F. 
psychrophilum ilk kez 1997 yılında gökkuşağı alabalıklarından izole edilmiştir (Balta 1997). 
Sonraki yıllarda etken oldukça yaygın bir dağılım göstermiş ve ülkenin farklı coğrafik 
bölgelerinden izole edilmiştir (Çağırgan ve ark 1997; Korun ve Timur 2001; Diler ve ark 2003; 
Didinen ve ark 2007; Boyacıoğlu 2007; Kum ve ark 2008; Kayış ve ark 2009; Kubilay ve ark 
2009). Bu proje ile F. psychrophilum’un Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ticari gökkuşağı 
alabalığı çiftliklerindeki varlığı belirlenmiş ve izole edilen saha suşlarının antibiyotik direnç 
profilleri ortaya konmuştur. Ayrıca bu proje ile F. psychrophilum Türkiye’de ilk defa moleküler 
düzeyde identifiye edilmiştir.  

Proje döneminde ziyaret edilen çiftliklerde herhangi bir hastalık salgınına 
rastlanılmamıştır. Sporadik olarak hastalık belirtisi görülen balıkların analizi sonucunda C. 
freundi, Y. ruckeri, L. garviae ve A. caviae gibi patojen balık bakterileri izole edilmiştir. F. 
psychrophilum’un klinik olarak herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen balıkların iç 
organlarından ve solungaçlarından izole edildiği literatürde (Holt 1987; Ekman ve ark 1999; 
Madetoja ve ark 2002) bildirilmektedir. Izumi ve ark (2005) solungaç yıkantı örneklerinde 
etkenin varlığını bildirmiştir. Madsen ve ark (2005) cinsiyeti değiştirilmiş dişi balıkların 
karaciğerinden ve solungaçlarından etken izolasyonu yapmıştır. Yapılan bu çalışmada da 
benzer şekilde F. psychrophilum suşları sağlıklı balıkların karaciğer (1 adet) ve 
solungaçlarından (4 adet) izole edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar klinik belirti göstermeyen 
balıkların enfeksiyonun taşıyıcısı olabileceğini açıkca ortaya koymaktadır.  

Balık çiftliklerinde meydana gelen önemli hastalıklar hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için patojen balık bakterilerin kapsamlı bir şekilde izlenmesi gereklidir. Patojenlerin 
mikroorganizmaların dağılımı hakkında elde edilecek bilgiler ve bakterilerin özelliklerinin 
belirlenmesi enfeksiyonların ortaya çıkmasında hangi faktörlerin önemli olduğunun 
değerlendirilmesi için büyük önem taşımaktadır (Dalsgaard ve Madsen 2000). Bu bağlamda 
ülke genelinde önemli patojenlere ait epidemiyolojik çalışmalarının yürütülmesi gereklidir. 
Ülkemizde spesifik olarak F. psychrophilum’un epidemiyolojisinin belirlendiği bölgesel bir 
çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte gökkuşağı alabalıklarının patojenik ve 
nonpatojenik bakterilerinin belirlendiği ve Karadeniz’in güney bölgesi ile sınırlı yerel bir 
survey çalışmasında, konvansiyonel mikrobiyolojik metotlar ile 558 adet balık örneğinden 
sadece 1 adet (%0,2) F. psychrophilum izole edilmiştir (Kayış ve ark 2009). Yapılan 
çalışmada Orta ve Doğu Karadeniz bölgesindeki balık çiftliklerinden alınan toplam 276 adet 
balık örneğinde konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemler ile 5 adet (%1,8), PZR ile 9 adet 
(%3,2) F. psychrophilum varlığının saptanması etkenin bölgedeki dağılımının oldukça düşük 
olduğununun bir kanıtıdır. Ancak istatistiksel olarak 2009 yılına oranla etkenin görülme 
sıklığındaki artış dikkat çekicidir. Bu nedenle gelecek yıllarda bölgede etkenin 
epidemiyolojisinin takip edilmesi ve etkin kontrol planlarının uygulanması gereklidir.  
 Yapılan çalışmalar F. psychrophilum suşlarının fenotipik olarak oldukça yüksek 
düzeyde homojen olduğunu göstermektedir (Madetoja ve ark 2001; Hesami ve ark 2008). Bu 
çalışmada da izole edilen 5 adet F. psychrophilum suşunun biyokimyasal ve morfolojik 
özellikleri göz önüne alındığında yüksek düzeyde homojeniteye sahip olduğu görüldü. Ayrıca 
suşlara ait belirlenen fenotipik özellikler daha önce tanımlanmış olan F. psychrophilum 
izolatları ile benzerlik göstermektedir (Lorenzen ve ark 1997; Madetoja ve ark 2001; 
Valdebenito ve Avendano-Herrera 2009). F. psychrophilum’un izolasyonu amacıyla 
çalışmada kullandığımız AO agar, izolasyon amacıyla en sık kullanılan besiyeridir (Holt 1987; 
Daskalov ve ark 1999; Alvarez ve Guijarro 2007). Çalışmada kullanılan standart bakteri 
suşunun taze hazırlanmış besi yerinde ürediği, beklemiş besi yerinde ise etkenin üremediği 
belirlenmiştir. Yapılan literatür taramasında konuyla ilgili bilgiye rastlanılmamıştır.  

Tüm dünyada akuakültür endüstrisinin büyüyen ekonomik önemi, balıkların bakteriyel 
patojenlerinin saptanması ve identifiye edilmesi için hızlı ve güvenilir metotlara olan ilginin 
artmasına yol açmıştır (Nilsson ve Strom 2002). F. psychrophilum’un konvansiyonel metotlar 
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ile kültürü zor olup uzun zaman almaktadır. Özellikle taşıyıcı balıklarda etkenin 
saptanmasında bu metotlar nispeten düşük duyarlılığa sahiptir. Moleküler tabanlı bir metot 
olan PZR, etkenin balık doku ve örneklerinden saptanmasında kullanılan spesifik, duyarlı ve 
hızlı bir metottur. Wiklund ve ark (2000), F. psychrophilum’un enfekte gökkuşağı 
alabalıklarından saptanmasında, PSY1 ve PSY2 primerlerinin kullanıldığı PZR metodunun 
agar kültürüne göre daha duyarlı olduğunu bildirmişlerdir. Urdaci ve ark (1998), F. 
psychrophilum’un saptanmasında 16S rDNA sekansında iki değişken bölge gözetilerek FP1 
ve FP2 adlı iki adet primer tasarlamışlardır. Primerlerin spesifitesi farklı F. psychrophilum 
suşları ve taksonomik olarak yakın türler kullanılarak belirlenmiştir. Farklı PZR prosedürleri 
kullanarak yapmış oldukları çalışma sonrasında ise 54°C annealing sıcaklığında sadece F. 
psychrophilum’a özgü 1088 bp’lik son ürün elde etmişlerdir. Benzer olarak proje kapsamında 
izole edilen edilen F. psychrophilum suşlarının doğrulanmasında ve balık dokularında etkenin 
varlığının direkt belirlenmesinde FP1 ve FP2 primerlerinin kullanıldığı PZR metodu ile 1088 
bp’lik PZR bantları elde edilmiştir. Bu yöntem ile 5 suş F. psychrophilum olarak doğrulanmış, 
suşların izole edildiği organ ve dokular hariç toplam 4 adet balık dokusunda direkt etkenin 
varlığı saptanmıştır. Michel ve ark (1999), bazı durumlarda enfekte balık dokularından 
etkenin izolasyonunun mümkün olmadığını ve bu durumun olası nedenlerinden birinin canlı 
ama kültürü yapılamayan hücrelerinin varlığı olduğunu bildirmiştir. Bu durumun, çalışmada 
13 no’lu çiftlikten PZR ile pozitiflik saptanmasına rağmen izolasyonun yapılamama 
nedenlerinden bir tanesi olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca çiftliklerde bilinçsiz antibiyotik 
kullanımının etkenin üremesini baskılayabileceği de göz ardı edilmemelidir. Bu sonuçlar PZR 
metodunun konvansiyonel mikrobiyolojik metotlara oranla daha duyarlı olduğunu ve F. 
psychrophilum gibi kültüre edilmesi zor olan patojenlerin belirlenmesinde ve özellikle taşıyıcı 
balıkların belirlenmesinde kullanılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

F. psychrophilum’un neden olduğu internal enfeksiyonlarda en iyi tedavinin etken 
maddesi OTC olan antibiyotiklerin 100kg balık başına 2,5-3,75g etken maddenin yeme 
karıştırılıp 10 gün süreyle uygulanmasıyla yapıldığı bildirilmiştir (LaFrentz ve Cain 2004). 
Ancak OTC’nin minimum inhibitör konsantrasyonunun (MIC) F. psychrophilum’un farklı 
izolatları arasında değişebildiği ve bu durumun tedavi etkinliğine olumsuz yansıyabileceği 
belirtilmiştir (Bruun ve ark 2003). Tedavi sürecini olumsuz etkileyebilecek bu ve benzeri 
sorunlar ile karşılaşmamak için hastalık etkeninin duyarlı olduğu antibiyotiklerin belirlenerek 
tedavide kullanılması gerekmektedir. Ülkemizde izole edilen F. psychrophilum suşularının 
antibiyotik direnç profilleri yapılan çalışmalar ile açıkca ortaya konmuştur. Diler ve ark (2003), 
iki adet F. psychrophilum izolatının AMC, OTC ve gentamisine duyarlı, trimetoprime dirençli 
olduklarını bildirmişdir. İspir ve ark (2004), Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Elazığ, Malatya ve 
Erzincan illerinde bulunan beş farklı alabalık işletmesinden izole edilen 5 adet F. 
psychrophilum suşunun OTC, E, gentamisin, nitrofuran ve amoksilin/klavunolik asite duyarlı, 
kloramfenikol ve penisiline ise dirençli olduklarını bildirilmiştir. Boyacıoğlu (2007), Muğla 
ilinde bulunan ticari bir işletmede meydana gelen hastalık salgınında 20 adet F. 
psychrophilum suşu izole etmiştir. Yapılan analizler sonrası izolatların AMP, SXT, E ve 
OTC’ye karşı sırasıyla %95, %95, %45 ve %20 oranında dirençli oldukları, ENR’ye ise %100 
oranında duyarlı olduğu belirlenmiştir. Didinen ve ark (2007), Akdeniz Bölgesi’nde bulunan 
işletmelerden, hastalık salgınları esnasında gökkuşağı alabalığı fry ve fingerlinglerinden izole 
edilen 13 adet F. psychophium izolatının 28 farklı antimikrobiyel maddeye karşı 
duyarlılıklarını MINI API sistemi ile test etmişlerdir. Araştırma sonucunda izolatların ENR 
(%23), AMX (%46,2), E (%61,5), K (%30,8), CFP (%46,2) ve OA’ya (%53,8) karşı değişen 
oranlarda dirençli olduklarını bildirmişlerdir. Kum ve ark (2008), Batı Ege Bölgesinde bulunan 
4 farklı kuluçkahaneden izole ettikleri 20 adet F. psychrophilum suşunun disk difüzyon ve 
agar dilusyon metodu ile çeşitli antibiyotiklere karşı direnç profillerini belirlemişlerdir. Disk 
difüzyon metodu ile izolatların E, SXT, AMC, OTC ve ENR’ye karşı sırasıyla %65, %75, %90, 
%20 ve %10 oranında dirençli olduğu ortaya konmuştur. Ancak bazı antibiyotiklere karşı disk 
difüzyon ve agar dilusyon metotları ile elde edilen sonuçlar arasında (AMC ve OTC) 
uyumsuzluk olduğu belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmada izole edilen F. psychrophilum 
suşlarının tamamının, disk difüzyon yöntemi ile N, AMP, AMX ve K’ya, %80’inin E’ye, 
%40’ının CFP’ye, %20’sinin OA ve SXT’ye karşı dirençli oldukları belirlenmiştir. Ayrıca 
suşların OTC ve ENR’ye karşı %100 duyarlı oldukları saptanmıştır.  

Elde edilen verilerin derlenmesiyle ülkemizde izole edilen F. psychrophilum suşlarının 
OTC (%0 ila 20 arasında) ve ENR’ye (%0 ila 23 arasında) düşük düzeyde, CFP’ye (%40 ila 
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40,6 arasında) orta düzeyde, E (%45 ila 80 arasında), AMP (%90 ila 100 arasında) ve N’e 
(%100) yüksek oranda dirençli oldukları ortaya konuldu. Ayrıca suşların AMX (%0 ila 100 
arasında), K (%30 ila 100 arasında), OA (%20 ila 53 arasında) ve SXT’ye (%20 ila 95 
arasında) karşı direnç profillerinin ise değişken olduğu belirlendi. Değişken antibiyotik direnç 
profilinin bölgesel olarak farklı antibiyotiklerin yaygın kullanılmasından veya suşlar arasındaki 
farklılıktan kaynaklanabileceği düşünüldü.  

Valdebenito ve Avendano-Herrera (2009)’nın Şili kökenli 20 adet F. psychrophilum 
izolatının disk difüzyon metodu ile SXT’ye dirençli, AMX’e karşı yüksek derecede duyarlı 
olduğuna dair bulguları, çalışmamız bulguları ile farklılık göstermektedir. Benzer şekilde, 
Bruun ve ark (2000)’nın Danimarka orjinli 387 adet F. psychrophilum izolatının agar dilüsyon 
metodu ile AMX’e %11,6, OA’ya %65,9, SXT’ye %98,2 ve OTC’ye %67,7 oranında dirençli 
olduğunu gösteren, Cerro ve ark (2010)’nın ise İspanya orjinli 25 adet F. psychrophilum 
izolatının MIC değerlerine göre %80’den fazlasının OTC’ye dirençli olduğunu gösteren 
bulguları, çalışmamız bulguları ile farklılık göstermektedir. Rangdale ve ark (1997)’nın 48 
adet izolatın ENR’ye duyarlı olduğuna yönelik bulguları, çalışmamız bulguları ile uyum 
göstermektedir.  

Sonuç olarak, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ticari gökkuşağı alabalığı 
çiftliklerinde F. psychrophilum’un varlığı, hem kültür hem de PZR metodu ile belirlenmiş, 
izolatların antibiyotik direnç profilleri disk difüzyon yöntemi ile ortaya konulmuştur. Özellikle 
hastalık taramalarında ve taşıyıcı balıkların belirlenmesinde PZR metodunun tercih 
edilmesinin daha yararlı olacağı ve ilerleyen yıllarda hastalık nedenli ekonomik kayıplar ile 
karşılaşmamak için bölgedeki mevcut F. psychrophilum varlığının yapılacak çalışmalar ile 
takip edilmesi gerektiği kanısına varılmıştır. 
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Çift kabuklu yumuşakçalardan izole edilen Vibrio parahaemolitycus 
izolatlarında TDH ve TRH patojenite genlerinin multiplex Polimeraz 

Zincir Reaksiyonu yöntemi ile araştırılması 
 

Necla TÜRK, Dr. Meriç Lütfi AVSEVER, Doç.Dr. Cemal ÜN 
 

ÖZET 
Bu araştırmada Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne Vibrio izlenmesi 
kapsamında gönderilen toplam 604 adet çift kabuklu yumuşakça (istiridye, akivades, kara 
midye, kıllı midye, kidonya, kum şırlanı ve kum midyesi) numunesinden elde edilen 34 adet 
Vibrio parahaemolyticus izolatı kullanılmıştır. Araştırmada TSE/ISO 8914 metodu ile V. 
parahaemolyticus olarak identifiye edilen 34 adet izolat üzerinde Multipleks PZR yöntemi ile 
yapılan çalışma sonucunda, izolatların tamamında V. parahaemolyticus bakterisine spesifik 
gen bölgesi saptanmış, ancak tdh ve trh patojenite genleri tespit edilmemiştir. Klasik 
yöntemle V. parahaemolytics olarak identifiye edilen 34 adet suşun tamamının moleküler 
yöntemlede teyit edilmiş olması metotlar arasında tam bir uyum olduğunu göstermiştir. 
Ayrıca 34 izolatın tamamını üre hidroliz testi negatif ve 34 izolatttan 2 (% 5.8)’sinin 
Kanagawa fenomeni negatif olduğu tespit edilmiştir. 
 
GİRİŞ 

Protein kalitesi yüksek ve lezzetli olan çift kabuklu yumuşakçalar (çky) açısından 
Ülkemiz önemli bir potansiyele sahiptir (Şekil 1). Avlanan/ üretilen çky’ların büyük bölümü 
canlı veya işlenmiş olarak Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmektedir (5). 

Türkiye’de çky avlanma/üretim alanı olarak Bakanlığımız ve DG/SANCO tarafından 
onaylanmış toplam 7 bölge bulunmaktadır. Bu bölgelerden 5 tanesi (Çanakkale-II, Ayvalık-I, 
Aliağa–84-Çaltıdere, Çeşme- Dalyanköy-85, Çeşme-Mersin Koyu-86)  A sınıfı alanlar olarak 
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onaylanmış olup bu bölgelerden toplanan ürünler (kara ve kıllı midye, istiridye, akivades, 
kidonya, kum şırlanı) canlı/taze olarak ihraç edilmektedir. Orta ve Batı Karadeniz Bölgeleri B 
sınıfı alanlar olup bu bölgelerdeki istasyonlardan çıkarılan ürünler ürünler (kum midyesi) 
işlenmiş olarak ihraç edilmektedir.  

Çift kabuklu yumuşakçalar yaşadıkları ortamdan veya nakliye, işleme, pazarlama 
esnasında birçok mikroorganizma ile kontamine olabilmektedir. Bu hayvanların hareketsiz 
olması ve deniz suyunu süzerek beslenmesi, Vibrio parahaemolyticus başta olmak üzere 
ortamdaki birçok bakteri ile kontamiasyonlarını artırmakta ve özellikle çiğ ve az pişmiş olarak 
tüketildiğinde insanlarda gıda zehirlenmeleri meydana gelmektedir (19, 20, 64, 69, 71, 72). 
Taze olarak tüketime sunulan çky istasyonlarında izlenmesi zorunlu olan mikrobiyolojik 
kriterler 804/2004 EC sayılı düzenleme ile belirlenmiştir (6). Ülkemizde AB mevzuatına uygun 
olarak düzenlenen “Su Ürünleri Uygulama Talimatı” uyarınca çky avlanma/üretim alanlarında 
mikrobiyolojik, ağır metal, toksin, toksik alg ve radyoaktif atıklarla ilgili izleme çalışmaları 
yürütülmektedir. Mikrobiyolojik (bakteri, virüs) izlemeler kapsamında Vibrio parahaemolyticus 
var/yok analizi yapılmakta ve 15 günde bir tekrarlanmaktadır. Vibrio parahaemolyticus tespit 
edildiğinde ise istasyon avcılığa kapatılarak her hafta izleme amaçlı numune alınmaktatır (5, 
6).  

Deniz ürünleri ile insanlara bulaşan önemli bakteriyel patojenlerin başında ılık kıyı 
sularının mikroflorasında da yaygın olarak bulunan V. parahaemolyticus yer almaktadır (12, 
19, 38, 54, 61, 70).  

Halofilik ve mezofilik aerob bir bakteri olan etken, soğuğa karşı oldukça dirençli 
olduğundan soğutulmuş ve dondurulmuş deniz ürünlerinde uzun süre canlı kalabilmektedir 
(20, 23, 53, 61, 65, 71). Deniz ürünlerinde etkenin başlangıçta az sayıda olduğu, ancak 
bakterinin hızlı üreme kabiliyeti ve düşük ısıya dayanıklı olması nedeniyle tüketiciye 
ulaşıncaya kadar bu sayının hızla arttığı, zehirlenmelerin önlenmesinde ürünlerin pişirilerek 
tüketilmesi gerektiği bildirilmiştir (1, 9, 13, 15, 17, 24, 66).  

V. parahaemolyticus ile kontamine ürünleri tüketen insanlarda şiddetli akut-gastro-
enterititisler şekillenmektedir. Bakterinin enteropatojenik suşlarının insanlarda şiddetli 
enfeksiyon oluşturduğu saptanmıştır. Enteropatojenik suşların hemolitik özelliği, Wagatsuma 
Agarda Kanagawa- -hemoliz) gözlenerek ortaya konmaktadır 
(3, 36, 44, 47, 50, 72). 

İnsan tüketimine sunulan deniz ürünlerinde V. parahaemolyticus’un yaygınlığı ile ilgili 
Avrupa Ülkeleri (12, 21, 28, 41, 54, 55, 64), Amerika (10, 17, 19, 20, 36 ), Japonya (3, 25, 30, 
31, 37), diğer Asya Ülkeleri (15, 18, 23, 26, 46, 52, 53) ve Dünyanın farklı bölgelerinde (1, 7, 
14, 24, 61, 69)  çok sayıda araştırma yapılmıştır. Araştırmalar sonucu bakterinin yaygın 
olduğu ve insidensinin giderek arttığı ve buna bağlı olarakta insanlardaki vaka sayılarının 
arttığı görülmüştür. Bu nedenle bakterinin kendisi ile birlikte patojen genlerinin aranması 
gündeme gelmiştir.  Bu amaçla hem bakterinin hızla teşhis edildiği hem patojen tdh ve trh 
genlerine sahip olup olmadığının tespit edilmesi için moleküler yöntemler geliştirilmiştir. 
Laboratuvarlarda rutin olarak kullanılmaya başlanılan moleküler yöntemlerden biride 
multipleks Polimeraz zincir reaksiyonudur (PZR).  
 
LİTERATÜR ÖZETİ 
V. parahaemolyticus, ilk kez 1953 yılında Japonya’da Fujino ve ark. tarafından deniz 
ürünlerini tüketen insanlarda görülen akut gastro-enteritler vakalarından izole edilmiştir (25). 
Halofilik ve mezofilik aerob bir bakteri olan etken soğuğa karşı oldukça dirençli olduğundan 
soğutulmuş ve dondurulmuş ürünlerde uzun süre canlı kalabilmektedir (20, 22, 29, 63, 72)  

V. parahaemolyticus ile kontamine ürünleri tüketen insanlarda karın ağrısı, şiddetli 
ishal ve kusma ile seyreden akut gastro-enteritler şekillenmektedir. Bakterinin termostabil bir 
hemolizin olan enterotoksin üreterek bu etkiyi oluşturduğu saptanmıştır (7,11, 17, 19, 22, 23, 
24). V. parahaemolyticus, termostabil olan O antijeni, termolabil olan K antijeni ve flagellar H 
antijenine sahiptir. Bakteri, K antijenlerine göre 57, O antijenlerine göre ise 11 serotipe 
ayrılmıştır (21, 24, 40, 56). Ancak bakterinin serotiplerinden daha ziyade hemolitik tiplerinin 
saptanmasının önem taşıdığı bildirilmektedir. 

V. parahaemolyticus ile kontamine ürünleri tüketen insanlarda şiddetli akut gastro-
enterititisler şekillenmektedir. Bakteri termostabil olan O antijeni, termolabil olan K antijeni ve 
flagellar H antijenine sahiptir. Bakteri, K antijenlerine göre 57, O antijenlerine göre ise 11 
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serotipe ayrılmıştır (12, 49, 51, 57, 63). Başlangıçta etkenin bazı serotiplerinin insanlar için 
daha patojen olduğu konusunda görüşler ortaya konmuştur (33, 56, 57). Ancak, yapılan 
birçok araştırma sonucunda bakterinin serotiplerinden daha ziyade hemolitik 
(enteropatojenik) tiplerinin önemli olduğu, insanlar için patojen olan bu suşların 
saptanmasının önem taşıdığı ortaya konulmuştur (3, 11, 15, 21, 31, 43, 50). Enteropatojenik 
suşlarının ısıya dayanıklı bir hemolizin olan enterotoksin üreterek bu etkiyi oluşturduğu 
saptanmıştır ( 9, 11, 20, 22, 37, 55). V. parahaemolyticus’un hemolitik özelliği, Wagatsuma 
Agarda Kanagawa- -hemoliz) gözlenerek ortaya konmaktadır 
(3, 36, 44, 47, 50, 72). 

Yapılan çalışmalar, V. parahaemolyticus’un bazı suşlarının thermostabil direct 
hemolysin (tdh) ve tdh related hemolysin (trh) geni taşıdığı ve bu genlerden birini ya da ikisini 
de taşıyan suşların insan için patojen olduğunu ortaya koymuştur (15, 22, 42, 44, 68). Ayrıca 
araştırıcılar, trh geni taşıyan suşların genelde üreyi hidrolize (UH+) ettiğini, tdh pozitif suşların 
KP+ olduğunu bildirmektedir (12, 36, 44, 60). Su ve su ürünlerinden izole edilen V. 
parahaemolyticus suşlarının % 2’si hemolitik karakterde olmasına karşın, bu oran hasta 
insan dışkılarından izole edilen suşlarda % 93–96.5 olarak bildirilmiştir (10, 33, 47, 59, 62, 
64, 69).  

Yapılan çalışmalarda (13, 23, 24, 32, 61) tüketime sunulan deniz ürünlerinde etkenin 
izolasyon sıklığı sırasıyla , % 1.4,  % 45.7, % 4.68, % 29.3  %71.4 olarak bildirilmiştir. Çift 
kabuklu yumuşakçalarla yapılan çalışmalarda (12, 14, 24, 28, 54, 61, 64 ) ise etkenin 
izolasyon sıklığı sırasıyla % 26,  % 4.3, % 19.9, % 25, % 12, % 44 ve % 15 olarak rapor 
edilmiştir.  

Tayvan’da yapılan bir çalışmada (23), tüketime sunulan 770 deniz ürününden %45.7 
oranında V. parahaemolyticus izole edildiği, bu ürünler içinde çift kabuklu yumuşakçaların % 
68.7 izolasyon sıklığı ile ilk sırada yer aldığı bildirilirken, İtalya’da yapılan bir çalışmada (13), 
farklı alanlardan toplanan 284 çift kabuklu yumuşakçadan % 4.3 oranında V. 
parahaemolyticus izole edildiği belirtilmiştir.  

V. parahaemolyticus’un hasta dışkılarından kolaylıkla izole edildiği, ancak su ve su 
ürünlerinden izolasyonunda güçlüklerle karşılaşıldığı açıklanmıştır. Bu nedenle etkenin 
gıdalardan izolasyonunda Glikoz Salt Teepol Broth (GSTB), Bizmut Suplhite Salt Broth 
(BSSB) ve %3 Tuzlu Peptonlu Su (TPS) gibi ön zenginleştirme besi yerleri kullanılması 
önerilmektedir (8, 9, 20). Son yıllarda V. parahaemolyticus aranmasını kolaylaştıran yeni 
teknikler geliştirilmiştir. Bu tekniklerden hızlı ve ekonomik olanlar Hidrofobik Grid Membran 
Filtre Tekniği ile Elektrik Empedans yöntemleri ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu’dur (7, 12, 
36, 45). 

