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ÖZET
Listonella anguillarum, kültürü yapılan deniz ve tatlı su balıklarında vibriozis hastalığının etkenidir. Bu çalışmada 20062013 yılları arasında Ege Bölgesi’ndeki deniz balığı işletmelerinden laboratuara gönderilen levrek (Dicentrarchus labrax), çipura
(Sparus auratus), karagöz (Diplodus vulgaris ), granyoz (Argyrosomus regius ) ve kalkan (Psetta maxima) balıklarından izole
edilen L. anguillarum izolatlarının fenotipik özellikleri ve antimikrobiyal duyarlılıkları tespit edildi. Çalışmada kullanılan 51 L.
anguillarum izolatının bazılarında indol, sorbitol ve arabinoza karşı heterojenite görüldü ve yapılan antimikrobiyal duyarlılık
testlerinde izolatların 11’nin (% 21.6) florfenikole, 24’ünün (% 47.1) enrofloksasine, 32’sinin (% 62.8) eritromisine, 34’ünün (%
66.7) sülfametoksazol + trimetoprime, 38’inin (% 74.6) flumekuine, 39’nun (% 77.5) doksisikline, 40’ının (% 78.5) oksitetrasikline, 41’inin (% 80.4) oksolinik aside, 48’inin (% 94.2) amoksisiline dirençli olduğu görüldü. Bu durum Ege Bölgesi’nde
kültürü yapılan deniz balıklarından izole edilen L. anguillarum izolatlarında bilinçsiz antibiyotik kullanımına bağlı olarak, ülkemizde balıklar için ruhsatlı antibiyotiklere karşı direnç gelişmekte olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Antibiyogram, fenotipik karakterizasyon, Listonella anguillarum.

SUMMARY
Listonella anguillarum is the causative agent of vibriosis disease in cultured marine and freshwater fish. In this work, phenotypic characteristics and antimicrobial susceptibility patterns of L. anguillarum isolates obtained from sea bass (Dicentrarchus
labrax), sea bream (Sparus auratus), sharpsnout sea bream (Diplodus vulgaris), meagre (Argyrosomus regius) and turbot (Psetta
maxima) samples presented to the laboratory from marine fish farms in the Aegean Region between 2006-2013 were determined.
Some of the 51 L. anguillarum isolates used in this work showed heterogeneity for indole, sorbitol and arabinose. As a result of
the antimicrobial susceptibility testing; 11 of the isolates (21.6%) were found to be resistant to florfenicol, 24 to (47.1%) enrofloxacin, 32 (62.8%) to erythromycin, 34 (66.7%) to sulfamethaxazole+trimethoprim, 38 to (74.6%) flumequine, 39 (77.5%) to
doxycycline, 40 (78.5%) to oxytetracycline, 41 to (80.4%) oxolinic acid, and 48 to (94.2%) amoxycillin. This situation shows
that; resistance is building up in L. anguillarum isolates obtained from fish cultured in the Aegean Region against antibiotics
certified for use in Turkey due to erraneous antibiotic use.
Key words: Antibiograme, phenotypic characterisation, Listonella anguillarum.

GİRİŞ
Listonella anguillarum; Vibrionaceae ailesinin
bir üyesi olup, Gram negatif, kısa çomak (0.5×1.5
μm) veya virgül şeklinde, hareketli, fakültatif anae-

robik, halofilik karekterde (tuzu seven), oksidaz
pozitif, O/129’a (vibriostat) duyarlı özellik gösteren bir bakteridir. Deniz tabanındaki sedimentte
dört yıldan fazla canlılığını sürdürebilir (9, 17, 43).
L. anguillarum aynı zamanda bildirilen ilk zoo-

* Dr. Meriç Lütfi AVSEVER’in doktora tezinden özetlenmiştir.
1
Dr. Veteriner Hekim, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü, Bakteriyoloji Bölümü, İZMİR
2
Doç. Dr. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Bilim Dalı, İZMİR

2

Avsever ve Ün

notik balık bakterisidir. Ancak zoonotik özelliği
deri enfeksiyonları oluşturmasıyla sınırlıdır (46).
Dünyada vibriosis ile ilgili ilk rapor 1761’de
bildirilmiş ve bu hastalık 1907 yılında Bonaveri
tarafından “pestis rubra anguillarum” olarak tanımlanmıştır. L. anguillarum’un ilk ismi ise yılan balığından (Anguilla anguilla) izole edildiği için
Bacterium anguillarum olarak bildirilmiş daha sonra yeniden gruplandırılarak Vibrio anguillarum
olarak adlandırılmıştır (16, 22). Yine 1934’de
Fundulus parvipinnis balıklarından izole edilen
Achromobacter ichtyodermis ile 1956’da Japonya’da gökkuşağı alabalıklarından izole edilen ve V.
piscium var. japonicus bakterilerinin gerçekte V.
anguillarum Tip C olduğu; Hendrie ve ark. tarafından Pseudomonas ichthyodermis olarak isimlendirilen bakterinin ise V. anguillarum Tip A olduğu bildirilmiştir (7, 12, 21, 23, 33, 51).
Vibrio anguillarum olarak isimlendirmesinden 76 yıl sonra, bu bakterinin, 5S rRNA’sı üzerinde yapılan filogenetik çalışmalar sonucunda
Listonella genusuna daha yakın olması nedeniyle
son adı Listonella anguillarum olarak değiştirilmiştir (12, 31). Ancak çoğu araştırmacı halen bu
bakteri için diğer vibrio türlerine fenotipik benzerliği yüzünden Vibrio anguillarum ismini kullanmaktadır (47, 52).
L. anguillarum’un sebep olduğu vibriosis
50’den fazla tuzlu ve tatlı su balığında rapor edilmiştir. Bunlar içerisinde som balığı (Salmo salar),
gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss); kalkan
(Psetta maxima), levrek (Dicentrarchus labrax) ve
çipura (Sparus aurata) gibi ekonomik önemi olan
balık türleri de bulunmaktadır (49). Vibriozis, etkenin virülensine, balığın tür, yaş, büyüklüğüne ve
stres faktörlerine bağlı olarak perakut formdan kronik forma kadar değişen bir seyir gösterir (1).
Perakut form daha çok yavru balıklarda, akut ve
kronik form ise genellikle genç ve yetişkin balıklarda görülür (32, 37). L. anguillarum’un balıklarda
oluşturduğu klinik belirtiler ilk kez Norveç’te yılan
balıklarında, daha sonra ise Birleşik Krallıkta tanımlanmıştır (12, 32).
Bu çalışmanın amacı, Ege Bölgesi’ndeki deniz
balığı işletmelerinde yetiştirilen farklı balık türlerinden izole edilen L. anguillarum izolatlarının
fenotipik karakterizasyonlarını ve antibiyotik duyarlılıklarını belirlemek ve bölgemizde bilinçsiz

antibiyotik kullanımına bağlı olarak artan antibiyotik dirençliliğine dikkat çekmektir.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Çalışmada, 2006–2013 yılları arasında, Ege
bölgesindeki deniz balığı işletmelerinden laboratuara hastalık teşhisi amacıyla gönderilen levrek (27
izolat), çipura (13 izolat), granyoz (5 izolat), karagöz (4 izolat) ve kalkan (2 izolat) balıklarından
izole edilen 51 Listonella anguillarum izolatı kullanıldı. İzolatların elde edildiği balık türleri ve
balıkların yetiştirildiği koylar Tablo 1’de verildi.
Metot
L. anguillarum İzolatlarının İzolasyon ve
İdentifikasyonu
Bakteriyel izolasyon amacıyla, balıkların iç
organlarından (dalak, karaciğer, böbrek) ve varsa
vücut yüzeyindeki lezyonlu dokulardan % 1.5
NaCl içeren Triptic Soy Agar (TSA), Brain Heart
İnfuzyon Agar (BHIA) ve kanlı agara ekimler yapıldı. Ekim yapılan petriler 25 °C’de 24–48 saat
inkubasyona bırakıldı. İnkubasyon sonrası üreyen
koloniler klasik mikrobiyolojik metotlar kullanılarak identifiye edildi (9, 26, 48). İdentifikasyonu
yapılan izolatlar % 0,15 gliserin ilave edilmiş
Triptic Soy Broth (TSB)’a alınarak -80 °C’de muhafaza edildi.
Antimikrobiyal Duyarlılık Testi
Çalışmada Oxoid firmasının florfenikol (30μg,)
flumekuin (30μg), enrofloksasin (5μg), oksolinik
asit (2μg), oksitetrasiklin (30μg), sülfametoksazol
+ trimetoprim (25μg), eritromisin (15μg),
amoksisilin (30μg) ve doksisiklin (30μg ) diskleri
kullanıldı. TSA besiyerinde saf olarak üretilen L.
anguillarum izolatlarına ait kolonilerden 4-5 adet
alınarak 5 ml’lik steril FTS içerisine inoküle edildi
ve hazırlanan inokulumun optik dansitesi Mc
Farland 0.5 olacak şekilde ayarlandı. Buradan alınan
100 μl sıvı % 1.5 NaCl içeren Mueller-Hinton Agar
yüzeyine yayıldı (25). Antibiyotik diskleri otomatik
disk yerleştirici ile aseptik olarak Mueller-Hinton
agar yüzeyine yerleştirilerek 25°C’de 24-48 saat
inkube edildi. İnkubasyondan sonra inhibisyon
zonları ölçülerek izolatların antimikrobiyal duyarlılıkları belirlendi (4, 6, 33).
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Tablo 1. L. anguillarum İzolatlarının Elde Edildiği Balık Türleri ve Balıkların Yetiştirildiği Koylar.
İzolat no