Deniz suyu ve ürünlerinden izole edilen suşların genellikle kanagawa negatif olduğu 
kanısına karşın (67), Hindistan’da yapılan bir çalışmada (26), Port Blair kıyılarında Ağustos 
1996 – Temmuz 1997 aylarında toplanan 60 deniz suyu örneğinden 44 V. parahaemolyticus 
izole edildiği ve suşların tamamının kanagawa pozitif olduğu bildirilmiştir.  

Yine kanagawa pozitif suşların insan patojeni olduğu ve yaz ishallerinde etkene daha 
sık rastlandığı yaygın kanısına rağmen (23), Jhonson ve ark. (33) Amerika’nın Orta Atlantik 
bölgesinde ortaya çıkan V. parahaemolyticus’a bağlı gıda zehirlenmesinden izole ettikleri 
etkenin kanagawa negatif ve aylardan ekim olduğuna dikkat çekmişlerdir.  

Tewdt (62), V. parahaemolticus’un hemolitik aktivite üzerine yaptıkları çalışmada; 
insanlardan, deniz balıklarından ve deniz suyundan izole ettikleri V. parahaemolyticus  
izolatlarını kullanarak,  Kanawaga reaksiyonu testini farklı canlılardan aldıkları kan örnekleri 
ile denemişler ve farklı sonuçlar bulmuşlardır.  Lida ve ark (39), 115 Klinik V. 
parahaemolyticus izolatını kullanarak yaptıkları çalışma sonucunda V. parahaemolyticus  
kromozomu üzerinde bulunan tdh,  trh ve üre  genleri arasında benzerlik tespit etmişlerdir.   

Türkiye’de de çky, taze ve işlenmiş deniz balıklarında etkenin varlığı ve patojen 
genleri ile ilgili bazı çalışmalar yapılmıştır (2, 8, 16, 32, 34, 58, 60).  

Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz sahillerinden alınan su örnekleri ve kum 
midyeleri ile yapılan bir çalışmada (32), yaz aylarında %31, kış aylarında ise %3 oranında V. 
parahaemolyticus izole edildiği bildirilirken, Trabzon sahillerinden toplanan midyelerden 
bakterinin aylara göre %3.-3.7 oranında izole edildiği (34), İzmir Körfezi’nden çıkarılan 
akivadeslerde yapılan bir çalışma (16) ile kum midyelerinde yapılan bir çalışmada (58) ise 
bakterinin hiç izole edilmediği bildirilmiştir. Akalın ve Tuna (2) tarafından yapılan başka bir 
çalışmada ise 583 çift kabuklu yumuşakça numunesinden 70 ve 553 deniz suyu 
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numunesinden 28 olmak üzere toplam 98 adet V. parahaemolyticus izole edildiği ve 43 
izolatın (%44.8) Kanagawa müspet, 8 izolatın ise üre pozitif olduğu rapor edilmiştir. 

Terzi ve ark. (60) tarafından yapılan bir çalışmada, taze ve işlenmiş balık (60) ve Orta 
Karadeniz kıyılarından toplanan midyelerden (60) oluşan toplam 120 örnekten 32 tanesinde 
etkeni izole ettiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca çalışmada izole ettikleri 32 adet V. 
parahaemolyticus izolatının multiplex PZR yöntemi ile 13 tanesinin tdh pozitif, 6 tanesinin trh 
pozitif ve 13 tanesinin hem tdh ve hem trh pozitif bulunduğunuda belirtmişlerdir.  
  Bu çalışma ile Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde izole edilmiş olan 
V. parahaemolyticus izolatlarında multiplex PZR yöntemi kullanılarak tdh ve trh genlerinin 
varlığı araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca, bakterinin insanlardaki patojenitesi ile ilişkilendirilen,  
insan eritrositlerinde hemoliz ve üreyi hidrolize etme özellikleri için kullanılan Kanagawa 
Fenomeni ve üre hidroliz testleri de yapılarak izolatların bu özellikleri de irdelenmiştir.   
 
MATERYAL VE METOT 
Materyal 
İzolatlar: Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Balık Hastalıkları Teşhis 
Laboratuarına, çift kabuklu yumuşakça üretim/avcılık alanlarının kontrolü amacıyla 
gönderilen izleme numunelerinden izole edilen V.  parahaemolyticus izolatları (34 adet) 
kullanılmıştır. 
Standart suş: Laboratuvarımızda mevcut olan  V. parahaemolyticus ATCC 17802 standart 
suşu ile Terzi ve ark (60) tarafından yapılan çalışmada tdh+ trh+ olarak tespit edilen saha 
suşları  pozitif kontrol olarak, V. alginolyticus ATCC 17749 standart suşu negatif kontrol 
kullanıldı.  
Besi yerleri: Pepton seyreltme sıvısı (Oxoid CM9), Thio Sulphate Citrate Bile Salt Sucrose 
Agar (TCBS, Oxoid CM333), üçlü tüp besi yerleri, Peptonsuz Falkov Besi yerleri, Wagatsuma 
Agar (WKA), Hugh-Leifson Besi yerleri (HLB), Clark-Lups Besiyeri (CLB), Tyriptic Soya Broth 
(TSB, Difco 070-17-3), Wagatsuma Kanlı Agar (% 5 insan kanı eritrositi ile hazırlanmış)   
kullanılmıştır. 
Ayraçlar: Kovac’s ayracı, Nitrat redüksiyon ayraçları (A ve B solüsyonları), TDA ayracı, 
oxidase sticks (Oxoid BR64), ONPG diskleri (Oxoid), novobiocin diskleri (Oxoid NV30), 
O/129 diskleri (Oxoid DD15), şeker vasatı, karbonhidrat solüsyonları ve fizyolojik tuzlu su 
(FTS). 
Kit: VITEK II GN 32 kullanıldı.  
PCR malzemeleri: 3 çift Primer (TDH-L, TDH-R TRH-L, TRH-R, VP-32, VP-33), Agarose, 
Ultra nuclease-free, pyrogen-free sterile su, Orthophosphoricacid (85 %, .679 g/mL), Orange 
G, Glycerol, 10 mM d ATP, dCTP, dGTP, dTTP, Etidium bromide (10 g/mL), EDTA, Taq DNA 
Polymerase (5 units/uL):  50 mM MgCl2, 10 XPCR buffer, minus MgCl2, Tris 
(hydroxymethyl) aminomethane, Tris hydrocholoride De-ionize su (Elektroforez için), 
Otomatik Pipet Kontrolör, Mikro pipet 0.5-10 µl x 1 adet, Mikro pipet 10-100 µl x 1 adet, Mikro 
pipet 20-200 µl x 1 adet, Mikro pipet 200- 1000 µl x 1 adet, Mikro pipet 0.5-10 µl için uygun 
filtreli pipet ucu  x  500 adet, Mikro pipet 10-100 µl için uygun filtreli pipet ucu  x  500 adet, 
Mikro pipet 20-200 µl için uygun filtreli pipet ucu  x  200 adet, Mikro pipet 200- 1000 µl için 
uygun filtreli pipet ucu  x  100 adet, Mikrosantrifuge tüp (1.5 mL kapasiteli) x 200 adet PCR 
Strip tüp (İnce duvarlı 0.2 mL) x 200 adet 

 
Metot 
Bu çalışmada V. parahaemolticus’un izolasyon ve identifikasyonu, TS/ISO 8914 standardına 
göre yapılmıştır (4). İdentifiye edilen suşlar VITEK II cihazı ile teyit edildikten sonra, tdh ve trh 
genlerinin varlığı multiplex polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile araştırılmıştır (27).    
İzolasyon Çalışmaları: Ön zenginleştirme amacıyla ürünlerin etlerinden 25 g 225 ml %3 

NaCl içeren peptonlu suya konularak ve 37C’de 18-24 saat inkübe edildi. Ön zenginleştirme 

besiyerinden bir öze dolusu alınarak TCBS besi yerine ekim yapılarak, 24 saat 37C’de 
inkübe edildikten sonra, 2–3 mm çapında, mavi-yeşil renkli ortası koyu kolonilerden (Şekil 5) 
flagellar hareketli, oksidaz pozitif, gram negatif, kıvrık çomak şeklinde olanlardan subkültür 
yapıldı. 
 
İdentifikasyon Çalışmaları: Glikoz (gaz oluşturmadan) pozitif, laktoz, H2S, ONPG, TDA 
negatif, LDC, mannitol, nitrat redüksiyon pozitif,  Voges-Proskauer (VP) negatif, Metil Red 
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(MR) ve indol pozitif, oksidatif/fermantatif, ADH, esculin hidroliz ve ornitin dekarboksilaz 

pozitif, O/129 vibriostat ve novobiocine duyarlı, 42C’de üreme müsbet, %0 ve %10 NaCl’de 
üreme menfi olan bakteriler V. parahaemolyticus olarak değerlendirildi. VITEK-II tam 
identifikasyon cihazında GN 32 kitleri kulanılarak izolatlar konfirme edildi.  
Ayrıca izolatların Wagatsuma Agarda Kanagawa Reaksiyonu ve üre hidroliz testi yapıldı.  
 
Tdh ve trh genlerinin Multiplex PZR metodu ile araştırılması:  
Bu yöntemde tdh, trh genleri ile tüm V. parahaemolyticus suşlarında ortak olan R72H genleri 
çoğaltılmıştır. Pozitif kontrol olarak V. parahaemolyticus ATCC 17802 standart suşu ve trh ve 
tdh pozitif saha suşları, negatif kontrol olarak V. alginolyticus ATCC 17749 standart suşu ve 
no-template su kullanılmıştır. Multiplex PCR işlemi aşağıdaki gibi yapılmıştır.   
DNA ekstraksiyonu: Ticari kit kullanılarak yapıldı. Ürünler -20ºC’ye kaldırıldı.  
 
 
 
 
 
 
PCR Çalışmaları 
Kullanılan Primer dizaynı  
    

PRİMER 
ADI 

PRİMER DİZİLİMİ AMPLİKASYON DEĞERİ 
(BP) 

TDH-L 
TDH-R 

5’GTAAAGGTCTCTGACTTTTGGAC3’ 
5’TGGAATAGAACCTTCATCTTCACC3’ 

270 

TRH-L 
TRH-R 

5’TTGGCTTCGATATTTTCAGTATCT3’ 
5’CATAACAAACATATGCCCATTTCC3’ 

486 

VP-32 
VP-33 
(R72H 
(TARGET) 

5’TGCGAATTCGATAGGGTGTTAACC3’ 
5’CGAATCCTTGAACATACGCAGC3’ 

387 ya da 320 

Primer konsantrasyonu 0,2 u/mol olarak ayarlanmıştır. 
 
Kullanılan Master -Mix  

Ultra nukleas-free steril su 7.22 ul 

10X PCR Buffer 2.50 ul 

50 mM MgCl2 1.25 ul 

10 m M dNTP (dCTP, dATP, dTTP, d GTP) 0.63 ul 

5 uM VP-32 Primer 2.50 ul 

5 uM VP-33 Primer 2.50 ul 

5 uM TRH-L Primer 2.00 ul 

5 uM TRH-R Primer 2.00 ul 

5 uM TDH-L Primer 1.00 ul 

5 uM TDH-R Primer 1.00 ul 

Taq DNA polymerase ( 5 units/ul) 0.40 ul 

Total hacim 50 ul olacak şekilde hazırlanmıştır.  
 

Kullanılan Termal-Cycler Programı   

Ön Denaturasyon 5 dakika 94 oC 

PCR 
Amplikasyon 

 
40 siklus 

Denaturasyon 30 saniye 94 o C 

Birleşme 45 saniye 58 oC 

Uzama 75 saniye 68 oC 

Final uzama 7 dakika 68 o C 

 
Agaroz jelin hazırlanışı ve Jel Elektroforez işlemi 
1X TBE (Tris-Borate- ADTA) içerisine %2 Agaroz hazırlandı. Mikrodalga fırında 1-2 dakika 
yüksek ısı altında çözdürüldükten sonra, 60ºC’ye soğutularak final konsantrasyonu 0,2 µg/ml 
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olacak şekilde Ethidium bromide ilave edildi. Yavaşça karıştırılarak jel sehpası üzerine 
döküldü ve tarak yerleştirildi. Örnekler kuyucuklara yerleştirilmeden önce her birine 3 µl 
10XOrange G (ya da eşit miktarda loading buffer) eklenerek 25 µl lik PCR örneği 1X 
konsantrasyonda hazırlandı. Örnekler kuyucuklara yerleştirildikten sonra 75 voltta 1 saat 
süre ile yürütüldü. Jel üzerinde tespit edilecek DNA bantlarının büyüklüklerinin belirlenerek 
sonuçların değerlendirilmesi için örnekler ile markır DNA (50 bp) birlikte yürütülmüştür.  
 
PCR sonuçları UV’de aşağıdaki şekilde okunmuştur.  

Amplikasyon değeri  
Sonuç 486 bp 387 ya da 320 bp 270 bp 

- + - Vibrio parahaemolyticus 

- + + tdh pozitif Vibrio 
parahaemolyticus 

+ + - trh pozitif Vibrio 
parahaemolyticus 

+ + + tdh pozitif, trh pozitif  
V.pahaemolyticus 

- - - Non- V. parahaemolyticus 

 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
Yapılan çalışmalar, V. parahaemolyticus’dan kaynaklanan gıda enfeksiyonlarının Uzak Doğu 
ve Asya Ülkeleri başta olmak üzere tüm Dünya’da yaygınlaştığını ve vaka sayısının da her 
geçen gün arttığını ortaya koymaktadır (3, 31, 38, 61, 70, 72). Çift kabuklu yumuşakça 
avlanma/üretim alanlarında 1999 yılından bu yana AB ülkelerinde ve ülkemizde V. 
parahaemolyticus izleme çalışmaları zorunlu olarak yürütülmektedir (2, 40, 71). 
 Bu çalışmada Ayvalık ve İzmir Bölgesindeki çky avlanma/üretim alanlarından izleme 
amaçlı alınan 604 çky numunesinin 34 tanesinden (% 5.62)  V. parahaemolyticus izole 
edilmiştir. Numuneleri oluşturan çky türleri istiridye, akivades, kara midye, kıllı midye, 
kidonya, kum şırlanı ve kum midyesi olmak üzere 7 tür olup, bu türler içerisinde etken en 
fazla kum şırlanı (% 11.76) ve istiridye numunelerinden (% 9.93) izole edilmiştir. Sonuçlar 
Tablo 1 ve 2 de gösterilmiştir.  
 

Çky Türleri 
2007 2008 2009 2010 

T M T M T M T M 

Akivades 44 1 48 1 44 3 37 1 

Kara midye 43 1 14 - - - 3 - 

İstridye 50 8 50 4 61 4 - - 

Kıllı midye 23 - 24 - 14 1 - - 

Kidonya 22 1 24 - 22 2 20 1 

Kum şırlanı 18 1 13 3 13 1 7 1 

Kum Midyesi - - 58 - - - - - 

Toplam 200 12 231 8 154 11 67 3 

İzolasyon Sıklığı 
(%) 

6 3.46 7.14 4.47 

Tablo 1. Çky materyallerinin ve V. parahaemolyticus yönünden müspet materyallerin yıllara 
göre dağılımı. 
 
 

ÇKY Türü Örnek 
Sayısı 

İzolat 
Sayısı 

% Kanagawa 
Pozitif 

% Üre 
hidroliz 
Pozitif 

% 

Akivades 176 6 3.40 0 0 0 0 

Kara Midye 60 1 1.66 0 0 0 0 

İstiridye 161 16 9.93 1 6.2 0 0 

Kıllı Midye 61 1 1.63 0 0 0 0 

Kidonya 88 4 4.54 0 0 0 0 

Kum Şırlanı 51 6 11.76 1 16 0 0 
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Kum Midyesi 58 - - - - - - 

Toplam 604 34 5.62 2 5.8 0 0 

Tablo 2. İzolatların çky türlerine göre dağılımları, KP ve UH+ üre hidroliz özellikleri 
 
 Araştırmada klasik bakteriyolojik yöntemlerle V. parahaemolyticus olarak identifiye 
edilen 34 adet izolat üzerinde Multipleks PZR yöntemi ile yapılan çalışma sonucunda, 
izolatların tamamında V. parahaemolyticus bakterisine spesifik gen bölgesi saptanmış, ancak 
tdh ve trh patojenite genleri tespit edilmemiştir. V. parahaemolyticu olduğu klasik yöntemle ve 
Vitek II ile teyit edilen 34 adet suşun tamamının moleküler yöntemlede teyit edilmiş olması 
metotlar arasında tam bir uyum olduğunu göstermiştir. Multiplex PZR çalışması şekil 6 ve 7 
üzerinde gösterilmiştir.  
 

Awad ve El Shater (7), Mısır’da iki ayrı şehirdeki marketlerden toplanan 20 istridye 
örneğinin %15’inde etkeni izole ettiklerini, Fang ve ark. (23), Tayvan’da 770 deniz ürününden 
352’sinde etkeni izole ettiklerini ve bu ürünlerin içinde çift kabuklu yumuşakçaların % 68.7 
izolasyon sıklığı ile ilk sırada yer aldığını, Torres-Vitela ve Fernandez-Escartin (61), 
Meksika’da istridyelerde % 44, Franca ve ark. (24), Brezilya’da 36 kabuklu örneğinde % 19.9, 
Binta ve ark. (14), Kenya’da 214 kabuklu örneğinde % 22.4, Van den Broek ve ark. (64), 
Hollanda’da 23 midye örneğinde % 26, Berzero ve ark. (12), İtalya’da 284 kabuklu örneğinde 
% 4.3, Zulkifli ve ark. (68) Endenozya kıyılarından topladıkları 50 kidonya numunesinden 
25’inden (%50), Ripabelli ve ark. (54) 62 kara midye örneğinin 51.6’sından etkeni izole 
etmişlerdir. Hervio-Heath ve ark. (28) Fransa kıyılarından topladıkları kara midye ve deniz 
suyu örneklerinden izole ettikleri gram negatif ve oksidaz pozitif 242 izolattan 46 tanesini 
klasik metotlarla V. parahaemolyticus olarak identifiye ettiklerini açıklamışlardır.  

Araştırıcılar ılık kıyı sularının mikroflorasında etkenin yaygın olduğunu ve özellikle yaz 
aylarında (Temmuz, Ağustos) insidensinin arttığını bildirmiştir (9, 18, 26, 29, 56). Bu 
çalışmada kullanılan izolatların elde edildiği numuneler Eylül-Mayıs aylarında alınmıştır. 
İzolasyon oranının ülkemizde yapılan çalışmalar (2, 8, 34, 60) ve diğer çalışmalardan (7, 14, 
24, 54, 63, 68 ) düşük olması mevsimsel özellikler ile tuzluluk ve suların hijyenik kalitesi ile 
ilgili olabileceğini düşündürmektedir.  Akalın ve Tuna (2), 583 çky numunesinden % 11.5, 
Aydın ve Soyutemiz (8), 70 kum midyesinden % 14.3,  Karaçam ve ark. (34) Trabzon 
sahillerinden toplanan midyelerden aylara göre %3.-3.7, Terzi ve ark. (60), Samsun 
Bölgesi’nden alınan kara midyelerden  % 40 oranında etkeni izole ettiklerini açıklamışlardır. 
İnal ve ark. (32) Karadeniz’de yaptıkları çalışmada, Samsun-Sinop arasındaki kıyıdan yaz 
mevsiminde avlanan 53 balık örneğinin 37’sinden (% 69.8) etkeni izole ettiklerini açıklarken, 
numunelerin yaz aylarında alındığına dikkat çekmişlerdir.  

 Çaklı ve ark (16), İzmir Körfezindeki farklı istasyonlardan toplanan akivadeslerde, 
Şentürk (58 ), Karadeniz, Marmara ve Çanakkale Bölgelerinden toplanan kum midyelerinde 
etkene rastlamadıklarını bildirirken, bu çalışmada da Balıkesir Bölgesinden alınan 58 adet 
kum midyesi numunesinden V. parahaemolyticus’un izole edilmemiştir. 

Deniz suyu ve ürünlerinden izole edilen suşların genellikle KP- olduğunu bildiren 
araştırıcıların (1, 12, 23, 33) yanı sıra, bazı araştırıcalar farklı sonuçlar bildirmiştir (9, 14, 55, 
65). BU çalışmada 34 izolatın 2 tanesi KP+ olup, bulgularımız araştırıcıların deniz 
ürünlerinden izole ettikleri suşların KP- olduğu yönündeki bulgularıyla paralellik göstermiştir. 

Abdelnoor ve Roumani (1), deniz ürünlerinden izole ettikleri 3 suştan 2’sinin 
Kanagawa pozitif olduğunu bildirmiştir. Wong ve ark. (65), Tayvan’da gıda kökenli 
zehirlenmelerden elde edilen 371 izolatın % 92.4’ünün KP+ olduğunu saptamışlardır. Bu 
çalışmada izole edilen 34 adet V. parahaemolyticus izolatının 2 (% 5.8) KP pozitif 
bulunmuştur. Jhonson ve ark. (33) Amerika’nın Orta Atlantik Bölgesinde ortaya çıkan V. 
parahaemolyticus’a bağlı gıda zehirlenmesinden izole ettikleri etkenin kanagawa negatif ve 
aylardan ekim olduğuna dikkat çekmişlerdir. İnsanlarda KP+ suşların daha patojen olduğu ve 
yaz ishallerinde etkene daha sık rastlandığı yaygın kanısına rağmen (9, 26, 29, 51, 56, 59), 
bazı araştırıcılar bu duruma zıt görüşler bildirmişlerdir (33, 50, 67). 

İnsanlardaki enfeksiyonlardan KP+  suşların ya da UH+ suşların sorumlu olduğu yada 
bu patojen suşların her iki özelliği birden taşıdığı bildirilmektedir (48). Honda ve ark (30), 
deniz ürünlerinden elde ettikleri izolatların % 5.7’sinin,  klinik vakalardan elde edilen 
izolatların ise % 11.2’sinin, Osawa ve ark. (50), klinik izolatlardan elde ettikleri 132 suşun % 
7.5’nin, Kaysner ve ark. (36), deniz suyu, istiridye ve sedimentte % 71.5 oranında buldukları 
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izolatların ve % 58.4’ünün, Akalın ve Tuna (2), deniz suyu ve deniz ürünlerinden izole ettikleri 
98 izolatın % 8.2’sinin ve Terzi ve ark. (60) 32 izolattan % 59’unun, Wong ve ark. (65), klinik 
vakalardan elde edilen 371 izolatın % 4’ünün UH+ olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada elde 
edilen 34 izolatın tamamı UH-  bulunmuştur.  Bu çalışmada kullanılan 34 izolatın tamamı UH- 

bulunmuş olup, bu sonuç yukarıdaki araştırıcıların bulgularıyla paralellik göstermezken, 
Aydın ve Soyutemiz’in (8), bulgularıyla uyumluluk göstermemiştir.  

Gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında yapılan çalışmalarda çeşitli deniz ürünlerine ait 
V. parahaemolyticus’un izolasyon oranları büyük farklılıklar göstermektedir. Ürünlerin farklı 
bölgelerden elde edilmiş olmasının ve elde edildikleri alanlardaki su ısısı, tuzluluk ve suların 
hijyenik kalitesi gibi faktörlerin etkenin bulunma oranı üzerinde etkili olduğu açıklanmıştır (9, 
19, 24, 35, 52, 61, 70).  

Çalışmada kullanılan 34 izolatın tamamının tdh ve trh genlerinden hiç birini 
taşımaması, araştırıcıların KP+ suşların tdh geni taşıdıklarını ve UH+ olan suşların trh geni 
taşıdıkları ile ilgili bulguları ile paralel bir durumu ortaya koymuştur. Ancak 2 adet KP+ suşun  
tdh  negatif bulunması genel görüşe uyumlu bulunmamaktadır.  

Tdh pozitif gen taşıyan suşların KP+  olduğu ve insanlarda bu suşların hastalık yaptığı 
yaygın kanısına karşılık Zen-Yoji ve ark. (67) bir gıda zehirlenmesi vakasından elde edilen 
suşun KP- olduğunu bildirmiştir. Jhonson ve ark.  (33) tarafından yapılan bir çalışmada ise 
insanlardaki bir yara enfeksiyonundan elde edilen izolatın KP- olduğu açıklanmıştır.  

Sonuç olarak çalışmada izolatların tdh ve trh genleri açısından negatif bulunması, 
ayrıca izolatların tamamının UH- ve 32 tanesinin KP- (% 94.1) bulunması insan sağlığı 
açısından olumlu bir sonuç gibi görünmektedir. Ancak çky numunelerinden V. 
parahaemolyticus’un % 5.62 oranında izole edilmesi, Türkiye’de bu ürünleri tüketen insanlar 
açısından potansiyel risk olduğunu göstermektedir. Ürünlerin avlandığı/üretildiği 
istasyonlarda mikrobiyolojik izleme yapılmasının, halk sağlığı ve ihracata yönelik firmaların 
geleceği açısından önemli bulunmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar, etkenin sahip olduğu 
patojenite genlerinin (tdh, trh) tüketici sağlığı ile direkt ilişkili olduğunu göstermekte olup, bu 
nedenle V. parahaemolyticus izleme çalışmalarına izolatların patojenitesinin araştırılması ile 
ilgili yöntemlerin ilave edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla son yıllarda birçok ülkede klasik 
metotlar yerine hem etkenin daha hızlı teşhis edildiği, hem patojenite genlerinin tespit edildiği 
moleküler yöntemler rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu metotların rutin olarak 
uygulanmaya başlanması zaman, ürün güvenirliliği, insan sağlığı ve ticari açıdan önem arz 
etmektedir. Laboratuarımızda bu çalışma sonucu multipleks PZR yöntemi uygulanabilir 
duruma getirilmiş olup, izleme ile ilgili talimatlarda değişiklik olduğu takdirde Enstitümüzde 
rutin olarak bu teknik kullanılabilecektir.  
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AFA: BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK 
 
 
Projenin Adı: Sığır, Koyun ve Keçilerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Virüsü 
İmmunglobulin G (IgG) Antikorlarının Tespit Edilmesi İçin Rekombinant KKKA Virüs 
Nükleoproteini Kullanılarak İndirekt İmmunofloresan (IIF) Testinin Geliştirilmesi  
 
Proje Numarası: TAGEM/HS/09/01/02/141  
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri : Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ 
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01/01/2009–31/12/2010 arası 
 
Dönem Bulguları:  

       Geçmiş dönemde; rekombinant KKKA virüsü NP geni (1449 baz çifti), pET23b 
prokaryotik vektörüne klonlanarak (DE3) E. coli hücrelerine transforme edildi, tek nokta ekimi 
yapıldı, uygun vasat ortamında üretilerek Ni-NTA kolon pürifikasyon kiti yardımıyla pürifiye 
edildi ve SDS-PAGE ile proteinin varlığı teyit edildikten sonra spektrofotometre ile miktarı 
tayin edildi.  

Bu dönemde; miktarı tayin edilen rekombinant KKKA virüsü NP geni (1449 baz çifti), 
pH’sı 9,6 olan Carbonat Buffer ile 10 bölmeli çukur lamların her gözüne 0,5 µg/20µl 
miktarlarında paylaştırıldı. 37 ºC etüvde 2 saat süreyle kurumaya bırakıldı. Kuruyan 
rekombinant antijen yapıştırılmış lamlar, kullanılmadan önce 2 saat süreyle -5 ºC 
dondurucuda soğuk asetonda fixasyona bırakıldı. Pozitif ve negatif oldukları ticari ELISA kiti 
ve Western Blot ile teyit edilmiş olan Koyun ve Keçi serumları IIF testine tabi tutuldu.  

Serumlar: 
Endemik bölge olarak kabul edilen Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Sivas illerinden 

toplanan Sığır, Koyun ve Keçi kan serumları kullanıldı. 
ELISA Testinin Yapılışı:  
Ticari KKKA IgG ELISA Test Kiti (BDSL, Scotland, UK VectoCrimean-CHF – IgG) 

kullanıldı. Ticari olarak Veteriner kullanıma mahsus ticari ELISA kiti bulunmaması sebebiyle 
İnsan için hazırlanan bu kit kullanıldı. Sığır, Koyun ve Keçi kan serumlarında Kitte mevcut 
bulunan human IgG HRP Konjugat yerine yine ticari (SouthernBiotec) Rabbit Anti Bovine 
IgG, Rabbit Anti Sheep IgG ve Rabbit Anti Goat IgG HRP Konjugatları direktifler 
doğrultusunda kullanıldı. Sonuçlar 450 nm dalga boyunda ELISA okuyucuda değerlendirildi. 

IIF Testinin Yapılışı: 
1 litre distile su içine bir paket PBS (fosfat buffer) katılarak çözdürüldü. Solüsyon 

yavaşça karıştırıldı. Hazırlanan PBS, serum dilüsyonunda ve yıkama aşamalarında kullanıldı. 
Kontrol edilecek tüm sığır, koyun ve keçi serumları kullanılmadan önce PBS solüsyonuyla 
1/20 oranında sulandırıldı. 

2 saat süreyle soğuk asetonda fixe edilen antijen yapıştırılmış lamlar asetondan 
çıkarılarak 30 dk. Asetonun uçup kurumaları için oda ısısında bekletildi. Rekombinant antijen 
kaplı lamların ilk çukurlarına pozitif ve negatif kontrol serumları diğer çukurlarına ise test 
edilecek ve 1/20 oranında sulandırılmış Sığır, Koyun ve Keçi serumları 20’şer µl. konularak 
tüm çukuru kaplaması sağlandı. Pozitif kontrol olarak inaktive KKKA virusu ile immunize 
edilmiş tavşan kan serumu ve Western Blot ile negatif olduğu test edilmiş Tavşan kan 
serumları kullanıldı. Pozitif ve Negatif kontrol serumları için Goat Anti Rabbit IgG FITC 
Konjugat (Abbiotech) kullanıldı. Test edilecek serumlar için ise Rabbit Anti Sheep, Anti Goat 
ve Anti Bovine IgG FITC konjugatlar (SouthernBiotech) kullanıldı. 

Pozitif, Negatif kontrol serumları ve test edilecek serumlardan 20’şer µl. konulan 10 
gözlü çukur lamlar tabanında nemli ortamı sağlamak amacıyla ıslak bir kağıt havlu bulunan 
özel kaplar içerisinde inkubasyon için 30 dakika süreyle 37 ºC etüvde bırakıldı. Süre sonunda 
etüvden çıkarılan lamlar en az 5’er dakika süreyle PBS ile 3’er kez yıkandı ve oda ısısında 
kurutuldu. 

Sığır, koyun ve keçi antikorlarına karşı oluşturulmuş FITC ile işaretli rabbit (tavşan) 
konjugatları direktifler doğrultusunda dilüsyonları hazırlanarak her kuyucuğa tüm kuyucuğu 
kaplayacak şekilde 20’şer µl. konularak yine içinde ıslak bir kâğıt havlu bulunan özel kaplar 
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içerisinde inkubasyon için 30 dakika süreyle 37 ºC etüvde bırakıldı. Süre sonunda etüvden 
çıkarılan lamlar en az 5’er dakika süreyle PBS ile 3’er kez yıkandı ve oda ısısında kurutuldu.  

Kurutulmuş lamlar üzerindeki her kuyucuğa birer damla gliserin damlatılıp üzerine 
lamel kapatmak suretiyle 10x20 büyütmeyle Floresan mikroskopta incelemeye alındı. 
 
Test Sonuçları: 

ELISA Testi: 
Ticari ELISA Kiti kullanılarak yapılan ELISA testinde 250 adet Koyun kan serumunun 

32 adedi Pozitif, 218 adedi Negatif bulundu. Bu serumlardan 10 adet pozitif ve 10 adet 
negatif serum Western Blot ile teyit edildi. ELISA ile pozitif bulunan 10 adet serumun 9 adedi 
Western Blotta da pozitif bulundu. ELISA’da zayıf pozitif olarak görülen 1 adet serum 
Western Blotta negatif bulundu. ELISA’da negatif bulunan 10 adet serumun tamamı Western 
Blotta da Negatif bulundu. 

Ticari ELISA Kiti kullanılarak yapılan ELISA testinde 250 adet Keçi kan serumunun 48 
adedi Pozitif 202 adedi Negatif bulundu. Bu serumlardan 10 adet pozitif ve 10 adet negatif 
serum Western Blot ile teyit edildi. ELISA ile pozitif ve Negatif bulunan 10’ar adet serumun 
tamamı Western Blotta da pozitif ve negatif bulundu.  

ELISA ile test edilen 250 adet sığır serumunun tamamı negatif bulundu. Bu 
serumlardan 10 adedi Western Blotta da Negatif bulundu. Ancak, Sığır serumlarında 
uygulanan Ticari ELISA Kiti (BDSL, Scotland, UK VectoCrimean-CHF – IgG) ile pozitiflik 
tespit edilemediği için gelecek dönemde KKKA virüsü Kelkit 06 izolatından elde edilecek 
inaktive antijenle hazırlanacak olan ELISA kiti ile tekrar edilecektir. 

IIF Testi: 
IIF testi ile incelenen 250 adet koyun kan serumunun 36 adedi pozitif 214 adedi 

negatif bulundu. ELISA testi ile pozitif bulunan 11 adet serum IIF testi ile negatif, ELISA testi 
ile negatif bulunan 15 adet serum da IIF testi ile Pozitif bulundu. Western Blot ile doğrulama 
yapıldığında ELISA testinde pozitif bulunup IIF testinde Negatif bulunan 11 serumun 
tamamının Pozitif, ELISA testinde Negatif bulunup IIF testinde Pozitif bulunan 15 serumun da 
tamamının Negatif olduğu görüldü. 

Tablo 1: Koyun Kan Serumlarında ELISA ve IIF Testlerinin Karşılaştırılması 
 

 
 

IIF 
 

ELISA 

 Pozitif Negatif TOPLAM 

Pozitif 21 15 36 

Negatif 11 203 214 

TOPLAM 32 218 250 

 
IIF testi ile incelenen 250 adet keçi kan serumunun 54 adedi pozitif 196 adedi negatif 

bulundu. ELISA testi ile pozitif bulunan 17 adet serum IIF testi ile negatif, ELISA testi ile 
negatif bulunan 23 adet serum da IIF testi ile Pozitif bulundu. Western Blot ile doğrulama 
yapıldığında ELISA testinde pozitif bulunup IIF testinde Negatif bulunan 17 serumun 
tamamının Pozitif, ELISA testinde Negatif bulunup IIF testinde Pozitif bulunan 23 serumun da 
tamamının Negatif olduğu görüldü. 

 
Tablo 2: Keçi Kan Serumlarında ELISA ve IIF Testlerinin Karşılaştırılması 

 
 

IIF 
 

ELISA 

 Pozitif Negatif TOPLAM 

Pozitif 31 23 54 

Negatif 17 179 196 

TOPLAM 48 202 250 

IIF testi ile incelenen 250 adet sığır kan serumunun 17 adedi pozitif 233 adedi negatif 
bulundu. ELISA testi ile sığır kan serumlarında pozitiflik tespit edilememesine rağmen IIF 
testitle 17 adet pozitiflik tespit edilmiştir. ELISA testinde Negatif bulunup IIF testinde Pozitif 
bulunan 17 serumun da tamamının Western Blotta Negatif olduğu görüldü. 

 
 
 



 383 

 
 
 
Tablo 3: Sığır Kan Serumlarında ELISA ve IIF Testlerinin Karşılaştırılması 
 

 
 

IIF 
 

ELISA 

 Pozitif Negatif TOPLAM 

Pozitif 0 17 17 

Negatif 0 233 233 

TOPLAM 0 250 250 

 
Tablo 4: Tüm Serumlarda ELISA ve IIF Testlerinin Karşılaştırılması 

 

 
 

IIF 
 

ELISA 

 Pozitif Negatif TOPLAM 

Pozitif 52 55 107 

Negatif 28 615 643 

TOPLAM 80 670 750 

 
 IIF testinde elde edilen yalancı pozitiflik ve yalancı negatifliklerin KKKA virüsü 
rekombinant NP geninin prokaryotik bir hücrede çoğaltılması ve Ni-NTA kolon saflaştırma 
yöntemiyle saflaştırma sırasında muhtemelen prokaryotik (E. Coli ve Plazmid) ekspresyon 
sisteminde açıklatılan Nükleoproteinin biyolojik olarak aktif olmaması ve native protein 
formunun pürifikasyon esnasında korunamamasının, IIF testinde yalancı pozitiflik ve yalancı 
negatifliklere sebep olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle inaktive edilmiş antijenle IIF testinin 
tekrar edilmesi düşünülmektedir. 
 
Bu Dönemde Yapılması Düşünülen Çalışmalar: 
Antijen Üretimi: 
 Antijen kaynağı olarak KKKA virüsünün Kelkit 06 izolatı, hücre kültürü olarak VERO 
E-6 hücre hattı kullanılacaktır. (Ozdarendeli, A. Ve ark. 2010) 
 150 ml’lik 10 adet flaskta VERO E-6 hücreleri %80-90 oranında monolayer 
oluşturduğunda bu hücre kültürlerine adsorbsiyona bağlı ekim tekniği kullanılarak KKKA 
virüsü ekilecektir. Virüsün üremesi için 6 gün süreyle 37 ºC’lik etüvde inkubasyona 
bırakılacaktır. 6. Günün sonunda hücre kültürleri dondurulup çözdürülmek suretiyle virüslü 
vasat toplanacaktır. Toplanan virüslü vasata % 0,01 oranında formalin katılarak 7 gün 
süreyle oda ısısında virüsün inaktive olması sağlanacaktır. Bu süre sonunda Focus 
Redüksiyon Nötralizasyon testi ile virüsün inaktivasyon kontrolü yapılacaktır. Tamamen 
inaktive olan virüs PEG Presipitasyon işlemiyle konsantre edilecek, daha sonra virüs 25.000 
rpm de Ultra santrifüjde 4 saat süreyle santrifüj işlemine tabi tutularak virüs peleti elde 
edilecektir. 
 Lowry deneyi ile virüs konsantrasyonu belirlenecek, 1 µg/20 µl olacak şekilde 
sulandırılacaktır. Elde edilen 1 µg/20 µl konsantrasyondaki inaktive virüs, antijen olarak IIF 
testinde kullanılacak olan 10 bölmeli çukur lamların her bölmesine 20 µl olacak şekilde lamlar 
üzerine yapıştırılacak ve IIF testi bu antijenle tekrar edilecektir.  
  
İndirekt ELISA Testi: 
 Ticari ELISA test kiti ile pozitiflik elde edilemeyen Sığır kan serumlarına 
uygulanacaktır. 
 Antijen üretimi bölümünde açıklandığı gibi, KKKA Kelkit 06 suşundan elde edilen 
antijen, 1µg/100 µl. Konsantrasyonda olacak şekilde pH 9,6 Carbonat Buffer’da sulandırılıp 
96 kuyucuklu High Binding ELISA plate’inin her bir kuyucuğuna 100’er µl konularak +4 ºC’de 
1 gece kuyucukların tabanına yapışması için bekletilecektir. Süre sonunda solüsyon 
dökülerek % 0,05 Tween 20 + % 5 yağsız süt tozu içeren PBS-T solüsyonuyla 3 kez 
yıkanacaktır. 1/20 oranında sulandırılmış sığır serumları, her bir kuyucuğa 100 µl eklenerek 
37  ºC’de 1 saat inkube edilecektir. PBS-T ile 5 kez aynı şekilde yıkandıktan sonra 1/5000 
oranında sulandırılmış Goat Anti-Bovine HRP Konjugat (SouthernBiotech)’tan her bir 
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kuyucuğa 100 µl konularak 37 ºC’de 1 saat inkube edilecektir. Yine 5 kez PBS-T ile 
yıkanacaktır. Her bir kuyucuğa 100 µl TMB (tetramethylbenzidine) kromojen substrat (Sigma) 
ilave edilerek karanlıkta 15-30 dakika bekletilecek ve 100 µl stop solüsyonu ilavesiyle 450 
nm. Dalga boyunda ELISA okuyucuda değerlendirilecektir. 
 F.Ü Viroloji A.D.’nda önümüzdeki 3 aylık periyotta BSL-3 Laboratuvarın inşası 
tamamlanacağından, canlı virüsle yapılacak çalışmalar bu BSL-3 laboratuvarda 
gerçekleştirilecektir. 
Literatür:  Ozdarendeli A, Canakoğlu N, Berber E, Aydin K, Tonbak S, Ertek M, Buzgan 
T, Bolat Y, Aktaş M, Kalkan A. (2010): The complete genome analysis of Crimean-Congo 
hemorrhagic fever virus isolated in Turkey. Virus Res. 2010 Feb;147(2):288-93.  
 
Projede Önerilen Değişiklikler: Projenin bu şekliyle amacına ulaşmadığı, yalancı pozitiflik 
ve yalancı negatifliklerin önüne geçmek amacıyla inaktive KKKA Virüsü kullanılmasıyla IIF 
testindeki bu handikabın çözülebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle düğünden projenin 
süresinin 1 yıl süreyle uzatılması ve gerek görüldüğü takdirde isminin “Sığır, Koyun ve 
Keçilerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Virüsü İmmunglobulin G (IgG) Antikorlarının 
Tespit Edilmesi İçin İnaktive KKKA Virüs Antijeni Kullanılarak İndirekt İmmunofloresan (IIF) 
Testinin Geliştirilmesi.” olarak değiştirilmesini teklif ediyoruz. 
 
Proje Faaliyet Takvimi: 1 yıl süreyle inaktive edilmiş KKKA virüsü kullanılarak Sığır kan 
serumlarında ELISA ve tüm kan serumlarında IIF testinin tekrar edilmesi düşünülmektedir. 
 
Personel : Değişiklik önerisi yok.     
 
Bütçe :  56.250 TL.  
 
Proje Harcamaları: Proje için 46.060 TL. harcama yapılmıştır.  
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Projenin Adı: Aşılı hayvanlarda ve enfekte hayvanlarda şap virusu yapısal olmayan 
proteinlerine karşı oluşan antikor profilinin incelenmesi  
 
Proje Numarası  : TAGEM/HS/01/02/07/118 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Şap Enstitüsü 
Proje Lideri    : Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN 
Projenin İlgili Olduğu Dönem: 01/01/2010-01/01/2011 arası 

 
Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Bu dönemde çalışmanın devamı için gerekli UA 
Cloning Kit’in üretici firma tarafından 2010 yılı itibarı ile piyasadan çekilmesi nedeniyle, eksik 
kalan rekombinant proteinlerin üretimi için, klonlama ve ekspresyonda kullanılmak üzere 
yeniden materyal metot oluşturuldu. Yeni yöntemde kullanılacak olan kimyasal ve 
biyolojiklerin siparişi verildi. Ancak bu ürünlerin yurtdışından gelmesi ancak Temmuz ayının 
son günlerinde gerçekleşti. Dolayısı ile tüm kimyasal ve biyolojik sarf malzemeleriyle ancak 
Ağustos ayında çalışmalara başlanabildi. Bu dönemde EITB testinde kullanılacak 
rekombinant proteinlerin 8 adedinden 7’si üretildi 3D proteini ise İtalya Brescia’dan Dr. 
Emmiliana Brocci tarafından sağlandı. EITB testinde denenen rekombinant antijenlerden 
bazılarının ilk sonuçlara göre enfekte- enfekte olmayan ayrımı yapabileceği saptandı. 
Bununla birlikte proteinlerin kullanım konsantrasyonları ile testin optimizasyonu çalışmaları 
devam ettiğinden serumların test edilmesine başlanamadı ve dolayısıyla proje 
tamamlanamadı.  
 
Dönem Bulguları: Yapılan literatür araştırmasının ardından klasik yöntemle yapılacak 
klonlama ve ekspresyon için pet30c(+) plazmid vektörü seçildi. Klonlanacak gen bölgeleri için 
de yeniden Restriksiyon Endonükleaz kesim bölgelerini de içeren primerler tasarlandı ve 
sentezlettirildi. Restriksiyon Endonükleaz enzimleri (BamHI, HindIII, NotI ve EcoRI) satın 
alındı. Yeni primerler ile yapılan PCR sonrasında elde edilen gen bölgeleri BamHI-HindIII ve 
NotI-EcoRI enzim çiftleri ile kesilerek, saflaştırmanın ardından, yine aynı enzimler ile kesilen 
plazmide ligaz yardımı ile aktarıldı. Elde edilen, 8 ayrı hedef gen bölgesini taşıyan plazmidler 
kompetent E.coli JM109 bakterilerine CaCl2 yöntemi ile aktarıldı. Kanamisin içeren LB agar 
yardımı ile seçilen plazmid taşıyan koloniler hedef gen bölgesini içerip içermediklerinin 
araştırılması için plazmid spesifik primerler ile koloni PCR’a tabi tutuldular. Doğrulamanın 
ardından bakterilerden miniprep yöntemi ile plazmid izolasyonu yapılarak elde edilen 
plazmidler ekspresyon için E.Coli BL21 DE3, BL21 DE3 Plyss, Rosetta DE3 ve Rosetta DE3 
Plyss bakterilerine yine CaCl2 yöntemi ile aktarıldı. Seçilen koloniler 1Mm IPTG ile 
indüklenerek ekspresyona bırakıldı. 4 saat 37 C’de inkubasyonun ardından santrifüj ile 
toplanan bakteriler SDS-PAGE ile test edildikten sonra Anti-Histidin antikorları yardımı ile 
Western Blot testinde test edildi. Sonuçlar fotoğraflarda gösterildi.  
 
FOTOGRAFLAR: 

  
Fot.1 Sırasıyla 2B, 3AB, 3ABC,2C,        Fot.2 3AB, 2C ve 3B proteinleri WB anti-his ile 
3C ve 3D PCR ürünleri 
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Fot.3 3C WB anti-his ile                     Fot.4 3ABC WB anti-his ile  
 

Önemli araştırma faaliyetleri/aşamaları ve ne zaman gerçekleştirilecekleri 
1. Rekombinant NSP ların üretilmesi 

a. Primer dizaynı ve sentezlettirilmesi. (0-6 ay) TAMAMLANDI. 
b. Diğer kimyasal ve biyolojiklerin temin edilmesi (0-6 ay) TAMAMLANDI. 
c. PCR ürünlerinin eldesi ve klonlama vektörlerine aktarılması (6-12 ay) 

TAMAMLANDI. 
d. NSP ların ekspresyonu, saflaştırılması ve identifikasyonu (6-12 ay) 

(TAMAMLANDI) 
2. EITB testinin standardizasyon ve optimizasyonunda kullanılacak serum 

panellerinin oluşturulması (0-12 ay) SIĞIRLARA AİT SERUMLAR AYRILDI. 
a. Oluşturulan panellerin bir ticari NSP ELISA kiti ile test edilmesi (12-18) 

(TAMAMLANDI) 
3. Yüksek duyarlılıklı EITB testi kullanılarak serum panelinde NSP’lere karşı oluşmuş 

antikor profillerinin belirlenmesi. (18-24) (DEVAM EDİYOR) 
4. Sonuçların istatistiksel analizi (18-24) 
5. Yayım 

Darboğazlar: Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır.  
 
Projede Önerilen Değişiklikler:   
Materyal ve Metot: Gereç ve Yöntem’le ilgili değişiklik zaten zorunluluk sebebiyle 
gerçekleştirilmiştir. 
Proje Faaliyet Takvimi: Elde olmayan sebepler ile 8 aylık bir gecikme ile çalışmalara 
başlanabilmiş bu nedenle 1 yıllık bir ek süre istenmektedir. 
Personel: Çalışmada yer alan personelde bir değişiklik olmamıştır. 

Bütçe: Bütçe ile ilgili bir değişiklik gerekmemektedir.  

Proje Harcamaları: 

Bütçe Harcamaları Özeti:  
 

Sıra No: Sarf Malzeme (Kimyasal) Toplam Fiyat (YTL) 

1.yıl 4003 4003 

2.yıl 7336 7336 

3.yıl - - 

4.yıl 4000 4000 

Toplam 15339 TL 15339 TL 
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Projenin Adı: Marmara bölgesinde yeni doğan buzağı ishallerinde bovine 
coronavirüslerin saptanması ve patojenite çalışması 
 
Proje Numarası: TAGEM/ HS/01/02/08/130 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri : Züleyha PESTİL 
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01/01/2009 ile 14.02.2011 arası 
 
Dönem Bulguları:  
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu : Bu  dönemde 186 adet ishal belirtisi gösteren  
0-2 aylık buzağılara ait gaita numunesi işlendi. Her bir numune örneği bovine coronavirüs 
antijen ELISA ve PCR ile test edildi. Yapılan analizler sonucunda gaita numunelerinde  
ELISA ,  hücre kültürü , PCR testi ile bovine coronavirüs varlığı saptanamadı. 
 
Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
Dönem Bulguları: Bu çalışma Marmara bölgesinde yeni doğan ishalli buzağılarda bovine 
coronavirüs (BCV)’ unun prevalansı, virüs izolasyonu ve izole edilen BCV izolatlarının 
genomik yapılarının karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirildi. İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, 
Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli illerinden sırasıyla 50, 40, 24, 20, 37, 15 adet olmak üzere 
186 adet ishal belirtisi gösteren 0-2 aylık buzağılara ait gaita numunesi işlendi. Her bir 
numune örneği bovine coronavirüs antijen ELISA ve PCR ile test edilidi. Gaita örneklerinden 
1/10 dilüsyonlarda sulandırılıp HRT hücre kültürüne ekimler yapıldı. Yapılan analizler 
sonucunda gaita numunelerinde ELISA, hücre kültürü, PCR ile bovine coronavirus varlığı 
saptanamadı.  
Dönem Başarı Durumu:  Bu çalışma döneminde yeteri kadar numune toplanarak işlenmiş 
ancak pozitif sonuçlar elde edilememiştir.  
 
Yapılan ve Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: 
Darboğazlar: 
Projede Önerilen Değişikler:  
Materyal ve Metot:  
Proje Faaliyet Takvimi: 
Personel:  
Bütçe:  
Bütçe Harcamaları Özeti: Proje çalışmalarında kullanılmak üzere 5. 000 TL tutarında ELISA 
kiti ve PCR testinde kullanılan maddeler satın alınmıştır.  



 388 

 
Projenin Adı: Sığır, Samsun Yöresindeki Sığırlarda Viral Solunum Sistemi Hastalıkları 
Kompleksinin Klinik, Hematolojik ve Akut Faz Proteinleri Yönünden Araştırılması  
 
Proje Numarası  : TAGEM/HS/10/01/02/163     
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri    : Rahşan AKPINAR,   
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01/01/2010–31/12/2010 arası 
 
Proje hedeflerinin gerçekleşme durumu:    
Bu dönemde, projenin uygulanması için gerekli olan saha örneklemeleri tamamlanmıştır. 
Projenin uygulanması için gerekli olan aletler ve bazı sarf maddelerin alımları karşılanmış 
olup; akut faz proteinleri analizleri için gerekli malzemelerin alımları henüz 
gerçekleştirilememiştir.  
 
Dönem bulguları: 
Dönem Başarı durumu:  
1 – Cihaz ve Sarf malzemelerinin temini  (01-13 ay)  DEVAM EDİYOR. 
2 – Örneklerin toplanması ( 2-5 ay) YAPILDI 
3 – Örneklerin Analiz edilmesi ( 2-13 ay)  DEVAM EDİYOR 
 
Yapılan ve Yapılması düşünülen ara yayınlar: Herhangi bir ara yayın yapılması 
planlanmamıştır.  
 
Darboğazlar: Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. 
 
Projede önerilen değişiklikler: Projede Materyal ve metotta değişiklik yapılmıştır. 
  
Materyal ve Metot: Materyal ve metotta Total Protein ve Albümin’in bakılması ELISA’nın 
yerine Otoanalizör cihazı ile yapılması düşünülmektedir. 
 
Proje Faaliyet takvimi: Proje Faaliyet takvimi ile ilgili değişiklik gerekmemektedir. 
Personel: Araştırmada görevli personelle ilgili bir değişiklik bulunmamaktadır. 
Bütçe: Bütçe ile ilgili değişiklik gerekmemektedir. 
Proje Harcamaları: Alet, ekipman ile sarf malzemelerinin tamamının temininde harcamalar 
yapılmaya devam edilmektedir.  
 
Bütçe Harcamaları Özeti:  Enstitü bütçesinden proje için gerekli olan alet ve tüm sarf 
malzemelerinin temini devam edilmektedir. Ek olarak herhangi bir malzemeye ihtiyaç 
duyulmamaktadır. 
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Projenin Adı: İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde Borrelia burgdorferi sensu lato ve 
Ehrlichia türlerinin Ixodes sp. Kenelerinden PCR ve Reverse Line Blotting Testi ile 
Teşhisi 

 
Proje Numarası  : TAGEM/ HS / 10 /01/02/158 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Etlik Veteriner Merkez Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Ahmet DENİZ     
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 15/02/2010 ile 11/02/2011 arası 

 
Gelişme Raporu: 

Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  
 
Dönem Bulguları: Bu dönemde projede kullanılacak sarf malzemesi, kimyasal ve enzimlerin 
alımları yapılmıştır. Nisan-2010’da saha çalışmasına başlanmış Karabük, Kastamonu, Bolu, 
Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin illerinden toplam 297(95 tanesi yerden 202 tanesi 
hayvan üzerinden) adet kene toplanmıştır. Bu kenelerin tür teşhisi yapıldığında 23 Ixodes 
nimfi, 70 Ixodes ricinus, 7 Dermacentor marginatus, 10 Haemaphysalis sp., 71 Hyalomma 
marginatum marginatum, 35 Rihipicephalus turanicus ve 81 R.bursa tespit edilmiştir. 
Toplanan kenelerin bir kısmında DNA extraksiyonu yapılmıştır. PCR ve Reverse Line Blottin 
testi çalışmaları devam etmektedir. 
 