İzole
edildiği
balık türü

İzole
edildiği
yer

İzolat no

İzole
edildiği
balık türü

İzole edildiği
yer

İzolat
no

İzole
edildiği
balık türü

İzole edildiği
yer

1

Çipura

Milas

18

Granyoz

Milas

35

Çipura

Karaburun

2

Çipura

Milas

19

Karagöz

Milas

36

Çipura

Karaburun

3

Çipura

Milas

20

Karagöz

Milas

37

Levrek

Çeşme

4

Çipura

Milas

21

Karagöz

Milas

38

Levrek

Çeşme

5

Çipura

Milas

22

Karagöz

Milas

39

Levrek

Çeşme

6

Levrek

Milas

23

Kalkan

Milas

40

Levrek

Çeşme

7

Levrek

Milas

24

Kalkan

Milas

41

Çipura

Çeşme

8

Levrek

Milas

25

Levrek

Karaburun

42

Çipura

Çeşme

9

Levrek

Milas

26

Levrek

Karaburun

43

Levrek

Çeşme

10

Levrek

Milas

27

Levrek

Karaburun

44

Levrek

Urla

11

Levrek

Milas

28

Levrek

Karaburun

45

Levrek

Urla

12

Levrek

Milas

29

Levrek

Karaburun

46

Levrek

Urla

13

Levrek

Milas

30

Levrek

Karaburun

47

Çipura

Urla

14

Granyoz

Milas

31

Levrek

Karaburun

48

Levrek

Dikili

15

Granyoz

Milas

32

Levrek

Karaburun

49

Çipura

Dikili

16

Granyoz

Milas

33

Levrek

Karaburun

50

Levrek

Didim

17

Granyoz

Milas

34

Levrek

Karaburun

51

Çipura

Didim

BULGULAR
Balıklarda Eksternal ve İnternal Muayene
Bulguları
Eksternal Bulgular
Vibriozisli balıklarda, dış bakıda letarji,
anoreksi, ekzoftalmi, solungaçlarda erozyon, vücut
yüzeyinde, operkulum ve yüzgeçlerde hemoraji
görüldü. Muayene edilen balıklardaki ekstarnal
bulgularla ilgili örnek resim Şekil 1’de verildi.

İnternal Bulgular
Vibriozisli balıklarda karaciğer ve böbrekte
solgunluk, dalakta büyüme, hava kesesinde şişlik
ve abdomende asides gibi spesifik olmayan genel
semptomlara rastlandı. Solungaçlarda solgunluk ve
mukus artışı ile birlikte lamellerin şişkinliği dikkati
çekti. Karaciğerde hardal sarısından gri-beyaza
kadar değişkenlik gösteren renk kaybı, mide,
pilorik kese ve bağırsaklarda sarımsı renkte bir
içerik gözlendi. Bazı olgularda bağırsaklardaki bu
içeriğin açık kırmızı renkte olduğu görüldü. Karın
boşluğu yağ dokusunda peteşiyel kanamalar gözlendi. Muayene edilen balıkların internal bulguları
ile ilgili örnek resim Şekil 2’de verildi.