Dönem Başarı Durumu:  Proje çalışma takviminde belirtildiği üzere çalışmada kullanılacak 
sarf malzemesi, kimyasal ve enzimlerin alımı yapılmıştır. Proje çalışma takviminde belirtilen 
tarihlerde saha çalışmasına başlanmıştır. Gelecek dönemde de saha çalışması devam 
edecektir. 
 
Darboğazlar: - 
 
Projede Önerilen Değişiklikler:  -  
Materyal ve Metot: - 
Proje Faaliyet Takvimi: -  
Personel: - 

Bütçe: 59.000 TL 

Proje Harcamaları: 

Bütçe Harcamaları Özeti: Projede belirtilen bütçenin tamamı kullanılmıştır.  
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Projenin Adı: Türkiye’de yeni doğan buzağı ishallerinde bovine rotavirusların 
izolasyonu ve genotiplendirilmesi 
 
Proje Numarası  : TAGEM/HS/10/01/02/159  
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. İrem GÜLAÇTI 
Raporun İlgili Olduğu Dönem:  01.01.2010- 31.12.2010 arası  
 
Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Bu dönemde enstitümüze gelen 6 ilden 49 adet 
rotavirus şüpheli gaita örnekleri geldi.  
 
Dönem Bulguları:  
Çalışmanın bu döneminde enstitümüze gelen numunelerin bölgeler bazında dağılımında; 
Doğu Anadolu bölgesinden 2 ilden, Güneydoğu Anadolu bölgesinden 1 ilden, Akdeniz 
bölgesinden 2 ilden, Güneydoğu Anadolu bölgesinden 1 ilden ve Karadeniz bölgesinden 1 
ilden olmak üzere toplam 6 ilden 49 adet gaita örneği ulaşmıştır. Steril şartlarda hazırlanan 
gaita homojenatları santrifüj edildikten sonra süpernatantlar rotavirus antijen ELISA ile 
işlendi. Test edilen toplam 49  örnekten 5 adedi (%10.2) pozitif olarak tespit edildi. Gaita 
homojenatlarından santrifüj edilerek elde edilen süpernatantlardan MA-104 hücre kültürlerine 
ekimleri gerçekleştirildi. Ekim yapılan 49 örneğin 1. pasajları tamamlandı.  
 
Projenin 1. ve 2. döneminde enstitümüze gelen numunelerin bölgeler bazında dağılımında; 
Marmara bölgesinden 4 ilden, Doğu Anadolu bölgesinden 5 ilden, Güneydoğu Anadolu 
bölgesinden 2 ilden, İç Anadolu bölgesinden 2 ilden, Akdeniz bölgesinden 3 ilden, Ege 
bölgesinden 1 ilden, Karadeniz bölgesinden 4 ilden olmak üzere toplam 21 ilden 153 adet ve 
3 Tarım işletmesinden 22 adet olmak üzere toplam 175 rotavirus şüpheli gaita örnekleri 
ulaşmıştır. Steril şartlarda hazırlanan gaita homojenatları santrifüj edildikten sonra 
süpernatantlar rotavirus antijen ELISA ile işlendi. Test edilen toplam 175 örnekten 30 adedi 
(%17.1) pozitif olarak tespit edildi. Gaita homojenatlarından santrifüj edilerek elde edilen 
süpernatantlardan MA-104 hücre kültürlerine ekimleri gerçekleştirildi. Ekim yapılan 126 
örneğin 3. pasajları tamamlanırken 49 numunenin ancak 1. pasajları tamamlandı. MA-104 
hücre kültüründe 3. pasajları yapılan 126 numuneden bovine rotavirus antijen ELISA ile 22 
adedinde (%17.4) bovine rotavirus antijen varlığı saptandı. Hücre kültürlerinde 1. pasajları 
gerçekleştirilen 49 örnekten 4 adedinde (%8.1) CPE odakları saptandı. Tarım işletmelerinden 
22 örnekten 7 adedinde (%31.8) ELISA ile bovine rotavirus varlığı saptandı.   
 
Dönem Başarı Durumu:  Enstitümüze yaklaşık her bölgeden numune akışı olmuştur. Bu 
örneklerden elde edilen sonuçlar ülkemizin genelinde bovine rotavirus ve genotiplerinin 
dağılımı hakkında fikir verebilecektir.   
 
Darboğazlar:  
Projede Önerilen Değişiklikler:   
Materyal ve Metot:  
Proje Faaliyet Takvimi:  
Personel:  

Bütçe:  

Proje Harcamaları: 55.000 TL bütçeden 23.000 TL harcama yapılmıştır. 
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Projenin Adı: Adana bölgesinde görülen neonatal buzağı enfeksiyonlarının morbidite 
ve mortaliteleri ile bunları etkileyen risk faktörlerinin  belirlenmesi 
 
Proje Numarası  : TAGEM/ HS/09/01/02/144  
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Berat Selim TOKGÖZ 
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01 /01/2010 ile 31/12/2010 arası  
 
Dönem Bulguları:  
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: %80 'u gerçekleştirilmiştir. 
Darboğazlar      :  
 
Projede Önerilen Değişiklikler    
Materyal ve Metot :  
Proje Faaliyet Takvimi :  
Personel:  
Bütçe :  

Proje Harcamaları      
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Tablo 1: Proje kapsamında teşhis edilen hastalıklar 

ÇİFTLİK ADI 

TOPLAM 

BUZAĞI 

SAYISI 

ANNE 

SAYISI 

HASTA 

HAYVAN 

SAYISI 

MİKROBİYOLOJİ SEROLOJİ PARAZİTOLOJİ PATOLOJİ 

Yumurtalık 

K.Küçük Çiftliği 
14 7 7 Mantar 

BVD ag.(-) 

PI3 10 adet (+) 

Eimeria spp. 

 

İnterstisiyel pneumoni 

Granülomatöz pnömoni  

Saygılılar Çiftliği 4 2 2 _ 
BVDag.(-) 

PI3 4 adet(+) 
_  

Uzunlar Çiftliği 6 3 3 _ 
BVDag.(-) 

PI3 5 adet(+) 
_  

Çay Süt 52 400 5 E.Coli 
BVD ag.(-) 

PI3 5adet(+) 

Eimeria spp. 

Cryptosporidium spp. 

Enteritis paraziteria 

İnterstisiyel pneumoni 

Çukurova Tar. İşlt. 

Müd. 
59 750 17 E.coli  

D. dentriticum  

Eimeria ssp. 

Fibrinli pneumoni 

Kataral bronkopnömoni 

Çukurova Tar. Arş. 

Ens. Müd. 
80 542 12 

Pasteurella spp. 

Citrobacter spp. 
 Eimeria ssp. 

Fibrinli pneumoni 

İnterstisiyel pneumoni 

 

Güneş Tarım 

Hayvancılık 
31 8 18 

Staphylococcus spp. 

E.coli 

BVD ag.(-) 

PI3 12adet(+) 

Eimeria ssp,  

D. dentriticum 
İnterstisiyel pneumoni 

Yılmaz Çetin 

Hasırağaç Köyü 
9 2 7 E:coli  

Cryptosporidium spp. 

 
 

Ahmet Dilmen 

Herekli Köyü 
5 1 4 E.coli 

BVD ag.(-) 

PI3 5adet(+) 
_  

Gürsoylar Toros 

Çiftliği 
72 745 23 

Staphylococcus spp. 

E. coli 

Rota virus (hızlı 

test) 

Cryptosporidium spp. 

Eimeria ssp, 

Trichuris spp. 

D.  dentriticum  

 

Iğdır Köyü 20 2 16 Pasteurella spp.  

Cryptosporidium  

spp. 

Eimeria ssp. 

 

Kargıpınarı Köyü 6 3 5 

E.coli, 

Pseudomonas ssp. 

Pasteurella spp.  

BVD ag.(-) 

PI3 5 adet(+) 

Cryptosporidium spp. 

Babesia ssp. 

İnterstisyel pneumoni, 

Hepatitis paraşimatosa, 

 

Horasan Çiftliği 70 130 70 
E.coli, 

Pasteurella ssp.  
  Fibrinli pneumoni, 

TOPLAM 428 2595 189     
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Tablo 2: Proje kapsamındaki çiftliklerin yapıları (A) 

 

ÇİFTLİĞİN 

ADI 

EN FAZLA 

ŞİKÂYET 

ÇİFTLİĞİN 

KAPASİTESİ 
YATAKLIK 

GÜBRE 

TOPLAMA 

SİSTEMİ 

İŞLT.  

TÜRÜ 

SU 

KAYNAĞI 

DEZENFEKSİYON 

SIKLIĞI 

SABİT 

VET. 

HEKİM 

Yumurtalık 

K.Küçük 

Çiftliği 

Solunum 

Sistemi 

Problemi, İshal 

100 Yok Yok Kapalı Şehir Şebekesi 3 Ayda Bir Yok 

Saygılılar 

Çiftliği 
 97 Saman  Var  Kapalı Kuyu Suyu Yapılıyor Var 

Uzunlar Çiftliği  112 Saman  Var  Yarı Açık Kuyu Suyu Yapılıyor Var 

Çay Süt  

Solunum 

Sistemi 

Problemi, İshal 

52 Yok Yok Kapalı Şehir Şebekesi 3-4 ayda bir Var 

Çukurova Tar. 

Arş. Ens. Müd. 
 695 Ot Var 

Açık 

Entansif 
Kuyu Suyu Ayda Bir Var 

Çukurova Tar. 

İşlt. Müd. 
 730 Ot Var 

Yarı Açık 

Entansif 
Kuyu Suyu Ayda Bir  Var 

Güneş Tarım 

Hayvancılık 
 75 Ot Yok Yarı Açık Kuyu Suyu 

Bazen, Doğumhane 

Doğumlar Süresince 
Var 

Yılmaz Çetin 

Hasırağaç Köyü 
İshal 170 Saman Yok Kapalı Kuyu Suyu 

Bazen Kireç 

Kullanılıyor 
Yok 

Ahmet Dilmen 

Herekli Köyü 
İshal 70 Yok Yok Kapalı Kuyu Suyu Yok Yok 

Gürsoylar Toros 

Çiftliği 
 1000 Saman Var Açık  Kuyu Suyu Ayda Bir  Var  

Iğdır Köyü 

İshal Solunum 

Sistemi 

Problemi 

110 Yok Yok Kapalı Şehir Şebekesi 
Ayda Bir Sırt 

İlaçlama Aletiyle 
Yok 

Kargıpınarı 

Köyü 

İshal Üst 

Solunum 

Sistemi 

Problemi 

85 Yok Yok Kapalı Şehir Şebekesi Arada Yok 

Horasan Çiftliği 

İshal, Solunum 

Sistemi 

Problemi 

220 Ot Yok Açık Kuyu Suyu Ayda 1 Var 
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Tablo 2: Proje kapsamındaki çiftliklerin yapıları (B) 

 

 

ÇİFTLİĞİN ADI 
BUZAĞI 

SAYISI 

DOĞUM 

ÜNİTESİ 

BUZAĞI 

ÜNİTESİ 
KOLOSTRUM 

BUZAĞILAMANIN YOĞUN 

OLDUĞU DÖNEM 

Yumurtalık K.Küçük 

Çiftliği 
13 Var Yok Yeterli Değil Kasım Aralık  

Saygılılar Çiftliği 25 Var Var Veriliyor Kasım Aralık Mart 

Uzunlar Çiftliği 36 Var Var Veriliyor Kasım Aralık Mart 

Çay Süt  52 Var Var Veriliyor Ekim Aralık 

Çukurova Tar. Arş. Ens. 

Müd. 
76 Var Var Veriliyor Ekim Aralık 

Çukurova Tar. İşlt. 

Müd. 
59 Var Var Veriliyor Ekim Ocak 

Güneş Tarım 

Hayvancılık 
20 Var Var Veriliyor Eylül Ekim 

Yılmaz Çetin Hasırağaç 

Köyü 
22 Yok Yok Yeterli Değil Kasım Aralık Ocak  

Ahmet Dilmen Herekli 

Köyü 
27 Yok Yok Veriliyor Kasım Ocak 

Gürsoylar Toros Çiftliği 240 Var Var Veriliyor Kış ayları yoğun olmakla beraber 12 Ay 

Iğdır Köyü 40 Yok Yok Yeterli Değil Aralık Ocak 

Kargıpınarı Köyü 14 Yok Yok Yeterli Değil Ekim Kasım  

Horasan Çiftliği 70 Var Var Veriliyor Ekim Kasım Aralık 

 



Projenin Adı: Çukurova yöresinde sığırlarda görülen granülomatöz pneumonilerin 
etiyolojisinin histopatolojik, mikrobiyolojik ve moleküler yöntemlerle belirlenmesi 
 
Proje Numarası  : TAGEM/ HS/09 /01 /02/145 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Mehmet TUZCU  
Raporun İlgili Olduğu Dönem:  01/01/2010 ile 31/12/2010 arası 
 
Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu:  
Bu dönemde GP belirlenen 32 adet olgunun patolojik, mikrobiyolojik ve Real Time PCR ile 
muayeneleri tamamlanmış olup, numune toplama işlemleri devam etmektedir. 
Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  
Bu dönemde toplam 4024 adet akciğer incelenmiştir.  
Dönem Bulguları:  

4024 baş sığırın akciğerleri ve ilgili lenf düğümlerinin makroskobik muayenesinde, 32 
(%0,79) olguda granülomatöz pnömoniye ait bulgular belirlendi. Bu olgularda akciğere 
serpilmiş halde çok sayıda ve değişen büyüklükte nodüller izlendi.  Bu nodüller, genellikle 
sert kıvamlı kazeifiye granulomlar halindeyken, bazen ortalarında irinleşmeye de rastlandı. 
Akciğerdeki bu granulomlara ek olarak bölgesel lenf düğümlerinde de granulomlar veya 
kazeifiye odaklar belirlendi.  Makroskobik olarak GP tespit edilen bu olguların   Real Time 
PCR ile 18 (%56.2)'inin Tb, 2 (%6,2)'sinin aktinobasillozis ve  9 (%28,1)'nun pnömomikoza 
ilgili olduğu tespit edildi. 3 tanesinde ise Real Time PCR ile etken belirlenemedi. Yine bu 
olguların mikrobiyolojik muayenesinde, Real Time PCR ile pnömomikoz belirlenen 
akciğerlerin iki tanesinden Aspergillus ssp. ürerken, Mycobacterium ssp. ve Actinobacillus 
ssp  akciğerlerin  hiçbirisinden üretilemedi. Mikroskobik muayenelerde Tb belirlenen 18 
akciğerin  Ziehl Neelsen boyamalarında  10 tanesinde ARB(+) boyanan basillere rastlandı. 
Yine yapılan mantar boyamalarında 4 akciğerde mantar hifaları tespit edildi. Hazırlanan 
kesitlerinin Brown Bren boyamalarında makroskobik olarak GP belirlenen akciğerlerin 14 
tanesinde Gr(+) boyanma alanları belirlenirken, aktinobasillozis olarak değerlendirilen 
olguların 2 tanesinde de gram pozitif boyanma alanları belirlendi. Real Time PCR ile  
aktinobasillozis olarak belirlenen akciğerlerden hazırlanan Hematoksilen Eozin  boyalı 
preparatların mikroskobik incelemesinde, ortada ışınsal yapıda etkenlerin çevresinde nötrofil 
lökositler, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve lenfositlerden oluşan hücre infiltrasyonları ile 
bunların çevresinde fibröz kapsülün bulunduğu belirlendi. Yine pnömomikoz olarak teşhis 
edilen akciğerlerde mikroskobik olarak, epiteloid histiyositler, dev hücreleri, lenfositler ve 
nötrofil lökositlerden oluşan ortalarında irin bulunan granülomlar belirlendi.  
 
Yapılan ve Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Düşünülmemektedir 
Darboğazlar: - 
 
Projede Önerilen Değişiklikler: - 
Materyal ve Metot: - 
Proje Faaliyet Takvimi: - 
Personel: - 
Bütçe: - 

 

Proje Harcamaları: Proje kapsamında satın alınması düşünülen bütün sarf ve teşhis kitleri 
ile birlikte laboratuar malzemelerinin tamamı satın alınmıştır. 

 
 
 
 



 

Projenin Adı: Bakteriyel Pneumonili Besi Sığırlarında Oluşan Serbest Radikal 
Hasarının Antioksidan Aktivite ve Bazı Mineral Maddeler Üzerine Etkisi 
 
Proje Numarası  : TAGEM/ HS /10 /01 /02 /160 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Mehtap ÖZÇELİK 
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01/01/2010 ile 31/12/2011 arası 
 
Gelişme Raporu: 
Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
Dönem Bulguları: Projede gerekli kimyasal maddelerin alımı tamamlandı. Numune 
toplanması işlemine başlandı.Numunelerin mikrobiyolojik yönden ekimleri yapılıp üremenin 
olduğu numuneler ayırt ediliyor. Daha sonra numuneler uygun şekilde hazırlanıp deep-
frezede saklandı. Konu ile ilgili literatürler toplandı. 
Yapılan ve Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Yok 
Darboğazlar: Yok 
Projede Önerilen Değişiklikler: Yok 
Materyal ve Metot: Projenin materyal metot kısmında herhangi bir değişiklik 
bulunmamaktadır. 
Proje Faaliyet Takvimi:  
Personel: Doç. Dr. Fulya Benzer’in Tunceli Üniversitesi’ne geçmesi sebebiyle projeden 
çıkarılması 
Bütçe:  
Proje Harcamaları: Proje bütçemiz 35000L’lık projemize şu ana kadar 15000L’lık harcama 
yapılmıştır. 
 

 
Projenin Adı: Türkiye'de Atlarda Leptospirozis'in seroepidemiyolojisi  
 
Proje Numarası  : TAGEM/ HS /11 /14/03/180 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Etlik Veteriner Merkez Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Erdinç ATABEK 
Raporun İlgili Olduğu Dönem: Kasım/2010 ile Şubat/2011 arası  

 
Gelişme Raporu: 
Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu 
Dönem Bulguları: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 10.12.2010 tarih ve 1543 
sayılı Müsteşarlık Makamı oluru ile Hizmet sözleşmesi imzalanmış ve bu Proje’nin TAGEM 
tarafından resmi başlama tarihi 1 Ocak 2011 olarak belirlenmiştir.  

Bu dönem içerisinde çalışmaya model oluşturmak amacı ile bir ön çalışma planlanmış 
ve buna yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Bu kapsamda laboratuarda teşhiste kullanılacak 
suşların pasajları, sterilite ve saflık kontrolleri yapılmış ve pasajlarına devam edilmektedir. 
Projede kullanılacak olan cihaz, kimyasal maddeler ile sarf malzemelerinin satın alınması için 
Enstitü Müdürlüğüne talepler iletilmiş ve gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu sayede 
çalışmada oluşabilecek aksaklık ya da darboğazların önceden görülerek, bunların önlenmesi 
amaçlanmaktadır.  
Dönem Başarı Durumu: Proje takvimine göre planlanan tüm faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 
Darboğazlar: Yok 
Projede Önerilen Değişiklikler : Yok 
Materyal ve Metot   : Materyal ve metotta değişiklik yapılmayacaktır. 
Proje Faaliyet Takvimi  : Yok 
Personel    : Yok. 
Bütçe Harcamaları Özeti: Proje 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğundan bu 
dönemde harcama yapılmamıştır. Proje çalışmalarında kullanılacak sarf malzemesi, 
kimyasal ve cihazların alım çalışmaları devam etmektedir.   



 

Projenin Adı: Sığır ve koyunlarda eş zamanlı Brusella ve Şap Aşısı uygulamalarının 
antikor düzeylerine etkisi 
 
Proje Numarası  : TAGEM / HS / 11 / 01 / 02/ 181 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Şap Enstitüsü 
Proje Lideri   : İbrahim HANCI        
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01/01/2011 ile 11/02/2011 arası 

 
Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Bu dönemde proje faaliyetlerinin birinci aşaması 
olan “Aşı, antjen ve test malzemelerinin elde edilmesi” kapsamında ihtiyaçlar elde edilmiş 
ikinci aşama olan “hayvanların tespiti ” için faaliyetlere başlanmıştır.  
Dönem Bulguları: Aşı, antijen ve test malzemeleri elde edilmiştir. 
Darboğazlar: Bulunmamaktadır. 
Projede Önerilen Değişiklikler:   
Materyal ve Metot: Bulunmamaktadır. 
Proje Faaliyet Takvimi: Faaliyet takviminde değişiklik düşünülmemektedir.   
Personel: -- 
Bütçe: -- 

Proje Harcamaları: 

Bütçe Harcamaları Özeti: Projede şu ana kadar bir harcama yapılmamıştır. Enstitü 
olanaklarından faydalanılmıştır. 
 
 
 

 
 
Projenin Adı : Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Bazı Sinek Cinsleri ile Nakledilen 
arboviral-Enfeksiyonların Epidemiyolojisi  
 
Proje numarası  : TAGEM/HS/11/01/02/184  
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Emre ÖZAN 
Projenin İlgili olduğu Dönem : 01/01/2011 ile 04/02/2011 arası  
 
Gelişme Raporu 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu : Çalışma programına uygun olarak bu süre 
zarfında, proje için gerekli olan malzemelerin listesi yapılarak idareye teslim edildi. 
Dönem Bulguları:  
Yapılan ve Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: 
Darboğazlar: 
 
Projede Önerilen Değişiklikler: 
Materyal ve Metot: Sinek numunesi toplanacak illere Sivas ilinin de eklenmesi teklif 
edilmektedir. 
Proje Faaliyet Takvimi: 
Personel: Proje ekibine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim 
Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışan Mahur Turan’ın eklenmesi görüşlerinize 
sunulmaktadır. 
Bütçe: 
Proje Harcamaları: 
Bütçe Harcamaları Özeti: 
 
 



 

Projenin Adı : Sığırlarda tams 1 gen analizi ile Theileria annulata’nın teşhisi 
 
Proje numarası  : TAGEM/HS/11/01/02/182 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Özlem BAĞCI 
Projenin İlgili olduğu Dönem : 01/01/2011 - 03/02/2011 arası 
 
Gelişme Raporu 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Projenin Materyal ve Metot kısmında belirtilen 
suşlardan Gebze ve Diyarbakır suşlarının pasajları yapılarak yenilenmiştir. Diğer suşların 
pasajlama işlemleri devam etmektedir. Önümüzdeki dönem DNA ekstraksiyonu yapılıp ilgili 
primerlerle tams 1 geni belirlenerek sekansa gönderilecektir. 
 
Dönem Bulguları  : Pasaj işlemleri sırasında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. 
Hücreler monolayer olarak üremişler ve tekrar toplanıp paketlenmişlerdir. İşlem göreceği 
zamana kadar -196 0C‘ de saklanacaklardır.  
 
Projede Önerilen Değişiklikler : Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 
Bütçe harcamaları Özeti : Henüz herhangi bir harcama yapılmamıştır. 
 
 

 
 
Projenin Adı: İshalli buzağılarda Cryptosporidium spp.’nin Carbol Fuchsin boyama                                                   
yöntemi, ELISA ve Nested PCR ile teşhisi 
 
Proje Numarası  : TAGEM/HS/11/01/02/183 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Taraneh ÖNCEL 
Raporun ilgili Olduğu Dönem: 01.01.2011 ile 11.02.2011 arası 
 
Gelişme Raporu: 
Proje 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu dönemde 40 adet gaita örneği Carbol 
Fuchsin boyama yöntemi ile cryptosporidium spp. yönünden taranmıştır. İncelenen toplam 40 
örnekten 15 adedi pozitif olarak tespit edilmiştir.  
 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu:   
Proje için planlanan süre içerisinde çalışma takvimine uyulmaktadır. 
 
Dönem Başarı Durumu: 
Materyal toplanmaya başlanmıştır. Toplanan gaita örnekleri Carbol Fuchsin boyama yöntemi 
ile cryptosporidium spp. yönünden taranmıştır 
 
Projede Önerilen Değişiklikler: 
Personel: Laboratuvar değişikliği nedeniyle Dr. Özlem Bağcı proje ekibinden ayrılması ve 
yerine Paraziter Teşhis Laboratuvarında görev yapan Veteriner Hekim Hülya Baklan’ın 
alınması talep edilmektedir. 
 
Bütçe: 25.000 TL 
 
Proje Harcamaları: Proje 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğundan bu dönemde 
harcama yapılmamıştır. 
 
 

 



 

Proje Adı: Orta Karadeniz Bölgesinde Sığır Hypodermosis’inin  Sero-epidemiyolojisi  
 
Proje Numarası  : TAGEM/ HS/11/01/02/185       
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü/SAMSUN 
Proje Lideri    : Selma KAYA  
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01/01/2011 ile 04/02/2011 arası 
 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu:    
Proje ile ilgili literatür bilgiler taranmaktadır. Aynı zamanda saha çalışmalarıyla ilgili ön 
hazırlıklar yapılmaktadır. 
Dönem bulguları: 
Darboğazlar: Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. 
Projede önerilen değişiklikler: Projede önerilen değişiklik(ler) yoktur. 
Materyal ve Metot: Materyal ve metotla ilgili bir değişiklik düşünülmemektedir. 
Proje Faaliyet takvimi: Proje Faaliyet takvimi ile ilgili bir değişiklik düşünülmemektedir. 
Personel: Araştırmada görevli personelle ilgili bir değişiklik bulunmamaktadır. 
Bütçe: Bütçe ile ilgili değişiklik gerekmemektedir. 
Proje Harcamaları: -- 
 

 
Proje Adı: İnaktif Konsantre Şap Antijenlerinde Proteolitik Enzim Aktivitesinin Ölçümü 
ve İnhibisyonu  
 
Proje Numarası  :  TAGEM/ HS / 10 / 14 / 01 /174 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Şap Enstitüsü  
Proje Lideri      : Dr. Nedret ÇELİK 
Projenin İlgili Olduğu Dönem: 15/02/2010 ile 07/02./2011 arası  
 
Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu Bu araştırmanın amacı inaktif konsantre aşı 
antijenlerinin 4 oC’ de muhafazası esnasında VP1 proteinlerinde oluşan değişikliklerin 
izlenmesi ve bunun proteolitik aktiviteye bağlı olup olmadığının tespit edilmesidir. Projede 
elde edilen sonuçlar ışığında proteaz aktivitesinin belirlenmesi testi rutin uygulamağa 
konularak üretimin değişik safhalarındaki enzimatik durum takip edilebilecektir. 

Bu dönemde çalışmada kullanılacak malzemeler (aprotinin, ve floresans test kitleri) 
firmalardan temin edilmiştir  
Dönem Bulguları: 
- Tripsin standartları hazırlanıp (3 ng-1000 ng) kalibrasyon grafiği oluşturulmuştur. 
- İnaktif kross flow konsantre antijende proteolitik enzim varlığının araştırılması sonrasında 

çalışacağımız materyalde yaklaşık 20 ng civarında proteolitik enzim olduğu tespit edilmiştir.  
- Daha hassas ve güvenilir sonuçlar için test metodolojisisin geliştirilmesine devam 

edilmektedir. 
- Proje çalışmasında kullanılacak malzemeler (aprotinin, ve floresans test kitleri) firmalardan 

temin edilmiştir. 
Önemli araştırma faaliyetleri/aşamaları ve ne zaman gerçekleştirilecekleri 
1- Kullanılacak malzemelerin tedarik edilmesi: Çalışmalarda kullanılan malzemeler alındı. 
2- Aşı Antijenlerinin Hazırlanması ve inhibitörlerin eklenmesi: Çalışmada kullanılacak inaktif 
antijenler hazırlanmıştır. 
3- Hazırlanan Antijenlerin her ay teste tabi tutulması   
4- Sonuçların değerlendirilmesi ve Final Raporu yazımı  
Darboğazlar:  Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. 
Projede Önerilen Değişiklikler: Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.  
Bütçe Harcamaları Özeti: Projede şu ana kadar bir harcama yapılmamıştır Enstitü 
olanaklarından faydalanılmıştır. 



 

Proje Adı: Mikrotaşıyıcı Destekli Reaktörlerde Şap Virusunun Üretilmesi  
 
Proje Numarası  :  TAGEM/ HS / 11/14 / 01 /194 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Şap Enstitüsü  
Proje Lideri      : Gencay ERGİN  
Projenin İlgili Olduğu Dönem: 10/01/2011 ile 07/02./2011 arası  

 

Gelişme Raporu:  
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Bu dönemde proje faaliyetlerinin birinci aşaması 
olan “kullanılacak malzemelerin tedarik edilmesi” kapsamında kullanılacak biyoreaktör için 
gerekli alet ve malzemelerle ilgili olarak firmalar ile ön görüşmeler yapılmaktadır.  
Dönem Bulguları: Enstütimüzde mevcut olan 30 L kapasiteli biyoreaktörün revize edilip 
çalışmada kullanılabileceğine karar verilmiştir. Bu amaçla gerekli mekanik, elektrik ve yazılım 
malzemelerinin seçimi ve biyoreaktörün yeniden tasarımı üzerinde çalışılmaktadır. 
Önemli araştırma faaliyetleri/aşamaları ve ne zaman gerçekleştirilecekleri 
1- Kullanılacak malzemelerin tedarik edilmesi: Biyoreaktör revizyonu için gerekli alet ve 
malzemelerle ilgili olarak firmalar ile ön görüşmeler yapılmaktadır. 
2- Kullanılacak hücre ve virusunun hazırlanması   
3- Dolgulu reaktörde hücre ve virus üretim çalışmaları 
4- Sonuçların değerlendirilmesi ve final raporu yazımı  
 
Darboğazlar: Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. 
Projede Önerilen Değişiklikler: Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.  
Materyal ve Metot: Materyal ve metot’la ilgili bir değişiklik düşünülmemektedir. 
Proje Faaliyet Takvimi: Faaliyet takviminde değişiklik düşünülmemektedir.  
Personel: Herhangi bir personel değişikliği yapılmayacaktır. 
Bütçe: Bütçe ile ilgili bir değişiklik gerekmemektedir.  

Proje Harcamaları: 

Bütçe Harcamaları Özeti: Projede şu ana kadar bir harcama yapılmamıştır.  
 



 

Proje Adı: Aşı suşu olarak kullanılacak şap virusu plak morfolojisindeki farklılıkların 
genetik olarak incelenmesi 
 
Proje Numarası  :  TAGEM/ HS /11 /14 /01/195  
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Şap Enstitüsü  
Proje Lideri      : Müge FIRAT SARAÇ 
Projenin İlgili Olduğu Dönem: 01/06/2010 ile 10/02/2011 arası  

 

Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Bu rapor dönemi için planlanan hedeflerde tam 
gerçekleşme sağlanmıştır  
Dönem Bulguları: Bu rapor dönemi için planlanan işlemlerden; aşı suşu adayı olarak seçilen 
5 adet A/IRN/05 ve 5 adet O PanAsia-2 alttipine dahil saha suşu ve kontrol virus niteliğindeki 
O1 Manisa, A22 Irak, A Tur 04-06 aşı suşlarının BHK-21 hücre kültürlerinde virus pasajları 
yapılarak adaptasyonları tamamlanmış, her pasaj sonrası plak test ile ELISA test sonuçları 
elde edilmiş ve plak test sonucu ortaya çıkan plak morfolojileri incelenerek plak çapları 
ölçülmüştür. Orijinal virus süspansiyonu ile BHK-21 An31 monolayer, BHK-21 An30 monolayer 
ve süspanse hücre kültürlerindeki ileri virus pasajlarından elde edilen virus süspansiyonları 
RNA ekstraksiyonu, RT-PCR ve nükleotid dizi analizi ile çalışılarak VP1, VP2, VP3, VP4, 3A 
ve cre gen bölgelerine ait nükleotid diziler elde edilmiştir. Çalışılan viruslara ait virus pasajı, 
virusların toplandığı saat, ELISA OD’si ve tipi, plak test sonucu enfektif titresi ve ölçülen plak 
çaplarının ortalaması tablolar halinde gösterilmiştir. 

 
      Tablo-1: Virus 1 (V1-A tipi 1) ve Virus 2 (V2-A tipi 2)’ye ait bilgiler 

 
Hücre 

 
Virus 

Pasajı 

Saat OD- 

Tip 

PFU Çap 

Ort. 

(mm) 

Virus 

Pasajı 

Saat OD-

Tip 

PFU Çap 

Ort. 

(mm) 

BHK-21 

An31 

Mono 

V1-P1 30 3,9-A 7,7 5,8 V2-P1 27 1,5-A 7,2 5,1 

V1-P2 20 0,8-A 7,6 7,2 V2-P2 20 1,4-A 7,3 4,2 

V1-P3 18 0,6-A 7,2 5,6 V2-P3 19 0,7-A 7,4 4,6 

V1-P4 17 1,4-A 7,4 5,2 V2-P4 18 3,9-A 7,4 4,3 

V1-P5 16,5 0,5-A 7,7 3,6 V2-P5 17 3,7-A 7,5 4,8 

V1-P6 16 1,2-A 8,3 4,2 V2-P6 16 0,5-A 8,2 3,7 

BHK-21 

An30 

Mono 

V1-P7 31 2,7-A 7,3 3,6 V2-P7 47 3,9-A 6,3 3,8 

V1-P8 24 3,9-A 7,0 3,7 V2-P8 17 2,7-A 8,0 3,1 

V1-P9 18 2,5-A 7,2 3,1 V2-P9 17 2,6-A 4,6 1,3 

V1-P10 17 1,9-A 7,0 6,5 V2-P10 17 1,9-A 5,2 2,5 

V1-P11 17 3,6-A 7,0 3,6 V2-P11 17 2,7-A 6,4 1,0 

V1-P12 15,5 2,8-A 7,5 1,8 V2-P12 16,5 2,2-A 7,1 1,3 

BHK-21 

An30 

Süspanse 

V1-P13 18 1,7-A 7,6 0,8 V2-P13 18 1,3-A 6,5 0,6 

V1-P14 17 2,5-A 6,6 1,0 V2-P14 17 2,0-A 6,0 0,9 

V1-P15 16 2,2-A 6,7 1,2 V2-P15 16 2,3-A 6,3 0,8 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

      Tablo-2: Virus 3 (V3-A tipi 3) ve Virus 4 (V4-A tipi 4)’e ait bilgiler 
 

Hücre 

 
Virus 

Pasajı 

Saat OD- 

Tip 

PFU Çap 

Ort. 

(mm) 

Virus 

Pasajı 

Saat OD-

Tip 

PFU Çap 

Ort. 

(mm) 

BHK-21 

An31 

Mono 

V3-P1 25 1,7-A 7,8 1,8 V4-P1 39 1,5-A 8,4 2,4 

V3-P2 19 2,0-A 7,2 4,5 V4-P2 19 2,1-A 7,4 2,0 

V3-P3 20 2,1-A 7,4 3,7 V4-P3 20 2,0-A 7,7 2,0 

V3-P4 23 2,0-A 7,4 3,9 V4-P4 19,5 1,9-A 7,5 1,4 

V3-P5 22 1,6-A 6,5 3,4 V4-P5 23 0,9-A 7,3 2,0 

V3-P6 18,5 1,2-A 6,4 3,0 V4-P6 19 1,1-A 7,8 2,1 

BHK-21 

An30 

Mono 

V3-P7 24 2,0-A 5,6 2,9 V4-P7 22 0,9-A 8,4 2,3 

V3-P8 21 2,8-A 5,2 1,3 V4-P8 21 2,1-A 7,5 3,4 

V3-P9 20 1,3-A 5,4 1,8 V4-P9 20 1,2-A 5,8 3,3 

V3-P10 20 1,5-A 5,1 1,8 V4-P10 21 1,3-A 5,0 4,2 

V3-P11 19 1,9-A 5,3 1,1 V4-P11 19 1,3-A 2,9 2,6 

V3-P12 19 1,1-A 4,9 1,5 V4-P12 19 0,8-A 4,1 1,8 

BHK-21 

An30 

Süspanse 

V3-P13 24 0,2- A 3,6 2,0 V4-P13 40 0,3-A 2,6 0,7 

V3-P14 24 0,3- A 3,5 1,1 V4-P14 40 0,3-A - - 

V3-P15 24 0,2- A 5,4 0,7 V4-P15 24 0,2- A 5,7 0,7 

 

 

      Tablo-3: Virus 5 (V5-A tipi 5) ve Virus 6 (V6-O tipi 1)’ya ait bilgiler 
 

Hücre 

 
Virus 

Pasajı 

Saat OD- 

Tip 

PFU Çap 

Ort. 

(mm) 

Virus 

Pasajı 

Saat OD-

Tip 

PFU Çap 

Ort. 

(mm) 

BHK-21 

An31 

Mono 

V5-P1 27 1,9-A 8,6 4,4 V6-P1 49 - 2,7 1,1 

V5-P2 18 2,6-A 7,2 3,9 V6-P2 45 0,3-O 7,2 2,1 

V5-P3 17 1,0-A 7,3 4,7 V6-P3 43 0,3-O 6,5 1,9 

V5-P4 18 0,5-A 7,5 3,7 V6-P4 45 1,1-O 6,2 2,6 

V5-P5 21 0,6-A 7,6 4,1 V6-P5 23 0,2-O 6,3 1,6 

V5-P6 17 0,3-A 7,2 3,7 V6-P6 18 0,2-O 5,4 0,7 

BHK-21 

An30 

Mono 

V5-P7 23 1,4-A 7,1 4,0 V6-P7 18 0,2-O 5,8 0,5 

V5-P8 21 2,5-A 6,3 5,5 V6-P8 16 0,2-O 3,3 0,5 

V5-P9 20 1,2-A 6,1 4,6 V6-P9 17 0,2-O 3,6 0,5 

V5-P10 20 1,3-A 6,4 4,0 V6-P10 17 0,3-O 6,5 0,5 

V5-P11 19 1,3-A 6,1 1,8 V6-P11 16 0,1-O 6,6 0,7 

V5-P12 19 0,7-A 5,6 1,2 V6-P12 15 0,1-O 7,5 0,9 

BHK-21 

An30 

Süspanse 

V5-P13 40 - 3,8 1,9 V6-P13 18 0,5-O 6,8 0,5 

V5-P14 40 0,3-A - - V6-P14 18 0,3-O 6,8 0,7 

V5-P15 40 - 4,4 0,5 V6-P15 18 0,8-O 7,0 0,6 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Tablo-4: Virus 7 (V7-O tipi 2) ve Virus 8 (V8-O tipi 3)’e ait bilgiler 
 

Hücre 

 
Virus 

Pasajı 

Saat OD- 

Tip 

PFU Çap 

Ort. 

(mm) 

Virus 

Pasajı 

Saat OD-

Tip 

PFU Çap 

Ort. 

(mm) 

BHK-21 

An31 

Mono 

V7-P1 49 - 4,3 1,3 V8-P1 47 0,3-O 6,4 1,8 

V7-P2 45 0,2-O 6,2 1,6 V8-P2 39 0,3-O 7,5 2,4 

V7-P3 43 0,6-O 7,3 1,5 V8-P3 22 0,4-O 7,3 3,1 

V7-P4 45 1,4-O 5,6 1,8 V8-P4 21 1,2-O 6,6 3,8 

V7-P5 40 1,7-O 7,7 1,7 V8-P5 23 1,4-O 7,1 4,5 

V7-P6 18 0,5-O 5,3 0,6 V8-P6 22 0,5-O 7,2 2,7 

BHK-21 

An30 

Mono 

V7-P7 31 0,2-O 5,5 0,5 V8-P7 47 0,3-O 6,5 2,1 

V7-P8 16 0,2-O 3,3 0,5 V8-P8 25 0,2-O 6,6 0,8 

V7-P9 17 0,2-O 5,5 0,5 V8-P9 17 0,3-O 5,0 0,7 

V7-P10 17 0,2-O 6,6 0,5 V8-P10 17 0,3-O 7,0 1,2 

V7-P11 16 0,4-O 6,9 0,7 V8-P11 16 0,5-O 7,5 1,9 

V7-P12 15 0,4-O 7,6 0,8 V8-P12 15 0,5-O 7,9 2,8 

BHK-21 

An30 

Süspanse 

V7-P13 18 0,4-O 6,7 0,6 V8-P13 18 0,7-O 7,2 3,0 

V7-P14 18 1,0-O 6,7 0,8 V8-P14 17 0,9-O 7,0 2,4 

V7-P15 18 1,1-O 6,9 0,8 V8-P15 17 1,1-O 7,0 2,4 

 

 

      Tablo-5: Virus 9 (V9-O tipi 4) ve Virus 10 (V10-O tipi 5)’a ait bilgiler 
 

Hücre 

 
Virus 

Pasajı 

Saat OD- 

Tip 

PFU Çap 

Ort. 

(mm) 

Virus 

Pasajı 

Saat OD-

Tip 

PFU Çap 

Ort. 

(mm) 

BHK-21 

An31 

Mono 

V9-P1 46 0,3-O 6,2 1,6 V10-P1 48 - 6,3 2,8 

V9-P2 37 0,2-O 7,5 2,4 V10-P2 21 0,3-O 7,0 3,2 

V9-P3 22 0,1-O 7,0 2,2 V10-P3 46 0,4-O 7,0 2,1 

V9-P4 30 0,3-O 6,3 2,2 V10-P4 48 0,6-O 6,4 3,0 

V9-P5 25 0,5-O 6,5 2,4 V10-P5 30 0,4-O 6,6 2,6 

V9-P6 18 0,9-O 7,6 3,4 V10-P6 24 1,8-O 6,3 2,8 

BHK-21 

An30 

Mono 

V9-P7 47 0,5-O 6,3 3,0 V10-P7 48 1,0-O 4,3 1,8 

V9-P8 45 0,5-O 6,6 2,2 V10-P8 40 1,2-O 5,4 2,0 

V9-P9 25 0,6-O 6,7 1,2 V10-P9 34 0,8-O 5,5 1,8 

V9-P10 24 0,2-O 7,1 1,9 V10-P10 28 0,2-O 4,1 1,3 

V9-P11 21 0,9-O 7,3 3,0 V10-P11 24 1,5-O 3,0 1,9 

V9-P12 16 0,7-O 7,4 4,0 V10-P12 20 1,7-O 3,6 1,7 

BHK-21 

An30 

Süspanse 

V9-P13 18 1,2-O 5,6 1,8 V10-P13 18 1,6-O 4,5 1,1 

V9-P14 17 0,7-O 4,7 2,7 V10-P14 17 0,8-O 5,6 1,1 

V9-P15 17 0,7-O 5,6 1,2 V10-P15 16 1,8-O 5,6 0,9 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

        Tablo-6: A22 Irak ve A Tur 04-06 kontrol viruslarına ait bilgiler 

 
Hücre 

 
Virus 

Pasajı 

Saat OD- 

Tip 

PFU Çap 

Ort. 

(mm) 

Virus  

Pasajı 

Saat OD- 

Tip 

PFU Çap 

Ort. 

(mm) 

BHK-21 

An31 

Mono 

A22-P1 25 1,8-A 8,1 2,8 ATur-P1 37 1,1-A 6,9 3,8 

A22-P2 20 2,9-A 7,2 4,7 ATur -P2 24 0,9-A 6,5 3,1 

A22-P3 18 4,0-A 7,6 3,4 ATur -P3 24 1,0-A 7,3 5,7 

A22-P4 21 3,1-A 8,0 3,4 ATur -P4 24 0,3-A 7,4 2,4 

A22-P5 17 2,8-A 6,8 1,6 ATur -P5 22 0,5-A 7,2 1,6 

A22-P6 17 2,3-A 7,5 1,6 ATur -P6 21 0,4-A 7,5 2,0 

BHK-21 

An30 

Mono 

 

A22-P7 31 3,9-A 7,1 2,0 ATur -P7 32 0,4-A 7,1 1,8 

A22-P8 16 3,3-A 6,5 2,0 ATur -P8 29 0,4-A 7,6 2,2 

A22-P9 16 3,0-A 5,4 1,5 ATur -P9 24 0,8-A 6,7 2,7 

A22-P10 17 2,9-A 6,5 1,4 ATur-P10 19 0,4-A 7,1 2,3 

A22-P11 16 3,3-A 7,1 1,5 ATur -P11 19 0,4-A 6,2 3 

A22-P12 15 3,0-A 6,2 0,8 ATur -P12 18 0,5-A 5,3 3,8 

BHK-21 

An30 

Süspanse 
 

A22-P13 18 1,8-A 5,9 1,1 ATur -P13 40 0,1-A 3,5 2,9 

A22-P14 17 2,4-A 5,8 1,4 ATur -P14 40 - - - 

A22-P15 16 2,7-A 6,0 1,4 ATur -P15 40 - 3,6 1,3 

 

 

      Tablo-7: O1 Manisa kontrol virusuna ait bilgiler 
 

Hücre 

 
Virus 

Pasajı 

Saat OD- 

Tip 

PFU Çap 

Ort. 

(mm) 

Virus 

Pasajı 

Saat OD-

Tip 

PFU Çap 

Ort. 

(mm) 

BHK-21 

An31 

Mono 

O1-P1 30 0,9-O 5,3 2,0 O1-P8 24 0,8-O 6,6 1,4 

O1-P2 48 1,0-O 6,4 1,4 O1-P9 44 0,7-O 5,1 3,0 

O1-P3 21 1,4-O 6,2 0,9 O1-P10 33 1,7-O 6,6 2,6 

O1-P4 27 0,5-O 5,5 1,3 O1-P11 19 1,4-O 6,5 2,3 

O1-P5 31 0,8-O 6,6 1,8 O1-P12 19,5 1,4-O 7,1 2,6 

O1-P6 35 1,2-O 6,6 1,6 O1-P13 19 0,9-O 7,5 1,7 

O1-P7 26 0,7-O 6,6 1,8  

BHK-21 

An30 Mono 

O1-P14 35 1,5-O 7,3 2,2 O1-P18 42 0,4-O 6,9 1,6 

O1-P15 46 1,0-O 7,0 2,1 O1-P19 27 0,5-O 5,7 1,5 

O1-P16 51 1,4-O 6,6 1,6 O1-P20 18,5 0,5-O 4,2 1,4 

O1-P17 46 1,3-O 7,1 1,9  

BHK-21 

An30 

Süspanse 

 

O1-P21 24 0,2-O 5,3 0,9  

O1-P22 19 0,2-O 5,6 0,5  

O1-P23 18 0,1-O 5,3 0,5  

           [OD: Optik Dansite, PFU: Plak Oluşturma Ünitesi, Çap Ort. (mm): Çap Ortalaması (milimetre)] 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tamamlanan laboratuvar çalışmaları sonrasında, ülkemizde 2006 yılından beri 
salgınlara neden olan O PanAsia-2 alttipine karşı uygun aşı suşu ihtiyacından dolayı O tipi 
aday virusların süspanse kültürdeki son pasajlarının 146S değerleri de incelenmiş ve BHK-
21 hücre hatlarında O tipi viruslar arasında en yüksek enfektif titre değerine ulaşan Aday 
Virus 8’in 146S için de en yüksek değeri verdiği tespit edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle 
çalışmanın ilk çıktısı olarak Şap Enstitüsü Müdürlüğü tarafından O tipi için aşı suşu adayı 
olarak Aday Virus 8’in deneysel aşı çalışmalarına alınmasına karar verilmiş ve kontrolleri 
tamamlandıktan sonra O Tur 07 adıyla 2011 Bahar Dönemi Şap Aşısı Kampanyası’ndan 
itibaren resmi aşı suşu olması için Bakanlığımıza başvuru yapılmıştır. 
Dönem Başarı Durumu: Proje takviminde ilk 6 ay için planlanan virus pasajları 
tamamlanmış ve bu pasajlara ait plak test, ELISA ve moleküler çalışmalar bitirilmiştir. İkinci 6 
ay için planlanan gen bölgelerinden elde edilen nükleotid dizilerin analizleri tamamlanmış ve 
değerlendirilmeleri devam etmektedir. Bu rapor dönemindeki faaliyetler tam olarak 
gerçekleştirilmiştir  
 
Darboğazlar: Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. 
Projede Önerilen Değişiklikler: Önerilen herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 
Bütçe Harcamaları Özeti: Proje bütçesi 2011 yılında geleceği için mamul mal alımları ve 
hizmet alımları Enstitü imkanları ile karşılanmıştır. 
 

 
Proje Adı: Şap virüsü üretiminde kullanılan BHK 21 An30 hücrelerinin kesikli ve sürekli 
üretim proseslerinde biyokinetik parametrelerinin incelenmesi 
 
Proje Numarası  : TAGEM/ HS /11 /14 /01/196  
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Şap Enstitüsü  
Proje Lideri      : Mustafa ÖZYİĞİT 
Projenin İlgili Olduğu Dönem: 01/06/2010 ile 10/02/2011 arası  

 

Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Bu dönemde proje faaliyetlerinin birinci aşaması 
olan “Çalışma prosedürlerinin oluşturulması ve ön üretim deneyleri” kapsamında çalışma 
prosedürleri oluşturulmuş ve ön üretim deneyleri gerçekleştirilmiştir. Kalan sürede çalışmanın 
tamamlanabileceği öngörülmektedir.   
Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  
Dönem Bulguları: Proje kapsamında çalışma prosedürleri, yapılacak test ve analizlerin 
metotları oluşturulmuş ve ön üretim deneyleri gerçekleştirilmiştir. Design-Expert®7.0.0 
(Deneme Sürümü) programı kullanılarak kesikli sistem deney tasarımı yapılmış ve deney seti 
oluşturulmuştur.  
Darboğazlar: HPLC ile glutamin ve amonyak tayinleri için özel kolonlar (RPC ve IEC) 
yaptırılmış fakat sorunlarla karşılaşılmıştır. Glutamin kolonu besiyeri ortamından glutamini tek 
başına ayıramamış, amonyum kolonu ise istenilen tayin aralığında sağlıklı sonuç 
vermemiştir.      
Projede Önerilen Değişiklikler:   
Materyal ve Metot: Glutamin analizinin projeden çıkarılması, amonyak tayinlerinin ise iyon 
seçici elektrot (ISE) ile yapılması. 
Proje Faaliyet Takvimi: Faaliyet takviminde değişiklik düşünülmemektedir.   
Personel: Bu projenin oluşturulmasında ve gerçekleştirilmesinde yol gösterici olan danışman 
hocam Sayın Prof. Dr. Abdurrahman TANYOLAÇ maalesef aramızdan ayrılmıştır.    
Bütçe: Bütçe ile ilgili bir değişiklik talebimiz bulunmamaktadır.   

 
 
 
 



 

AFA: KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK 
 
 
Proje Adı: İshalli kuzu ve oğlaklardan İzole edilen Escherichia coli suşlarının 
İdentifikasyonu, Karakterizasyonu ve Moleküler Epidemiyolojileri 
 
Proje Numarası  : TAGEM/ HS /10 /08/02/164  
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü  
Proje Lideri    : Dr. Seza Nerim ESKİİZMİRLİLER 
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.03.2010 – 01.01. 2011 arası 
 
Gelişme Raporu: 
Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 104 adet E. coli suşu canlandırıldı. DNA 
izolasyonu yapıldı. Elimizdeki suşlardan standart suş özelliğinde olan suş arandı İntimin geni 
pozitif suşlar bulundu, stabil toksin kodlayan genler bulunamadı. İzolatlardan yapılan ön 
çalışmalarda standart EHEC suşumuz (O157H7) istenilen özellikte bulundu. Bu suş ile PCR 
yönteminin optimizasyonuna başlandı. Ancak ETEC, EAEC, EPEC ve EIEC suşları elimizde 
olmadığından ATCC’den satın alınması için başvuru yapıldı. Pulsed Field Jel Elektroforezis’i 
(PFGE) yapılmadı.  
 
BVKAE’nde * ishalli kuzu ve oğlaklardan yeni E.coli suşlarının izolasyon ve 
identifikasyonlarının yapılması, daha önceki çalışmada elde edilen suşların saflık 
kontrollerinin ve canlılıklarının değerlendirilmesi işlemleri; 
ADÜ BİLTEM Laboratuvarı Epidemiyoloji Birimi’nde;  
*Suşların mevcut virülens faktörlerinin multipleks PCR ile araştırılması, 
*Patojen suşların antibiyotik duyarlılıklarının MİK ile belirlenmesi, 
*Antibiyotik dirençli suşlarda direnç mekanizmalarının PCR ile incelenmesi, 
*PFGE ile suşlar arasındaki klonal ilişikilerin belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilecektir. 
 
Darboğazlar: Standart Referens suşların yurtdışından temininde güçlükle karşılaşılmıştır. 
 
Projede Önerilen Değişiklikler:  Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır.  
Materyal ve Metot: Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır.  
Proje Faaliyet Takvimi: Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır.  
Personel: Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır.  
Bütçe: Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır.  

 
Proje Harcamaları: 3500 TL. Sarf Malzemeleri: 1300 TL PCR malzemeleri ve kimyasalları: 
2000 TL Kırtasiye: 200 TL 



 

Projenin Adı: Karayaka ırkı koyunlarda hücresel prion proteininin dağılımının ve 
genotiplerinin belirlenmesi 
 
Proje Numarası  : TAGEM/ HS/10/08/02/165 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ 
Raporun İlgili Olduğu Dönem:  01/01/2010 ile 28/01/2011 arası 
 
Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Proje çalışmalarına Ocak 2010 tarihinde 
başlanmıştır. 
Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje kapsamında 50 adet koyuna ait kan ve 
doku örnekleri alınmıştır. Alınan kan örneklerinden DNA ekstraksiyonu ticari kit ile yapılmıştır. 
Elde edilen DNA’lar derin dondurucuda muhafaza edilmektedir. Doku örnekleri ise alkol ve 
ksilol serilerinden geçirildikten sonra parafinde bloklanmıştır. 
Dönem Bulguları:  
Bu dönemde 50 adet koyuna ait doku ve kan örneği toplanmıştır. Proje materyali olarak 
öngörülen 50 adet koyunun doku örnekleri alkol ve ksilol serilerinden geçirilerek parafinde 
bloklanarak  immunohistokimyasal ve genotiplendirme çalışmalarına başlanacaktır. 
 
Darboğazlar: Yoktur 
 
Projede Önerilen Değişiklikler:  Yoktur 
Materyal ve Metot:  
Proje Faaliyet Takvimi:  
Personel:  
 

Bütçe:  

Proje Harcamaları: 

Proje başlangıcından beri geçirilen dönemler sonunda toplam proje yatırım tutarı olan 63.500 
TL.nin harcama kalemleri üzerinden proje için harcanan ödenekler; 06.1. 2. 04 ( 30.000 TL. ) 
– 06.1.3.04 ( 13.000 TL. ) – 06.2.7.01 ( 1.000 TL. ) – 06.5.4.02 ( 750 TL. ) – 06.6.6.04 ( 400 
TL ) – 06.9.2.01 ( 1.000 TL ) kalemlerinden den olmak üzere Toplam 46.150 TL. olmuştur.  

 



 

Projenin Adı : Marmara Bölgesinde Koyunlarda Abort Vakalarında Pestivirus 
İnfeksiyonunun Saptanması  
 
Proje numarası  : TAGEM/HS/08/02/08/133  
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Selma ÖZDEMİR 
Projenin İlgili olduğu Dönem : 31.01.2009 ile 31.01.2010 arası  
 
Gelişme Raporu 
Poje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Bu dönemde enstitümüze gelen 28 adet atık  
fötus çalışmada kullanıldı.    
 
Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  
Dönem Bulguları: Çalışmanın bu döneminde Enstitümüz numune kabul ünitesine gelen 28 
adet koyun atık fötüs örneği işlendi. Steril şartlarda hazırlanan homojenatlar santrifüj 
edildikten sonra süpernatantlar BVDV antijen ELISA ve RT-PCR testine tabi tutuldu. Test 
edilen toplam 28 adet atık kuzulara ait iç organ numunelerinden 9 adet (%32.1) pozitif olarak 
tespit edildi. Ayrıca ELISA ile çalışılan 28 örnekten 9 adedinde (%19.3) RT-PCR ile aynı 
oranda pozitiflik tespit edildi. Projenin 1. ve 2. Dönemlerinde ELISA ve RT-PCR ile analiz 
edilen 90 örnekten toplam 32 adedinde (%35.5) pestivirus yönünden pozitiflik saptandı. 
Geçen 2 dönem içinde ELISA ve PCR ile pozitif bulunan örneklerin hücre kültürü ekim 
çalışmalarında sıkıntılar yaşandığı için hücre kültüründe virüs üretim aşamalarına geç 
başlandı. Şu ana kadar çalışma periyodu boyunca analizleri yapılan toplam 90 kuzu ve oğlak 
atık numunelerinin hücre kültürlerinde 3 seri pasajları devam etmektedir.  Hücre kültürü 
ekimlerinde CPE oluşumu ile karekterize virus üremesine rastlanılmadı. Önümüzdeki 
dönemde ELISA ve RT-PCR ile pozitif bulunan örneklerden hücre kültüründe virus 
izolasyonu ve pesti virusların tiplendirilme çalışmaları gerçekleştirilecektir.  

 
Dönem Başarı Durumu:  Enstitümüze gelen atık kuzu iç organ numunelerinden tahmin 
edilenin üzerinde Pestivirus etkeninin varlığı saptandı.  
 
Yapılan ve Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
Darboğazlar:  
Projede Önerilen Değişiklikler:  (Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklikler).  
Materyal ve Metot: (Varsa materyal ve metotta tavsiye edilen değişiklikler). 
Proje Faaliyet Takvimi: Projede pestivirus izolasyonu ve BVDV ile Border Disease 
viruslarının ayrımının yapılması için 1 yıllık uzatma talep edilmektedir.  
Personel:  

Bütçe:  

Proje Harcamaları: 

Bütçe Harcamaları Özeti: Projede bütçesinde yer alan 5.000 YTL BVDV antijen ELISA 
kitleri ve PCR için gerekli ihtiyaçların alımında kullanıldı.   
 

 



 

Proje Adı: Elazığ Yöresi Koyun Pnömonilerinde Parainfluenza Tip -3 Virus   (PI3V), 
Respiratorik Sinsityal Virus (RSV) ve Peste des Petits Ruminants Virus (PPRV)’ un 
immunohistokimyasal yöntem ile teşhisi ve histopatolojik bulguları 
 
Proje Numarası  :  TAGEM/HS/11/08/02/186 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri      : Mustafa ÖZKARACA 
Projenin İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2011 ile 01.03.2012 tarihleri arası 

 

Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Numune toplanmaya başlanmıştır. 
Dönem Bulguları:  Projede bu güne kadar gerekli olan immunohistokimya kitleri ve primer 
antikorların alımı tamamlandı. Proje takvimine göre, Ocak 2011’ den itibaren 207 adet koyun 
akciğeri makroskobik olarak muayene edilmiş olup, makroskobik olarak pnömoni bulgusu 
gösteren 73 adet numune toplanmıştır. Toplanan numuneler parafin bloklara alınmıştır. 
Darboğazlar: Yok 
 
Projede Önerilen Değişiklikler: Yok 
Proje Faaliyet Takvimi: Değişiklik önerisi yok. 
Personel Değişikliği: Yok 
Bütçe:  32.500 TL.  
Proje Harcamaları: Proje için 11.000 TL harcanmıştır. 



 

Proje Adı: Mavidil Virus İzolatlarının Attenüasyon Çalışması  
 
Proje Numarası  :  TAGEM/ HS / 09 / 14 / 01 /156  
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Etlik Veteriner Merkez Kontrol ve Araştırma Enstitüsü  
Proje Lideri      : Dr. Elvin ÇALIŞKAN 
Projenin İlgili Olduğu Dönem: Şubat /2010 ile Ocak/2011 arası  

 

Gelişme Raporu: 
Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu 
• Proje süresi 36 ay olan çalışmamızda, bir önceki gelişme döneminde başlatılan Mavidil 

serotip 9 (BT-9) ve Mavidil serotip 16 (BT-16) izolatlarının saflaştırma çalışmaları 
sonuçlandı. Virusların saflaştırması plak test yöntemi ile gerçekleştirildi. Bu amaçla; 
Virusların 10 katlı sulandırmaları hazırlandı, adsorbsiyonlu ekimi takiben yarı katı besi 
yeri olarak %1.3’ lük Gum Trachant + 2X EMEM kullanıldı. 4 günlük inkübasyon süresi 
sonunda her virus için plaklar seçildi. Plak saflaştırma  işlemi 3 defa tekrarlandı.  

• Plak saflaştırma  sonunda: TUR BT-9/97 ve TUR BT-16/99 olarak isimlendirilen iki adet 
klon elde edildi. Bu klonlar ile seri pasajlara devam edildi. Elde edilen klonların Vero 
hücre kültürlerinde seri pasajlarında, bu gelişme dönemi süresinde TUR BT-9/97 için 39. 
ve  TUR BT-16/99 için 43. pasaj seviyelerine ulaşıldı. 

• Projenin attenüasyon çalışmalarına ek olarak gerçekleştirilecek moleküler düzeydeki 
araştırmalarında kullanılacak olan PCR ve dizin analiz protokolü belirlendi. Bu amaçla, ilk 
olarak TUR BT-9/97  ve  TUR BT-16/99’ un  RNA ekstraksiyonu Magn Pure Compact 
Nükleik asit izolasyon kiti (Roche) kullanılarak yapıldı. Elde edilen RNA’ lar, RT-PCR kiti 
SuperScript® III One-Step RT-PCRSystem with Platinum® Taq DNA Polymerase ile PCR 
reaksiyonuna sokuldu. Reaksiyona, RNA ve primer çiftinin 95C’ de 5 dakika tutulması ile 
başlandı. Takiben karışım buz üzerinde soğutuldu. Üzerine PCR karışımı ilave edildi. 35 
döngüden oluşan PCR sonunda elde edilen ürünler,  jelden bant kesim işlemi ile 
temizlendi  ve  dizin analizine tabi tutuldu. Dizin analizleri sonunda, istenilen bölgelere ait 
dizinlere ulaşılabildiği görüldü. Her iki virus için tam uzunluk dizin analizlerinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla yeni primer dizinleri sipariş edildi. 

• Moleküler çalışmalara ek olarak, klonların patojenitelerini değerlendirmek amacıyla 
embriyolu tavuk yumurtalarına ekimleri yapıldı. Klonların halen patojenitelerini koruduğu 
fakat zayıflamış olduğu görüldü, bu yüzden pasajlara devam edildi. İlerleyen pasajlarda 
bu ekimler tekrarlanarak viruslar patojenite yönünden test edilecektir. 

• 2011 yılı içerisinde ise çalışma planına ve metodolojisine uygun olarak attenüasyon 
çalışmalarına, hayvan deneylerine ve moleküler düzeyde ki araştırmalara devam 
edilecektir.  

Yapılan ve Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Bu dönem içerisinde herhangi bir ara yayın 
yapılması planlanmamıştır. 
Darboğazlar: Yok 
 
Projede Önerilen Değişiklikler: Değişiklik yoktur.  
Materyal ve Metot: Materyal ve metotta değişiklik yapılmayacaktır. 
Proje Faaliyet Takvimi: Değişiklik yoktur.  
Personel: - 
 
Proje Harcamaları: 10.000 TL 
Bütçe Harcamaları Özeti: Sarf malzemesi 
 
 



 

 Proje Adı: Kronik Bakır Toksikasyonu Sonucu Şekillenen Karaciğer Hasarının 
Sağaltımında Silimarin Etkinliğinin Araştırılması  
 
Proje Numarası  : TAGEM/ HS /11 /14 /01/197  
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Etlik Veteriner Merkez Kontrol ve Araştırma Enstitüsü  
Proje Lideri      : Dr. Selçuk PEKKAYA 
Projenin İlgili Olduğu Dönem: Kasım/2010 ile Şubat/2011 arası  

 

Gelişme Raporu: 
Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu 
Dönem Bulguları: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 10.12.2010 tarih ve 1543 
sayılı Müsteşarlık Makamı oluru ile Hizmet sözleşmesi imzalanmış ve bu Proje’nin TAGEM 
tarafından resmi başlama tarihi 1 Ocak 2011 olarak belirlenmiştir.  
Bu dönem içerisinde çalışmaya model oluşturmak, bakır solüsyonunun oral alımı ve doz 
toleransını kontrol etmek amacı ile bir ön çalışma planlanmış ve buna yönelik hazırlıklar 
tamamlanmıştır. Söz konusu ön deneme çalışması ile çalışmada oluşabilecek aksaklık ya da 
darboğazların önceden görülerek, bunların önlenmesi amaçlanmaktadır.  
Darboğazlar: Yok 
Projede Önerilen Değişiklikler: Yok 
Materyal ve Metot: Materyal ve metotta değişiklik yapılmayacaktır. 
Proje Faaliyet Takvimi: Yok 
Personel: Görev yeri değişikliği nedeni ile Yard. Doç Dr. Murat GÜZEL’in yerine Yard. 
Doç.Dr. Aliye SAĞKAN ÖZTÜRK’ün projeye dahil olması teklif edilecektir. 
 
Proje Harcamaları: TOPLAM BÜTÇE: 28.448 TL 
Bütçe Harcamaları Özeti: Proje 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğundan bu 
dönemde harcama yapılmamıştır. Proje çalışmalarında kullanılacak sarf malzemesi, kit, 
kimyasal ve sarfların alım çalışmaları devam etmektedir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AFA: KANATLI VE KÜÇÜKEVCİL HAYVANCILIK 
 
 
Proje Adı: Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Tavukçuluk işletmelerinde ve satış 
noktalarında Helicobacter pylori’nin epidemiyolojisi ve kontaminasyon noktalarının 
konvansiyonel metodlar ve PCR ile araştırılması 
 
Proje Numarası  :  TAGEM/HS/09/12/03/151 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü  
Proje Lideri      : Yunus GÜR  
Raporun İlgili Olduğu Dönem:  Ocak 2009 – Ocak 2011 
 
Proje hedeflerinin gerçekleşme durumu:    
Bu dönemde, projenin uygulanması için gerekli olan alet ekipman ile sarf malzemelerinin 
teminini tamamlanmıştır. Saha örneklemeleri devam etmektedir.  
Dönem bulguları: 
Dönem Başarı Durumu:  
1 – Cihaz ve Sarf malzemelerinin temini  (0-3 ay)  YAPILDI  
2 – PCR optimizasyonu (3-6 ay)  DEVAM EDİYOR 
3 – Örneklerin toplanması ( 6-22 ay) DEVAM EDİYOR 
4 – Örneklerin Analiz edilmesi ( 6-22 ay)  DEVAM EDİYOR 
5 – Çıktıların değerlendirilip rapor edilmesi ( 21-24 ay)  
Darboğazlar: Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. 
Projede önerilen değişiklikler: Projede önerilen değişiklik(ler) yoktur. 
Materyal ve Metot: Materyal ve metotla ilgili bir değişiklik düşünülmemektedir. 
Proje Faaliyet takvimi: Faaliyet takviminin bir yıl uzatılarak faaliyet bitiş tarihinin Ocak 2012 
olması düşünülmektedir. 
Personel: Araştırmada görevli personelle ilgili bir değişiklik bulunmamaktadır. 
Bütçe: Bütçe ile ilgili değişiklik gerekmemektedir. 
Proje Harcamaları: Alet ekipman ile sarf malzemelerinin tamanının temininde harcamalar 
yapılmıştır. 
Bütçe Harcamaları Özeti:  Enstitü bütçesinden proje için gerekli olan alet ve tüm sarf 
malzemelerinin temini tamamlanmıştır. Ek olarak herhangi bir malzemeye ihtiyaç 
duyulmamaktadır. 



 

Projenin Adı: Damızlık Tavuklarda Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae 
İnfeksiyonlarının Multiplex-PCR ile Teşhisi ve Mycoplasma gallisepticum  Aşı ve Saha 
Suşlarının Moleküler Biyolojik Tekniklerle Karşılaştırmalı Ayrımı   
 
Proje Numarası  : TAGEM HS/10/13/01/166 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Etlik Veteriner Merkez Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri    : Dr. Elçin GÜNAYDIN 
Raporun İlgili Olduğu Dönem: Ocak /2010 ile Ocak/2011 arası 2.Dönem 
 
Gelişme Raporu 
Proje hedeflerinin gerçekleşme durumu:    
Alınması planlanan 900 tracheal svap örneğinden, 400’ü; Bolu ilinde B-A (100 adet), B-B 
(100 adet) işletmelerinden, Eskişehir ilinde E-A (100 adet), Ankara ilinde A-A (100 adet) 
işletmelerinden toplanmıştır. Örnekler toplandıktan sonra hem bakteriyoloji hem de multiplex-
PCR ile incelemeye alınmıştır. İncelenen örneklerde, multiplex-PCR ve bakteriyoloji 
Mycoplasma  gallisepticum tespit edilmemiştir. İncelenen 400 örneğin 5’inde bakteriyoloji ile 
M. synoviae pozitifliğine rastlanırken,  multiplex-PCR ile M. synoviae pozitifliği 15/400 
bulunmuştur. Örneklemenin yapıldığı işletmeler açısından değerlendirildiğinde; sadece Bolu 
ilindeki B-B işletmesinde M. synoviae pozitifliğine rastlanmıştır.  
Bu dönem içerisinde, M. gallisepticum 16S rRNA ve M. synoviae Ms-pcI primerleri 
kullanılarak yapılan multiplex-PCR’da saha örneklerinde nonspesifik bantlara rastlanması 
dolayısıyla, PCR parametrelerinde amplifikasyon sıcaklığı 55 °C’den 57 °C’ye çıkarılarak 
değişikliğe gidilmiştir. 
Bakteriyoloji ile izolasyonu arttırmak için alınan tracheral svap örnekleri steril FTS yerine 
Frey’s broth’ta toplanmıştır.  
 
Dönem bulguları:  
İL Numune Alınması 

Planlanan İşletme 
Sayısı / Numune Adedi 

Numune Alınan 
İşletme Kodu ve 
Numune Adedi 

Bakteriyoloji 
sonucu (MG/Ms) 

Multiplex-PCR 
sonucu (MG/Ms) 

MG(-
/+) 

MS(-/+) MG(-
/+) 

MS(-/+) 

Bolu 3/ (100x3)  
B-A 

 
100 

100(-)  
100 (-) 

 
100 (-) 

 
100 (-) 

 
B-B 

 
100 

 
100 (-) 

 
5 (+) 

 
100 (-) 

 
15 (+) 

 
B-C 

 
Henüz  
alınmadı 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

Eskişehir 3/ (100x3)  
E-A 

 
100 

 
100 (-) 

 
100 (-) 

 
100 (-) 

 
100 (-) 

 
E-B 

 
Henüz 
alınmadı 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
E-C 

 
Henüz 
alınmadı 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

Ankara 3/ (100x3)  
A-A 

 
100 

 
100 (-) 

 
100 (-) 

 
100 (-) 

 
100 (-) 

 
A-B 

 
Henüz 
alınmadı 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
A-C 

 
Henüz 
alınmadı  

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 



 

Dönem Başarı durumu: Proje planlanan doğrultuda devam etmektedir. 
Darboğazlar: Yok 
Projede önerilen değişiklikler:  
Materyal ve Metot: Bakteriyoloji ile izolasyonu arttırmak için alınan tracheral svap örnekleri 
steril FTS yerine Frey’s broth’ta toplanmıştır.  
Personel: - 
Bütçe:  
Proje Harcamaları: Karbondioksitli etüv: Yaklaşık 16.343 TL Sarf Malzeme: 20.000 TL 
 
 

 
 
Proje Adı: Çukurova bölgesinde, broyler işletmelerinde Campylobakter coli ve 
Campylobakter jejuni'nin İzolasyonu, antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi, izole edilen 
suşların moleküler yöntemlerle genotiplendirilmesi. 
 
Proje Numarası  :  TAGEM/ HS/10/13/01/167 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri      : Süleyman ASLAN 
Raporun İlgili Olduğu Dönem:  01 /01/2010 ile 31/12/2010 arası 
 
Gelişme Raporu 
Bu dönemde Mersin’de bulunan 15 işletmedeki tavuklardan (her işletmeden 5 tavuk)  belli 
periyotlarla (1 haftalık,3 haftalık, 5 haftalık) kursak, bağırsak, karaciğer, klokal kısım ve kesim 
sonrası tavuk etlerinden  numuneler alınarak incelenmiştir.    
Dönem bulguları: Çalışmanın bu döneminde çalışmada kullanılacak sarf malzemeler temin 
edildikten sonra, kültür yönteminin optimizasyonu yapılmıştır. Mersin’de bulunan 15 
işletmedeki tavuklardan (her işletmeden 5 tavuk)  belli periyotlarla (1 haftalık,3 haftalık, 5 
haftalık) kursak, bağırsak, karaciğer, klokal kısım ve kesim sonrası tavuk etlerinden  
numuneler alınarak incelenmiştir.   Etken izolasyonu için Numuneler 25 gr tartılarak 225 ml’lik 
ön zenginleştirme  Bolton Selective Enrichment Broth’a ekimi yapıldı 37 ºC de 4 saat ve 42 
ºC de 20-44 saat inkübe edildi. Daha sonra mCCDA ve CSA katı besiyerlerine 10 μl sürme 
ekim yapıldı. Ekim yapılmış petriler Anaerobik jar içerisinde Campgen-Anaerocult C-
mikroaerofilik kiti kullanılarak hazırlanmış mikroaerofilik ortamda 42ºC’de 5-7 gün 
inkübasyona bırakıldı.  Campylobakter türlerinin identifikasyonunda şüpheli koloni 
morfolojisine sahip örnekler oksidaz, katalaz, nitrat redüksiyonu, TSI agarda H2S, hippurat 
hidrolizi, üre, hareket testleri uygulandı. Ayrıca şüpheli koloniler 2.30-3.00 Mc Farland 
oranında dilüsyon  sıvısıyla sulandırılarak NH  kartıyla VITEK-II Compaq ile tanımlama 
yapıldı. PCR analizleri için doku örnekleri buffer-tuz tamponu (PBS) içerisine alınarak  DNA  
izolasyonunda kullanılana kadar  -80°C ‘de saklanmıştır. 
Çalışmada 300 numuneden alınan örneklerin 26 adetinde Campylobacter jejuni ve 17 
adetinde Campylobacter coli izole edildi. 
Dönem Başarı Durumu:  
Projede önerilen değişiklikler: Proje süresinin 1(Bir) yıl uzatılması 
Materyal ve Metot:  
Proje Faaliyet takvimi: Proje süresinin 1(Bir) yıl uzatılması 
Personel: Veteriner Hekim S. Reyhan KARAKOÇ ve Veteriner Hekim Nevin TUZCU’nun 
proje ekibinden ayrılması ve yerlerine Veteriner Hekim Harun AKILLI ve Veteriner Hekim 
Emin ÇIBIK’ın dahil edilmesi,  liderliğini Veteriner Hekim Süleyman ASLAN’ın yaptığı projenin 
Veteriner Hekim Emin ÇIBIK tarafından yürütmesi 
 
Proje Harcamaları:  
 
 
 



 

Tablo : Broyler tavuk işletmelerinde belli periyotlarda ve kesim sonrasında tavuk etlerinden  
kültür yöntemi ile  Campylobacter spp.  sonuçları 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Projenin Adı : H5 Avian Influenza virus izolatlarından HA gen sekanslarının eldesi ve 
filogenetik analizi  
 
Proje Numarası  :TAGEM / HS / 11/13/01/187 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Aysel ÜNSAL BACA 
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01/01/2011 ile 11.02.2011 

 
Gelişme Raporu: 
Dönem Bulguları: Çalışmada kullanılacak primer dizinleri sipariş edildi. Primerler elimizde 
olur olmaz sulandırılmaları yapılıp PCR optimizasyonları yapılmaya başlanacaktır. 
Darboğazlar:   
Projede Önerilen Değişiklikler: Projede herhangi bir değişiklik önerilmemektedir. 
Materyal ve Metot: Değişiklik yok. 
Proje Faaliyet Takvimi: Değişiklik yok. 
Personel: Değişiklik yok. 
Bütçe: Değişiklik yok. 
Proje harcamaları: 
Bütçe Harcamaları Özeti: Henüz herhangi bir harcama yapılmadı. 

Örnek Alınan 
İşletme 

Örnek 
Sayısı 

1. Hafta 3. Hafta 5. Hafta Kesim Sonrası 

1 20 - 1 2 2 

2 20 - 2 2 3 

3 20 - - 1 2 

4 20 - - - - 

5 20 - - - - 

6 20 - - 2 3 

7 20 - - - - 

8 20 - 1 2 2 

9 20 - 1 1 1 

10 20 - - - - 

11 20 - 1 3 3 

12 20 - - - - 

13 20 - 1 2 2 

14 20 - - - - 

15 20 - - 1 2 



 

Projenin Adı: Gerçek Zamanlı (Real Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tavuk 
Trakealarında Mycoplasma gallisepticum’un Tespiti ve Sayısal Olarak Belirlenmesi  
 
Proje Numarası   : TAGEM/ HS/11/13/01/188  
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri    : Murat ÖZMEN 
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01 /01/2011 ile 11/02/2011arası   

 
Gelişme Raporu: 
Dönem Bulguları: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 10.12.2010 tarih ve 1543 
sayılı Müsteşarlık Makamı oluru ile Hizmet sözleşmesi imzalanmış ve bu proje TAGEM 
tarafından resmi başlama tarihi 1 Ocak 2011 olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında 
kullanılacak olan kimyasalların ve sarf malzemelerinin fiyat teklifi için piyasa araştırması 
yapılmaktadır. Malzemeler temin edildiğinde proje takviminde belirtilen plan çerçevesinde 
projeye başlanacaktır. Bununla birlikte laboratuarımıza  solunum yolu şüphesi getirilen 
tavuklardan alınan svab örneklerinden direkt DNA ekstraksiyon işleminin optimizasyonu 
üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca araştırma için gerekli literatür taraması yapılarak 
projenin yürütülmesinde gerekli olacak altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır.  
Darboğazlar:  
Projede Önerilen Değişiklikler:  
Proje Harcamaları: 
 

 
Projenin Adı: İstanbul ilinde köpeklerde gençlik hastalığı virüsünün izolasyonu, 
genetik karekterizasyonu ve prevalansı 
 
Proje Numarası   : TAGEM/  HS/10/13/01/168  
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri    : Dr. İrem GÜLAÇTI 
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2010 ile 31.12.2010 arası  

 
Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Bu dönemde köpeklerde gençlik hastalığı 
şüpheli enstitümüze 15 adet gaita ve 1 adet serum örneği gelmiştir. 
Dönem Bulguları:  
Çalışmanın bu döneminde enstitümüze gelen ve PCR ile test edilen toplam 15 gaita ve 1 
serum örneği olmak üzere toplam 16 numuneden 12 tanesi (%75) Canine Distemper virüsü 
yönünden pozitif olarak tespit edilmiştir. Gaita homojenatlarından santrifüj edilerek elde 
edilen süpernatantlardan ve serum örneklerinden Vero-76 hücre kültürlerine ekimleri 
gerçekleştirildi. Örneklerin pasajları devam etmektedir. 
Projenin 1. ve 2. döneminde enstitümüze 31 adet gaita ve 6 adet serum örneği gelmiştir. Bu 
örneklerin 21 adetinin (%67.7) pasajları tamamlanmış ve PCR ile pozitif olarak bulunmuştur. 
Dönem Başarı Durumu:  Enstitümüze şimdiye kadar gelen numuneler göz önüne alınırsa 
önümüzdeki dönemde yeteri kadar numune akışının olacağı beklenmektedir. Ayrıca Canine 
Distemper (CD) hastalığı şüpheli numunelerden CD virüsünün izolasyonu çalışmaya yeni 
başlanılmış olunmasına rağmen başarıyla gerçekleştirilmiştir.   
 
Darboğazlar: - 
Projede Önerilen Değişiklikler:  - 
Proje Faaliyet Takvimi: Projenin resmi başlama tarihi 01.01.2010’dur 
Personel: - 
Bütçe: 35.000 TL 
Proje Harcamaları: Toplam 35.000 TL bütçe tutarından 20.000 TL harcama yapılmıştır. 

Projede bütçesi 2010 yılında geleceği için proje bütçesinden harcama yapılmamıştır. 



 

Proje Adı: Ege Bölgesindeki Çipura (Sparus aurata L) ve Levrek  (Dicentrarchus labrax 
L) İşletmelerinde Myxosporean (Myxozoa) Parazitlerin Yayılışının Araştırılması 
 
Proje Numarası  :  TAGEM / HS /10/09/02/177 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü  
Proje Lideri      : Dr. Ayşen BEYAZIT  
Projenin İlgili Olduğu Dönem: 08.02.2010 ile 07.02.2011 arası 
 
Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Balık örnekleri, Ege Bölgesinde İzmir, Aydın ve 
Muğla illerinde çipura ve levrek yetiştiriciliği yapılan işletmelerden  (TÜGEM listesinde yer 
alan çipura ve levrek yetiştiriciliği yapılan işletmelerden, işletme popülasyonları kullanılarak 
ve çok aşamalı örnekleme metodu ile 6 işletme (İzmir’den 2, Muğla’dan 3 ve Aydın’dan 1) 
belirlenmiştir. Bu işletmelerden,  % 95 güven seviyesinde, ± % 5 kesinlik ile parazitlerin % 10 
tahmini prevalansta tespitine imkan verecek şekilde, rastgele örnekleme yöntemi ile ≥ 50 
gram ağırlığındaki 30’ar balık örneği) alınmıştır. 2010 yılında balık işletmelerinden 3 ayda bir 
4 dönem (her mevsim birer örnekleme olmak üzere) balık örneklerinin alımı gerçekleşmiştir. 
6 işletmeden 720 çipura ve 720 levrek olmak üzere 1440 adet balık örneği alınmıştır. Alınan 
balık örneklerinin parazitolojik muayenelerinin büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Son iki 
dönem balık örneklerinin histopatolojik muayeneleri ise halen devam etmektedir.   
Dönem Bulguları 
Parazitolojik muayenelerde; 4 dönem muayenesi tamamlanan 6 işletmeden 4’ünde 
levreklerin safra kesesinde Ceratomyxa ve Henneguya soyundan, 3 işletmede iç organlarda 
Sphaerospora soyundan myxozoan parazitler saptanmıştır. Çipuralarda ise; 2 işletmede 
safra keselerinde Ceratomyxa soyundan myxozoan parazitler tespit edilmiştir.  
Histopatolojik muayenelerde; Levreklerde; 1 türden myxozoan parazitler saptanmıştır.  

 İki döneme ait muayenesi tamamlanan 6 işletmenin tümünde levreklerde organların bağ ve 
kas dokularında hafif-yüksek yoğunlukta Sphaerospora soyundan myxozoan parazitler 
saptanmıştır.  
Çipuralarda ise 3 farklı türden myxozoan parazitler saptanmıştır.  

 Bir işletmede bağırsak epitellerinde vakuoller içerisinde yerleşmiş Enteromyxum soyundan 
myxozoalara ait gelişim formları görülmüştür.  

 Ayrıca biri aynı işletme olmak üzere 3 işletmeye ait çipuralarda böbreklerde glomerulus 
Bowman kapsülü boşluklarında hafif-orta yoğunlukta Polysporoplasma soyu myxozoalara 
ait gelişim formları ve  

 Bir işletmeye ait böbrek tubul lumenlerinde ise hafif yoğunlukta Leptotheca soyundan 
myxozoan parazitler görülmüştür. 

 
Dönem Başarı Durumu: Hedeflenen örneklerin alımı gerçekleşmiştir. Ancak tüm örneklerin 
Laboratuvar çalışmaları tamamlanamamıştır.  
Darboğazlar: Patoloji Bölümünde rutin materyal akışının çokluğu ve rutin hastalık izleme 
çalışmaları nedeniyle araştırma faaliyetlerine ayrılan sürenin azalması, 2010 yılı faaliyet 
takvimini aksatmıştır. Ancak takvim dışına çıkılsa da örneklerin doku işleme ve muayeneleri 
yürütülmektedir.  
Projede Önerilen Değişiklikler:  
Materyal ve Metot: 2. yıl için alınacak örneklerin sayısının %50 oranında azaltılması 
önerilmektedir. 
Proje Faaliyet Takvimi: Önerilen değişiklik yoktur. 
Personel: Patoloji Bölümünde çalışan Veteriner Hekim İsmail GÖLEN’in başka bir bölümde 
görevlendirilmesi nedeniyle projeden çıkarılması önerilmektedir. 
Bütçe: Değişiklik yoktur. 
Proje Harcamaları:  
Bütçe Harcamaları Özeti: 2010 yılı bütçesinin tamamı (23.500 TL) kullanılmıştır. 



 

Proje Adı: Ana Arı Yetiştirme Kolonilerinde Önemli Arı Hastalıklarının Araştırılması  
 
Proje Numarası  :  TAGEM/ HS/10/13/01/169        
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü  
Proje Lideri      : Mitat KURT  
Projenin İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2010 – 01.01.2011 
 
Proje hedeflerinin gerçekleşme durumu:    
Saha örneklemeleri devam etmektedir. Projenin uygulanması için gerekli olan aletlerden -
20ºC’lik difiriz, bazı kimyasal maddeler ve sarf maddeleri karşılanmış;  mikroskop ve thermal 
cysler alımları ile PCR testleri için gerekli malzemelerin alımları henüz 
gerçekleştirilememiştir.  
Dönem bulguları: 
1 – Cihaz ve Sarf malzemelerinin temini  (0-13 ay)  DEVAM EDİYOR. 
2 – Örneklerin toplanması ( 0-13 ay) DEVAM EDİYOR. 
 
Darboğazlar: Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. 
 
Projede önerilen değişiklikler: Projede önerilen değişiklik(ler) yoktur. 
Materyal ve Metot: Materyal ve metotla ilgili bir değişiklik düşünülmemektedir. 
Proje Faaliyet takvimi: Proje Faaliyet takvimi saha örneklemesinin 2010 yılı içinde 
bitirilememesi nedeniyle 1 yıl uzatılma istenmesi düşünülmektedir. 
Personel: Araştırmada görevli personelle ilgili bir değişiklik bulunmamaktadır. 
Bütçe: Bütçe ile ilgili değişiklik gerekmemektedir. 
Proje Harcamaları: Alet, ekipman ile sarf malzemelerinin tamamının temininde harcamalar 
yapılmaya devam edilmektedir.  
Bütçe Harcamaları Özeti:  Enstitü bütçesinden proje için gerekli olan alet ve tüm sarf 
malzemelerinin temini tamamlanmıştır. Ek olarak herhangi bir malzemeye ihtiyaç 
duyulmamaktadır. 



 

Projenin Adı: Balarılarındaki Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığı Etkeni Olan 
Paenibacillus larvae’nin Larvalı Petek, Bal ve Arılardan Konvansiyonel ve Moleküler 
Yöntemlerle Teşhisi  
 
Proje Numarası   : TAGEM/ HS / 10 / 13 / 01 / 170  
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri    : Mehmet ÖZDEN 
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01/01/2010 ile 05/02/2011 arası  
 
Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Rapor döneminde örnekleme tamamlanmış, 
toplanan örnekler, konvansiyonel olarak ( kültür metodu ile ) incelenmiş, toplam 12 örnek, 
Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalığı yönünden müspet, diğer 88 örnek menfi bulunmuştur.     
Dönem Bulguları: Dönem içinde tüm örneklerin konvansiyonel kültür metodu ile muayenesi 
yapılmış, 12 örnek Amerikan Yavru çürüklüğü yönünden müspet, diğer 88 örnek menfi 
bulunmuştur. 
Dönem Başarı Durumu: Proje takvime uygun olarak ilerlemektedir, ancak elde olmayan 
bazı gecikmeler yaşanmıştır. Projenin moleküler kısmı için gerekli malzemeler, 2010 Aralık 
sonunda alınabilmiştir. Yurtdışından (USDA-ARS-NRRL) temin edilen pozitif ve negatif 
kontrol suşlarında, tamamen suş kaynağının talimatları doğrultusunda çalışılmasına rağmen 
canlandırma problemleri yaşanmıştır. Aynı kurum ile yurtdışı ve yurt içi kaynaklardan 
referens suş temini için girişimlerde bulunulmuştur.  
Darboğazlar: Teşhis çalışmalarında kontrol olarak kullanılmak üzere pozitif ve negatif suş 
temininde sıkıntı yaşanmaktadır. 
Projede Önerilen Değişiklikler:  
Materyal ve Metot: Değişiklik talebimiz yoktur.  
Proje Faaliyet Takvimi: Projenin öngörülen süre olan 2011 sonunda bitirilebileceği 
düşünülmektedir. 
Personel: Değişiklik talebimiz yoktur.  
Bütçe: Değişiklik talebimiz yoktur. 
Proje Harcamaları: 
Bütçe Harcamaları Özeti: Proje kapsamında; 22.653 TL. harcama yapılmıştır. 



 

Projenin Adı: Türkiye’de Kullanılan Temel Peteklerin Amerikan Yavru Çürüklüğü 
Sporları ve Antibiyotik Kalıntısı Yönünden İncelenmesi 
 
Proje Numarası   : TAGEM/ HS /10/13 /01 /171  
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü  
Proje Lideri    : Fatih YILMAZ  
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01/01 /2010 ile 01/ 02/2011 arası  

 
Gelişme Raporu: 

Bu proje ile arıcılığın önemli sorunlarından biri olan Amerikan yavru çürüklüğü 
hastalığının ortaya çıkmasında, temel peteğin etkisi araştırılacaktır. Bu amaçla; temel 
peteklerde  Pl.l sporları aranarak  kontaminasyon olup olmadığının tespiti yapılacak; üretim 
ve paketleme aşamasından, kullanım anına kadar sterilizasyon şartlarına uyulmasının önemi 
üzerinde durulacaktır. 

 Aynı zamanda bu proje ile antibiyotik kalıntısı da araştırılarak arıcılarımızın 
hastalıkların tedavisinde antibiyotik kullanımına devam edip etmediklerini ve temel 
peteklerdeki kalıntının balda ortaya çıkan antibiyotik kalıntısındaki etki oranı araştırılacaktır. 

 Bu sayede ülkemiz bal ihracatı açısından büyük sorun teşkil eden antibiyotik kalıntısı 
ile ilgili olarak temel peteğin etkisi tespit edilip üreticinin menşei belli temel petek kullanımına 
önem vermesi sağlanacaktır. Proje çalışma takvimi doğrultusunda devam etmektedir. 
Dönem Bulguları: Proje kapsamında 10 ilden 100 adet temel petek toplama işlemleri 
tamamlanmıştır.  Trabzon, Ordu, Mersin, Antalya, Aydın ve Diyarbakır İllerinden toplanan 
numunelerden 50 adet numunenin Amerikan yavru çürüklüğü sporları yönünden incelemesi 
yapılmış olup yapılan analizlerde pozitif numuneye rastlanılamamıştır.Diyarbakır, Mersin ve 
Trabzon illerinden toplanan 30 adet temel petek numunelerinin Antibiyotik kalıntısı yönünden 
incelemeleri yapılmıştır. Çizelge.1. de belirtildiği gibi her İle ait toplanan 10 numuneden 
Diyarbakır İlinden 7 adedinde, Mersin İlinden 6 adedinde ve Trabzon İlinden 6 adedinde farklı 
etken maddeli antibiyotik kalıntısı tespit edilmiştir. 
 
Çizelge.1. İllere Göre Temel Peteklerde Numunelerinde Görülen Antibiyotikler  

İller 
Numune 

no 
Streptomisin Tetrasiklin Sulfanamid 

Diyarbakır 

1 +  + 

2   + 

4 +   

6  +  

7  + + 

8 +  + 

10  +  

Mersin 

1 +   

3 + +  

5   + 

6  +  

7 +   

9   + 

Trabzon 

2   + 

3 + +  

4   + 

6 +  + 

9 + +  

10 + +  

 
Darboğazlar: - 
Projede Önerilen Değişiklikler: Değişiklik önerilmemektedir. 
Proje Harcamaları: - 
 



 

Projenin Adı: Türkiye’de Bulaşması Muhtemel İllere Ait Bal Arılarında Trake Akarı 
Varlığının Araştırılması 
 
Proje Numarası   : TAGEM/ HS /10/13 /01 /172  
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü  
Proje Lideri    : S.Hasan ÖZTÜRK  
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01/01 /2010 ile 01/ 02/2011 arası  

 
Gelişme Raporu: 

Polonya’da 1987 yılında yapılan “Arı parazitleri ve mücadelesi” konulu bir 
sempozyumda, İngiltere’den bir tebliğ ile katılan Dr. Nicola Bradbear, Trakya bölgesinin 
Acaropis woodi ile bulaşık olduğunu belirtmiştir; ancak bu konuda, herhangi bir literatür 
kaydına veya resmi rapora rastlanmamış ve bu bilgi doğrulanmamıştır. Her ne kadar Trakya 
bölgesinde Trakea akarının bulunmadığı bilinmekte ise de son yıllarda keşif surveylerine 
özenle devam edilmektedir; zira parazitin, sınır komşularımızdan her an arılıklarımıza 
bulaşma ihtimali hayli yüksektir. 

Bu proje kapsamında toplanacak numuneler ile Trakea akarının Türkiye’de bulunup 
bulunmadığı ve varsa son durumu tespit edilecektir. 

Çalışmanın neticesinde Türkiye’deki arı kayıplarının nedenleri arasında Trakea 
akarının varlığından kaynaklanan söylentilere de açıklık getirmiş olacaktır. 
Dönem Bulguları: Proje kapsamında 13 ilden (Artvin, Rize, Ordu, Muğla, Aydın, Edirne, 
Kırklareli, Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Hakkâri, Van) arı numuneleri toplanmış olup 
toplanan arı numunelerinin laboratuar ortamında yapılan incelemeleri sonucunda herhangi 
bir pozitif numuneye rastlanılmamıştır. 
Darboğazlar: Karşılaşılmamıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Değişiklik önerilmemektedir. 

           



 

AFA: SU ÜRÜNLERİ 
 
Projenin Adı: Ege Bölgesindeki Levrek (Dicentrarchus Labrax L.) ve Çipura (Sparus 
aurata L.) İşletmelerinde Viral Nervoz Nekrozis Hastalığının Varlığının Araştırılması   
 
Projenin Numarası  : TAGEM/ HS /10 /09/02 176 
Proje Yürütücü Kuruluş : Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Buket ÖZKAN ÖZYER 
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 05/02/2010 ile 07/02/2011 arası dönem 
 
Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Çalışmada kullanılacak hücre kültürü ve  kontrol 
virusu stoklarının hazırlanmasına devam edildi. Referans virus kullanılarak hücre kültüründe 
izolasyon, IFAT ve RT-PCR ile identifikasyon çalışmaları yapıldı. Temmuz-Ağustos aylarında 
24 adet çiftlikten toplam 660 adet levrek ve 600 adet çipura örneği toplandı. Hazırlanan 
örnekler ile virus izolasyonu amacıyla SSN-1 hücre kültüründe 3 seri pasaj yapıldı.  
Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Rapor döneminde planlanmış faaliyetlerden 
birinci örnekleme tamamlanmıştır.  
Dönem Bulguları: Örnekleme yapılan 1260 adet balıktan yapılan ekimlerden tümü negatif 
bulundu.   
Yapılan ve Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Ara yayın yapılması düşünülmemektedir. 
Darboğazlar: Kuluçkahanelerde sürekli balık bulunmaması ve su sıcaklığının çift örnekleme 
için uygun olmaması 
Projede Önerilen Değişiklikler: Projenin materyal ve metot bölümünde değişiklik önerisi 
bulunmaktadır. 
Materyal ve Metot: Saha materyalleri bölümünde yer alan “30 işletmeden yılda iki defa 
(haziran-temmuz ve eylül-ekim) her örneklemede 30’ar adet levrek ve çipuralardan larva 
ve/veya yavru balık olmak üzere toplam 7200 adet balık numunesi toplanacaktır.” Kısmında 
değişiklik önerisi bulunmaktadır. Literatürlerde Noda virus enfeksiyonunun tespiti için en iyi 
örnekleme sıcaklığının 25 ºC olduğu belirtilmektedir. 2010 yılında ki ilk örnekleme için Ege 
Denizinde su sıcaklığının bu sıcaklık derecesine ulaşması temmuz-ağustos ayında 
olduğundan 2 örnekleme arasında süre olmamasından dolayı ve kuluçkahanelerde balık 
olduğu zaman örnekleme yapılabildiği için örnekleme bir kez yapılabilmiştir. Bu yüzden 
projede belirtilen 2 defa olan örnekleme sayısının yılda bir defa yapılması önerilmektedir. 
Proje Faaliyet Takvimi: Materyal ve metot bölümünde önerilen değişiklik doğrultusunda 
proje faaliyet takviminde de aşağıdaki şekilde değişiklik önerilmektedir. 
 

Ocak 2010- Ocak 2011 1. yılın örneklemesi yapılarak hücre kültüründe virus 
izolasyon ve identifikasyon çalışmaları yapılacak 

Ocak 2011 – Ocak 2012 2. yılın örneklemesi yapılarak hücre kültüründe virus 
izolasyon ve identifikasyon çalışmaları yapılacak 

Ocak 2012 – Temmuz 2012 Değerlendirme ve sonuç raporunun hazırlanması 

 
Personel: . Değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 
Bütçe: Değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 
Proje Harcamaları: 

Bütçe Harcamaları Özeti: Sarf malzemesi (vasat, doku kültürü tableti, konjugat v.b) ve PCR 
çalışmalarında kullanılacak olan RNA ekstraksiyon kiti ve RT-PCR amplifikasyon kitleri temin 
edilmiştir. 
 

 



 

Projenin Adı: Ege Bölgesindeki Çipura (Sparus aurata L) ve Levrek  (Dicentrarchus 
labrax L) İşletmelerinde Myxosporean (Myxozoa) Parazitlerin Yayılışının Araştırılması. 
 
Projenin Numarası  : TAGEM / HS /10/09/02/177 
Proje Yürütücü Kuruluş : Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü   
Proje Lideri   : Dr. Ayşen BEYAZIT 
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 08.02.2010 ile 07.02.2011 arası 
 
Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Balık örnekleri, Ege Bölgesinde İzmir, Aydın ve 
Muğla illerinde çipura ve levrek yetiştiriciliği yapılan işletmelerden  (TÜGEM listesinde yer 
alan çipura ve levrek yetiştiriciliği yapılan işletmelerden, işletme popülasyonları kullanılarak 
ve çok aşamalı örnekleme metodu ile 6 işletme (İzmir’den 2, Muğla’dan 3 ve Aydın’dan 1) 
belirlenmiştir. Bu işletmelerden,  % 95 güven seviyesinde, ± % 5 kesinlik ile parazitlerin % 10 
tahmini prevalansta tespitine imkan verecek şekilde, rastgele örnekleme yöntemi ile ≥ 50 
gram ağırlığındaki 30’ar balık örneği) alınmıştır. 2010 yılında balık işletmelerinden 3 ayda bir 
4 dönem (her mevsim birer örnekleme olmak üzere) balık örneklerinin alımı gerçekleşmiştir. 
6 işletmeden 720 çipura ve 720 levrek olmak üzere 1440 adet balık örneği alınmıştır. Alınan 
balık örneklerinin parazitolojik muayenelerinin büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Son iki 
dönem balık örneklerinin histopatolojik muayeneleri ise halen devam etmektedir.   
Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
Dönem Bulguları 
Parazitolojik muayenelerde; 4 dönem muayenesi tamamlanan 6 işletmeden 4’ünde 
levreklerin safra kesesinde Ceratomyxa ve Henneguya soyundan, 3 işletmede iç organlarda 
Sphaerospora soyundan myxozoan parazitler saptanmıştır. Çipuralarda ise; 2 işletmede 
safra keselerinde Ceratomyxa soyundan myxozoan parazitler tespit edilmiştir.  
Histopatolojik muayenelerde; Levreklerde; 1 türden myxozoan parazitler saptanmıştır.  

 İki döneme ait muayenesi tamamlanan 6 işletmenin tümünde levreklerde organların bağ  
 ve kas dokularında hafif-yüksek yoğunlukta Sphaerospora soyundan myxozoan 
parazitler saptanmıştır.  

Çipuralarda ise 3 farklı türden myxozoan parazitler saptanmıştır.  

 Bir işletmede bağırsak epitellerinde vakuoller içerisinde yerleşmiş Enteromyxum 
soyundan myxozoalara ait gelişim formları görülmüştür.  

 Ayrıca biri aynı işletme olmak üzere 3 işletmeye ait çipuralarda böbreklerde glomerulus 
Bowman kapsülü boşluklarında hafif-orta yoğunlukta Polysporoplasma soyu myxozoalara 
ait gelişim formları ve  

 Bir işletmeye ait böbrek tubul lumenlerinde ise hafif yoğunlukta Leptotheca soyundan 
myxozoan parazitler görülmüştür. 

Dönem Başarı Durumu:  
Hedeflenen örneklerin alımı gerçekleşmiştir. Ancak tüm örneklerin Laboratuvar çalışmaları 
tamamlanamamıştır. 
Yapılan ve Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Ara yayın yapılması düşünülmemektedir. 
Darboğazlar: Patoloji Bölümünde rutin materyal akışının çokluğu ve rutin hastalık izleme 
çalışmaları nedeniyle araştırma faaliyetlerine ayrılan sürenin azalması, 2010 yılı faaliyet 
takvimini aksatmıştır. Ancak takvim dışına çıkılsa da örneklerin doku işleme ve muayeneleri 
yürütülmektedir.  
Projede Önerilen Değişiklikler:  
Materyal ve Metot: 2. yıl için alınacak örneklerin sayısının %50 oranında azaltılması 
önerilmektedir. 
Proje Faaliyet Takvimi: Önerilen değişiklik yoktur. 
Personel: Patoloji Bölümünde çalışan Veteriner Hekim İsmail GÖLEN’in başka bir bölümde 
görevlendirilmesi nedeniyle projeden çıkarılması önerilmektedir. 
Bütçe: Değişiklik yoktur. 
Proje Harcamaları:  
Bütçe Harcamaları Özeti: 2010 yılı bütçesinin tamamı (23.500 TL) kullanılmıştır. 



 

Projenin Adı: Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinde 
İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis (IPN) Virusunun İzolasyon, İdentifikasyonu ve Dizi 
Analizi 
 
Projenin Numarası  : TAGEM/HS/10/09/02/178  
Proje Yürütücü Kuruluş : Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Emre ÖZAN 
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01/01/2010 ile 04/02/2011 arası 
 
Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Çalışma programına uygun olarak bu süre 
zarfında, projenin ilk dönemi için gerekli olan malzemeler alındı ve numune toplama programı 
yapıldı.  
Projede Önerilen Değişiklikler: -- 

Proje Harcamaları : -- 

 

 

Projenin Adı: Pulsed-Field Jel Elektroforesis (PFGE ) Tekniği Kullanılarak Lactococcus 
garvieae’nin Genetik Çeşitliliğinin ve Yayılımının Belirlenmesi 
 
Projenin Numarası  : TAGEM/ HS/10/09/02/179 
Proje Yürütücü Kuruluş : Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Mustafa TÜRE 
Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01/ 01/2010 ile 01/01/2011 arası dönem 
 
Gelişme Raporu: 
 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Proje çalışma takvimine göre proje resmi olarak 
Ocak 2010 tarihinde başlamıştır. Ancak Enstitü imkânları ile 2009 yaz aylarında proje 
çalışmalarına başlanmıştır. PFGE metodunun gerçekleştirilmesi hariç numune materyalin 
toplanmasından final metodun standardizasyonuna kadar tüm temel çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. PFGE, ERIC-PZR gibi epidemiyolojik metotların yanı sıra 
epidemiyolojisini araştıracağımız bakteri hakkında detaylı literatür taramaları yapılmıştır. 
 
Bakteri Suşlarının Toplanması ve Gerçekleştirilen Faaliyetler 
1. Projede belirlenen alanlara ikişer ziyaret gerçekleştirilmiştir. Daha sonra projede yazılı 
istasyonlardan belirlenen sayıda balık numuneleri alınarak metodunda yazılı olduğu şekilde 
hedef Lactococcus garvieae bakterisini izolasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İki 
istasyondan hedeflenen bakteri izole edilmiştir (Rize, Gümüşhane). Ayrıca Türkiye’nin farklı 
bölgelerinden, İspanya, Fransa, İtalya ve Japonya gibi ülkelerden daha önce izole edilmiş ve 
elimize ulaşan suşlarla ilgili gerekli analizler yapılmıştır. Elimizdeki mevcut kırk adet 
L.garvieae suşuna identifikasyon ve suşlar arası fenotipik özelliklerin tespiti amaçlı klasik 
biyokimyasal testler ve API20 STREP testi yapılmıştır. Sonuçlar tablo, 1 de kıyaslanmıştır. 
Bu sonuçlara göre suşlar arasında klasik biyokimyasal sonuçlara göre farklılık olmayıp api20 
sonuçlarına göre önemli farklılıklara rastlanılmıştır. 
 
 
 
 
 
 



 

Tablo 1. Klasik biyokimyasal ve API 20Strep sonuçları 

Biyokimyasal Testler (Konvensiyonel)  
Biyokimyasal Testler (API20 

STREP) 

Katalaz                             -(40/40)  VP +(32/40)                      

Oksidaz -(40/40)  HIP +(22/40)                      

O/F +(40/40)  ESC +(28/40)                              

Motilite -(40/40)  PYRA  +(39/40)                               

Sitrat -(40/40)  α GAL    -(39/40)                        

Jelatin -(40/40)  ß GUR -(40/40)                                                             

H2S -(40/40)  ß GAL   - (35/40)                               

İndol   -(40/40)  PAL  - (40/40)                 

MR +(40/40)  LAP +(39/40)  

VP +(40/40)  ADH  +(34/40)                       

LAC  +(40/40)  RIB +(37/40)                      

GLU  +(40/40)  ARA  - (37/40)                    

SAC    +(40/40)  MAN +(35/40)                    

α (alfa) Hemoliz         +(40/40)  SOR - (40/40)                   

%4Nacl  +(40/40)  LAC - (31/40)                     

%6,5Nacl                                                              +(32/40)  INU - (40/40)                     

45°C üreme +(34/40)  RAF - (40/40)                      

4°C üreme  +(39/40)  AMD - (40/40)                     

Starch -(40/40)  GLYD  - (37/40)                       

ADH +(40/40)  TRE +(37/40)                      

PYR +(40/40)                 

2.  Tüm izolatların L. garvieae olduğunu teyit etmek amacı ile elimizdeki tüm izolatlara PZR 
yapılmıştır. Spesifik primer kullanılarak yapılan PZR testinde tüm izolatların L. garvieae 
olduğu ispatlanmıştır.  
 

 
    Şekil 1. PZR testi sonucu bazı L. garvieae suşlarının alınan görüntüleri 

bp 
900 
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700 

600 

1    2    3   4     5    6    7    8    9  10   11  12  13  14  15  16  17  18  19 

 20    21   22   23    24   25   26   27    28   29   30   31    32   
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              M: Markır, 1:K-5, 2: Ard.30, 3: sider17, 4:399, 5:637-5, 6:İ.Şaf, 7:Ard.37, 8:Ö.eskit, 9:225-1, 
10:Muğla, 11:636-16, 12:235-16, 13:M1, 14:M2, 15:M3, 16:M300, 17:A-58, 18:671-14, 
19:512-8, 20:670-20, 21:Şer-114, 22:G-27, 23:511-15, 24:ITP109, 25:2398, 26:B. Baraj, 
27:F-14, 28:1073, 29:8782, 30:164 A/03, 31:(-) kontrol, 32:ATCC49436. 

        
Bu işlem sonucunda mevcut kırk suşun L. garvieae olduğu saptanmıştır. Elde edilen bakteri 
DNA’ları jelde yürütülerek marker ile ölçülmüş ve 857 bp’lik  ürün boylarının aynı olduğu 
görülmüştür. Biyokimyasal yöntemler ve API sonuçlarına göre izole edilen L. garvieae 
bakterileri PCR yöntemi ilede doğrulanmıştır. 
 

3. Elde edilen L. garvieae izolatlarının tümüne antimikrobiyal hassasiyetlerini belirlemek 
ve suşlar arasındaki antibiyotik direnç farklılıklarını tespit etmek amacıyla çeşitli antibiyotikler 
ile disk difüzyon testi uygulanmıştır. Bu amaçla ticari antibiyotik diskleri (oxoid) florfenikol 30, 
enrofloksasin 5, eritromisin 15, amoksisilin 10, oksitetrasiklin 30, tetrasiklin 30, penisilin G 
10U, gentamisin 10, trimetoprim+sulfametoksazol 25 ve siprofloksasin 5 (µg/ disk) 
kullanılmıştır. Hassas kabul edilen sınır değerleri ortalama oksitetrasiklin için 13 mm, 
gentamisin için 14 mm, amoksisilin için 15 mm, florfenikol ve trimethoprim+sulfametoksazol 
için 16 mm, eritromisin için 18 mm, enrofloksasin, tetracycline ve penisilin G için 20 mm, ve 
siprofloksasin için 22 mm olarak kabul edilmiştir (NCCLS, 2002). Lactococcus garvieae 
suşlarının yapılan disk difuzyon testine göre antibiyotik duyarlılıkları her bir suş için ayrı ayrı 
tablo 2, de verilmiştir.  
 
Tablo 2. L. garvieae izolatlarının disk difüzyon testine göre antibiyotik duyarlılıkları 

Suşlar/ Antib. T30 AML1
0 

E15 CIP5 TE30 P10 FFC3
0 

CN1
0 

SXT25 ENR5 

216-6 S(21) R(15) R(13) R(19) S(23) R(14) S(24) R(12) S(20) S(22) 

K5,6,9,10 M.T. S(36) S(20) S(35) R(20) S(32) S(30) S(30) R(13) R(0) R(18) 

Sider17 S(41) S(23) R(13) S(28) S(38) R(12) S(36) R(13) R(0) S(35) 

Ard. 17,22,30 S(38) S(20) R(10) S(30) S(38) R(10) S(32) R(11) R(0) R(19) 

399-18,629-13 S(23) S(18) S(20) R(16) I(21) R(17) S(19) R(9) R(0) R(19) 

İyd. Şafk. S(24) S(21) S(21) R(16) S(26) R(18) S(18) R(10) R(0) R(17) 

Aşğ.Ard.-37 S(27) S(19) S(21) R(16) S(23) I(20) S(19) R(11) R(0) R(0) 

Ö.M. Eskit. S(26) S(21) S(22) R(18) S(22) I(20) S(23) R(10) R(0) S(22) 

225-1,Pap. S(26) S(22) S(21) R(19) S(27) S(21) S(21) R(10) R(0) R(19) 

Muğla S(23) S(21) S(25) I(21) S(22) S(27) S(33) R(9) R(0) S(25) 

636-16 S(26) S(18) S(22) R(17) S(24) R(18) S(18) R(10) R(0) R(15) 

235-16 S(24) S(22) S(25) R(20) S(27) S(21) S(20) R(10) R(0) I(20) 

671-14 S(17) S(19) S(19) R(17) R(18) S(21) S(17) R(10) R(0) R(17) 

Ard. Aşğ. S(30) S(27) S(22) R(16) S(26) I(20) S(22) R(10) R(0) R(19) 

512-8 S(22) S(20) S(28) R(18) S(22) I(20) S(28) R(10) R(9) S(22) 

670-20 S(22) S(20) S(22) S(26) S(25) S(21) S(24) R(10) R(14) I(20) 

Şer. 114/deniz I(14) R(8) S(23) I(21) I(20) R(9) S(20) R(10) R(12) R(18) 

511-15 S(24) S(21) S(22) R(18) S(23) I(20) S(18) R(9) R(0) S(21) 

B. Barajı Ard. S(21) S(20) S(20) R(15) S(23) I(19) S(20) R(10) R(0) R(15) 

Ard. F-14 S(23) S(21) S(21) R(14) S(27) I(20) S(22) R(10) R(0) R(17) 

637-5, 675-5 S(19) S(18) I(16) R(20) S(25) R(15) S(22) R(11) R(0) I(20) 

M 300 S(29) S(22) S(23) I(21) S(24) S(27) S(30) S(18) S(30) S(25) 

G-27 R(12) S(26) R(0) R(18) R(10) S(22) S(26) R(9) R(0) I(20) 

PP6O S(26) S(22) S(23) S(24) S(30) S(28) S(26) R(13) R(0) R(19) 

Muğ. 1 S(28) S(23) S(27) S(22) S(27) S(29) S(25) I(16) R(0) S(27) 

Muğ. 2 I(14) S(22) S(29) R(19) S(24) S(26) S(31) I(14) R(0) S(22) 

Muğ. 3 S(27) S(22) S(25) S(28) S(29) S(28) S(27) I(15) R(0) S(22) 

A-58 S(22) S(21) S(24) S(22) S(25) S(23) S(26) R(13) R(0) S(23) 

ATCC 49156 S(27) S(20) S(21) I(21) S(27) S(24) S(20) R(13) R(0) R(19) 

04/8782 ITP109 S(31) S(25) S(26) R(15) S(24) R(16) S(18) I(14) R(10) R(17) 

2398 S(25) S(21) S(22) R(20) S(22) S(23) R(12) R(11) R(0) R(19) 

1684 S(23) S(21) I(17) R(16) R(18) R(17) I(16) R(11) R(0) S(22) 



 

1073/03C S(24) S(19) S(19) R(18) S(22) I(20) I(16) R(12) R(0) S(22) 

04/8782 FTPI S(24) S(21) S(20) R(19) I(21) R(16) I(16) I(14) R(0) S(22) 

04/8782 (532) S(22) S(22) S(23) R(19) S(23) S(24) S(22) R(0) R(0) S(21) 

04/8782 (498) S(26) S(22) S(30) S(30) S(34) S(24) S(21) S(21) R(0) S(21) 

164 A/03 S(18) S(22) I(17) R(14) S(27) R(18) S(20) R(13) R(0) S(22) 

8053 C/02 S(20) S(24) S(26) R(18) S(26) S(25) S(22) R(0) R(0) S(27) 

L. Lactis spp. S(24) S(26) R(11) R(18) S(22) I(20) S(18) R(8) S(28) R(19) 

8740/03 C S(38) S(27) S(25) S(24) S(33) S(24) S(22) I(15) R(0) S(40) 

 
T:Oksitetrasiklin, AML:Amoksisilin, E:Eritromisin, CIP:Siprofloksasin, TE:Tetrasiklin, P:PenisilinG, 
FFC:Florfenkcol, CN:Gentamisin,SXT:Sulfamethoksazol+Trimetoprim, ENR:Enrofloksasin 
Duyarlılık;  R: Dirençli, S: Duyarlı,   Zon çapı (mm) 

 
Bu sonuçlara göre antibiyogram testi uygulanan suşların genel olarak; oksitetrasiklin, 

amoksisilin, tetrasiklin ve florfenikol gibi antibiyotiklere karşı duyarlı oldukları, gentamisin ve 
sulfametoksazol+trimethoprim gibi  antibiyotiklere karşı ise dirençli oldukları saptanmıştır. 
Bunun yanı sıra aynı bakterilerin siprofloksasine karşı %68, penisiline karşı %33, 
enrofloksasine karşı ise % 40 ve eritromisin antibiyotiğine karşı %12 sinin direnç gösterdiği 
saptanmıştır. Bakterinin aynı antibiyotiğe karşı farklı direnç seviyelerinin belirlenmesi suşların 
bölgesel farklılığı olarak izah edilebilir. Çalışmada her bölgede ki izolatların florfenikole karşı 
duyarlı olduğu görülmektedir. Buda Avrupa Birliği İlaç Düzenleme Konseyi tarafından 
kullanımı serbest kılınan bu antibiyotiğin akuakültürde kullanıma yeni başlandığını akla 
getirebilir. Bölgemizden izole edilen L. garvieae izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları 
konusunda etkin çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan 
Lactococcosis enfeksiyonlarında üreticilerin bilinçli antibiyotik kullanımı konusunda 
uyarılması açısından önemini göstermektedir. 

4. ERIC-PCR (Enterobacterial repatitive Intragenic consensus element-PZR): 
ERIC bir örnekteki nükleik asidin amplifikasyonu yapılarak kısa zamanda ve yüksek 

güvenilirlikte gerçekleşebilen genotiplendirmede kullanılan PCR bazlı metottur. PCR ürünü 
DNA’nın agaroz jel elektroforezine tabi tutulması ve sonra etidyum bromür ile boyanan jelde 
oluşan DNA bantların yeri ve sayısı kıyaslanarak elde edilen çeşitliliktir. Elimizdeki tüm L. 
garvieae izolatlarının epidemiyolojisini çalışmak için suşların genotiplendirilmesi amacıyla  
ERIC-PCR metodu çalışılmıştır. Çalışmada ERIC2: 5′AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG3′ 
primeri kullanılmıştır (Versalovic ve ark., 1991). DNA’nın çoğaltılması işlemi her bir örnek 

DNA’sı ile birlikte toplam 50’ l’lik PZR hacminde yürütülmüştür. PCR karışımı 1 µL 10 μM 
Primer, 25 µL 2X Quigen multiplex PCR karışımı, 5 µL Qsolution, 1 µL DNA ve 18 μl distile 
sudan oluşmuştur. ERIC-PCR başlangıç denaturasyon (95°C’de 15 dakika) takiben 30 siklus 
denaturasyon (94°C de 1 dakika), yapışma (25°C de 1.5 dakika) ve DNA uzama (72°C de 1 
dakika, 50 sn ) ve final uzama (72°C de 10 dakika) şeklinde Termocycler kullanılarak 
yürütülmüştür. PCR ürünü %1 agaroz jel de yürütüldükten sonra etidium bromür (1mg/100µl) 
ile boyanmış ve UV altında jel görüntüleri jel görüntüleme sistemi ile izlenmiştir. 40 adet 
suşun genomik DNA larının ERIC-PZR ile çoğaltılmaları sonucu oluşan farklı desenler şekil, 
2 de gösterilmiştir.  



 

  
      Şekil 2. L. garvieae suşlarının ERIC-PZR modeli. (üst sıra); M: markır (100bp), 1:A30, 2: A.A37, 3: 

B. Baraj, 4:235-16, 5:511-15, 6:671-14, 7:399-18, 8:Sider-17, 9: 673-5, 10: 216-6, 11:İy. Şaf, 
12. 512-8, 13:225-1, 14:235-16,15: F-14, 16: Lactis, 17: Muğla, 18: 636-16, 19.Şer-114.  

              (alt sıra): M: markır, 1:PP60, 2: M3, 3: M2, 4: M300, 5: 498, 6: 532, 7: A-58, 8: G-27, 9: 164A-
03, 10: FTPI,11: ITP109, 12: 8740-03, 13: 2398Fr, 14: l-1684, 15: 107303/c, 16: 8053C/02, 
17: ATCC, 18:M1, 19: A.Aşğ. 

 
Şu sıralar standardisazyonu ile ilgilendiğimiz PFGE metodu gerçekleştikten sonra 

sonuçlar daha önce yaptığımız ERIC-PZR ve klasik biyokimyasal test sonuçları ile 
karşılaştırılıp L. garvieae izolatları arası genetik ilişki bulunarak etkenin bölgeler arası 
yayılımı hakkında fikir elde edilecek ve bu sonuçlar final raporunda belirtilecektir. 
 
Yapılan ve Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar ‘’Karadeniz Bölgesinde gökkuşağı 
alabalıklarında L. garvieae enfeksiyonu’’ isimli makale yayımlanmak üzere Yunus Dergisine 
teslim edilmiştir. Proje sonuçlandıktan sonra kaliteli bir yayın düşünülmektedir. 
Darboğazlar Projenin yürütülmesinde karşılaşılan herhangi bir darboğaz yoktur. 
Projede Önerilen Değişiklikler: Değişiklik önerisi yoktur. Materyal metot, proje faaliyet 
takvimi, personel ve bütçe konularında değişikliğe ihtiyaç yoktur. 
Bütçe  
Proje Harcamaları: Harcamalar örnekleme esnasında araç giderleri, yazılım programı 
(software) ve laboratuar sarf malzemeleri  ( pipet, pipet ucu, enzim vs.) şeklinde proje 
bütçesini aşmayacak şekilde gerçekleşmiştir. Özetle laboratuar sarf malzemeleri için 12 
000TL, yazılım programı için 11 000TL, araç gereç giderleri için 1000TL harcama yapılmıştır. 

 



 

Proje Adı: İthal Edilen Tatlı Su Akvaryum Balıklarında Paraziter ve Bakteriyel Hastalık 
Etkenlerinin Araştırılması 
 
Proje Numarası  : TAGEM/HS/11/09/02/193 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Akdeniz  Su Ürünleri  Araşt., Üretim ve Eğitim Enstitüsü 
Proje Lideri    : Ahmet MEFUT 
Projenin İlgili Olduğu Dönem:  
 
Proje Özet Tanıtımı :  
Ülkemizin Akdeniz ve Ege bölgesi tatlı su akvaryum balıkları üretim ve yetiştiriciliğine uygun 
olmasına rağmen akvaryum meraklılarının taleplerini karşılayacak miktarda üretim 
yapılamamaktadır. Bu nedenle akvaryum balıklarının büyük bir kısmı yurt dışından özellikle 
Uzakdoğu Asya ülkelerinden ithal edilmektedir.  Canlı balık ithalatı ile birlikte yurt dışından 
pek çok balık patojeninin de ülkemize girebileceği düşünülmektedir. Ekzotik hastalıkların 
ülkeye girişinin önlenmesi için birçok ülkede sınırda zorunlu karantina uygulaması olmasına 
karşın ülkemizde karantina uygulaması bulunmamaktadır. 

Özel sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde ithal edilen akvaryum balıklarının % 
20 -30’unun  ilk  iki hafta içinde çoğunlukla hastalıklar nedeniyle öldüğü ifade etmektedirler. 
Bu durum, akvaryum balıkları ile ülkemize giren patojenlerin neden olduğu ekonomik kaybın 
da bir göstergesidir. Bunun yanı sıra, genellikle üretimi yapılan balıklarda hastalık çalışmaları 
yapılmış, ithal edilen akvaryum balıkları ile Ülkemize giren patojenlere ilişkin kapsamlı bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu proje ile akvaryum balıkları ile birlikte Türkiye’ye gelen 
ekzotik paraziter ve bakteriyel patojenler tespit edilecek, elde edilecek veriler doğrultusunda 
hastalıklarla ilgili koruyucu önlemlerin alınması ve patojenlerin yayılmasının önlenmesi 
sağlanmaya çalışılacak, ilgili genel müdürlükleri tarafından gelecekte uygulanması olası 
karantina önlemlerine ilişkin prosedürlerle ilişkili altyapı hazırlanmış olacaktır. 
 

 Materyal ve Metot:  
İthal edilen tatlı su akvaryum balıkları ithalatı yapan özel firmalardan sağlanarak canlı olarak 
laboratuvara getirilecektir. Balıklar inceleme yapılacağı ana kadar bulundukları 
ambalajlarında canlı olarak tutulacaktır. En çok ithal edilen japon, lepistes, moli, çikled, tetra, 
kılıç kuyruk  ve diğerlerinden 2 ayda bir olmak üzere yılda 6 kez, her örneklemede 10- 20 
adet, toplamda her türden 60-100 adet tatlı su akvaryum balığı örneği incelenecektir. 
 Laboratuara canlı olarak getirilen balıklar dış parazit muayaenesi için ilk önce deri ve  
solungaçtan kazıntı alınarak lam-lamel arası preparat hazırlanarak ışık mikroskobunda 10x 
ve 40x büyütmede parazit kontrolu yapılacak, daha sonra yüzgeçlerinden kesit alınacak ve 
solungaç lamelleri dikkatli bir şekilde çıkarılarak içlerinde ortam suyu bulunan petri kaplarına 
konulacak ve  stereo mikroskopta incelenecek ve parazitlerin fotoğrafları çekilecektir. 
 Kalp, karaciğer safra kesesi, dalak ve böbrek ve beyinden hazırlanan taze natif frotiler 
giemza, metilen mavisi ve gram boyama yöntemi ile boyanarak myxosporean parazitlerin 
varlığı araştırılacaktır (Lom ve Arthur1988). 
 Endoparazitlerin aranması için otopsi yapılarak balıkların karın boşluğu açılacaktır. 
Sindirim sistemi  açılmak suretiyle sindirim kanalında parazitlerin varlığı  araştırılacaktır. 
Bulunan parazitlerin türü, yerleşimi ve sayıları kaydedilip, türlere göre petri kaplarına 
konulacaktır. Parazitlerden bir kısmı canlı olarak incelenecektir. Diğerleri ise sonraki 
çalışmalar için (Monogenea, Cestod, Digenea, Trematoda ve Acantocephal’ler % 70’ lik etil 
alkolde, Nematod’lar % 5 gliserinli % 70’lik etil alkolde) saklanacaktır. Parazitlerin tespit 
işleminde Monogenetik tremetodlar için pikrik asit, Digenea, Cestoda ve Acanthocephala 
örnekleri için 60 C0‘lik sıcak fizyolojik su kullanılacaktır. Parazit türlerinin belirlenmesinde;  
Hoffman (1999),Lom (1958), Bykhoskaya-Pavlovskaya (1962),Bauer (1969), Lom (1977), 
Fryer (1961),  Fryer (1982), Kabata,(1985) ve  Woo (1995)’dan yararlanılacaktır. 
Bakteri Teşhisi: Özel  firmalardan sağlanan tatlı su akvaryum balıkları canlı olarak 
laboratuvara  getirildikten sonra  %  70’ lik etil alkol ile balık vücut  düzeyi dezenfekte edilip 
aseptik koşullarda otopsi yapılarak iç organlar  açılacak, steril öze  ile  iç organlardan 
(karaciğer, böbrek , dalak ) TSA (Triptik Soy Agar), BHIA (Braın Hearth Infusıon Agar) TCBS 



 

(Thiosulfate Citrate Bile Sucrose Agar) ve myxobakteri enfeksiyonlari için Cytophaga agar 
besi yerlerine ekim  yapılacak. 20-22 o C’de 48 –72  saat inkube edilecek, izole edilen 
bakterilerin farklı  kolonileri  saflaştırılacak, saf kültürlerin gram reaksiyonu, genel morfolojik 
özellikleri, asılı damla yöntemi ile hareketlilik muayenesi ve   biyokimyasal özellikleri  
geleneksel mikrobiyolojik identifikasyon testleri ve APİ 20E ile APİ Strep kullanılarak 
incelenecek (Austin and Austin, 2007). Bakterilerin tanımlanması Bergey’s Manual of 
Determinative Bacteriology(1994)’de belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.  
Ayrıca izole edilen bakterilerin identifikasyonu konusunda Bornova Veteriner Kontrol ve 
Araştırma Enstitüsü ile işbirliği yapılacaktır. 
Antibiyogram Testi: İlaç duyarlılık testleri Bauer-Kirby disk difüzyon yöntemine göre 
yapılacaktır. TSA (Triptik Soy Agar) besi yerinde saf olarak üretilen bakteri kolonisi Serum 
fizyolojik ile suspanse edilecek Mac Farland 2 konsantrasyonundaki bakteri steril pamuklu 
çubuklar yardımı ile Miller Hinton Agar’a yayılacak. Oxytetracyclin, Enrofloxacine, 
Nitrofurantoine, Gentamycine, Flemequine, Eriytromycine, Oxolinik asit, Florfenikol  
antibiyotik diskleri steril bir pens ile 2-2,5 cm aralıklarla konulup 22-24 ºC de inkube ediliecek, 
sonuçlar 24-48 saat sonra değerlendirilecktir (Coolins ve Lyne 1976), (Bauer ve ark.1966). 
Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
Projemiz kapsamında İthal Edilen Tatlı Su Akvaryum Balıklarına ait örnekler Haziran 
2011’den itibaren alınmaya başlanacaktır. 
Grup Toplantısında Karar Alınması Gereken Husus: - 

   

 

Proje Adı: Doğu ve Güneydoğu illerinde Gökkuşağı Alabalık Üretim İşletmelerinde 
İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis (IPN) Virüsünün İzolasyon ve İdentifikasyonu  
 
Proje Numarası  : TAGEM/HS/11/09/02/189 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri    : Dr. Metin GÜRÇAY 
Projenin İlgili Olduğu Dönem: 01/01/2011- 31/12/2013 arası 

 

Gelişme Raporu 
Dönem Bulguları: Projede bu güne kadar gerekli sarf malzeme ve kimyasalların alımı 
tamamlandı.  Proje iş takvimine göre,  su sıcaklığının + 10 ºC nin altına düştüğü dönemde, 
numune toplanmaya başlanmış olup, şu ana kadar 9 ilde, 25 işletmeye gidilerek toplam 100 
adet sperm, yumurta ve gözlenmiş yumurta numunesi toplanmıştır. İşletmeler mart ayında 
tekrar ziyaret edilerek fingerling boyda balıklar toplanacak, bu süre sonunda numune 
toplama işlemi tamamlanmış olacaktır. RTG-2 ve BF-2 hücreleri laboratuarımıza getirilmiş, 
çoğaltılarak dondurulmuştur. RT-PCR için kitler ve primerler alındı. Metot laboratuarda 
standardize edildi.  Bu dönem içerisinde elde edilmiş herhangi bir bulgu bulunmamaktadır.  
Yapılan veya yapılması düşünülen ara yayınlar: Yok 
Darboğazlar: Yok 
Projede Önerilen Değişiklikler: Yok 
Proje Faaliyet Takvimi: Değişiklik önerisi yok. 
Personel: Enstitümüze bu yıl atanan Veteriner hekim Bünyamin İREHAN ve Bayram 
KABADAYI’nın projeye dahil edilmesi 
Bütçe:  67.000 TL.  
Proje Harcamaları: Proje için 46.000 TL. Harcama yapılmıştır. 

 



 

Proje Adı: Türkiye’de Sazan (Cyprinus carpio carpio) yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerde 
Koi Herpesvirus (KHV) Hastalığının Varlığının Nested Polimeraz ZincirReaksiyonu 
(PZR) Tekniği Kullanılarak Araştırılması 
 
 
Proje Numarası  : TAGEM/ HS /11/09/02/190 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri    : Dr. Şerife İNÇOĞLU 
Projenin İlgili Olduğu Dönem: 01/01/2011 ile 07/02/2011 arası 

 
Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Çalışmada kullanılacak hücre kültürünün temin 
edilmesi için yazışmalar yapılmaktadır. Çalışmada pozitif kontrol olarak kullanılacak olan 
KHV referans kontrol virusu  KHV referans laboratuarından temin edilmiştir. 
 Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Rapor döneminde planlanmış faaliyetlerden 
tamamlanmış olanı bulunmamaktadır.  
Dönem Bulguları: Rapor döneminde planlanmış faaliyetlerden tamamlanmış olanı 
bulunmamaktadır.  
Yapılan ve Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Ara yayın yapılması düşünülmemektedir. 
Darboğazlar: Bu aşamada darboğaz bulunmamaktadır. 
Projede Önerilen Değişiklikler:   Değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 
Materyal ve Metot: Değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 
Proje Faaliyet Takvimi: Değişiklik önerisi bulunmamaktadır 
Personel: . Değişiklik önerisi bulunmamaktadır 
Bütçe: Değişiklik önerisi bulunmamaktadır 
Proje Harcamaları: 

Bütçe Harcamaları Özeti: Herhangi bir bütçe aktarımı yapılmadığından herhangi bir 
harcamada yapılmamıştır. 

    

 

Proje Adı: Kültürü yapılan deniz balıklarda Tenacibaculum maritinum’un kültürel ve 
moleküler yöntemlerle araştırılması 
 
Proje Numarası  : TAGEM/ HS/ 11/09/02/191 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri    : Dr. Meriç Lütfi AVSEVER 
Projenin İlgili Olduğu Dönem: 01/01/2011 ile 05/02/2011 arası 
 

Gelişme Raporu: 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Henüz malzeme alınmadığı için çalışma 
başlatılamamıştır.  
Proje Faaliyet Takvimi: Projenin öngörülen süre olan 2013 yılında bitirilebileceği 
düşünülmektedir. 

  

 



 

Proje Adı: Bafa (Aydın), Gölcük (İzmir) ve Marmara (Manisa) Göl Ekosistemlerindeki İç 
Su Balıklarında Ağır Metal Varlığının Belirlenmesi 
 
Proje Numarası  : TAGEM/HS/11/09/02/192 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri    : Dr. Murat YABANLI 
Projenin İlgili Olduğu Dönem: 01/01/2011 ile 05/02/2011  

 

Gelişme Raporu 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Henüz malzeme alınmadığı için çalışma 
başlatılamamıştır. 
Proje Faaliyet Takvimi: Projenin öngörülen süre olan 2013 yılında bitirilebileceği 
düşünülmektedir. 

 
 

 