L. anguillarum İzolatlarının Fenotipik
Özelliklerine Ait Bulgular

Şekil 1. Vibriozisli levrek balığında operkulumda, pektoral ve
pelvik yüzgeçlerde şiddetli hemoraji ve gözde
ekzoftalmus görünümü.

Çalışmadaki L. anguillarum izolatlarının
genel olarak gösterdiği fenotipik özellikler
Tablo 2’de verildi. İzolatların 6’sında (% 11.76)
indol, 17’sinde (% 33.32) sorbitol, 11’inde (%
21.56) arabinoz yönünden heterojenite olduğu
tespit edildi.
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Tablo 2. L. anguillarum İzolatlarının Fenotipik Özellikleri.
Gram boyama
Hareket
Oksidaz
Katalaz
O/F
H2S
ADH
LDH
ODH

Şekil 2. L. anguillarum izole edilen bir levrek balığında
nekropsi tablosu. I: İç organlarda konjesyon II: Karaciğer hardal sarısı renkte, nekrotik. III: Dalak büyümüş ve üzerinde nekroz odakları var. IV: Hava kesesinde şişkinlik V: Bağırsak hattı boyunca hiperemi,
enterit.

L. anguillarum İzolatlarının Antibiyotik
Duyarlılığına Ait Bulgular
L. anguillarum izolatlarına ait antibiyogram
sonuçları Tablo 3’de verildi. İzolatların 40’ı (%
78.4) florfenikole, 27’si (% 52.9) enrofloksasine,
19’u (% 37.2) eritromisine, 17’si (% 33.3)
sülfametoksazol + trimetoprime, 13’ü (% 25.4)
flumekuine, 12’si (% 23.5) doksisikline, 11’i (%
21.5) oksitetrasikline, 10’u (% 19.6) oksolinik aside,
3’ü (% 5.8) de amoksisiline duyarlı bulundu.

Metil Red
Voges -Proskauer
İndol
β-galaktosidaz
(ONPG)
Hemoliz
Jelatin hidroliz
Üre hidroliz
25 °C’ de üreme
37 °C’ de üreme
40 °C’ de üreme
Tuzsuz (% 0) besi
yerinde üreme

Gram
% 1 tuzlu besi
+
negatif,
yerinde üreme
eğri, çomak
% 3 tuzlu besi
+
+
yerinde üreme
% 5 tuzlu besi
+
+
yerinde üreme
% 7 tuzlu besi
+
+
yerinde üreme
F
TCBS’ de üreme +, sarı
0/129 (10 ug)
+
+
0/129 (150 ug)
+
Nitrat indirgenme
+
Glukozu fermente
+
etme
Galaktozu fermen+
te etme
Trehalozu fermen+
te etme
Mannitol fermente
+
+
etme
İnositolu fermente
+
etme
Sorbitolu fermente
+
+
etme
Ramnozu fermen+
+
te etme
Sakkarozu fermente etme
Milibiozu fermen+
+
te etme
Arabinozu fer+
+
mente etme
Gaz oluşturma
-

Tablo 3. L. anguillarum İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılık Sonuçları.
Etken Madde

Duyarlılık
(%)

Etken Madde

Duyarlılık
(%)

Etken Madde

Duyarlılık
(%)

Florfenikol
(30 μg)

78.4

Enrofloksasin
(5 μg)

52.9

Eritromisin
(15 μg)

37.2

Sulfametoksazol+
Trimetoprim
(25 μg)

33.3

Flumekuin
(30 μg)

25.4

Doksisiklin
(30 μg)

23.5

Oksitetrasiklin
(30 μg)

21.5

Oksolinik asit
(2 μg)

19.6

Amoksisilin
(30 μg)

5.8
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Vibriozis, 18. yüzyıldan bu yana bilinen bir
hastalıktır ve gerek etiyoloji gerekse klinik görünümü konusunda çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Akşit ve Kum (5), L. anguillarum’u daha çok
mevsim geçişlerinde izole etmişlerdir. Bu durum
etkenin su sıcaklığı değişimlerinde daha çok hastalık oluşturduğunu akla getirmektedir. Bu çalışmada
da mevsim geçişlerinde izolasyon sıklığı artmıştır.
Çalışmada balıklarda en çok rastlanan belirtiler letarji, anoreksi, ekzoftalmus, solungaçlarda
erozyon, karında şişkinlik, vücut yüzeyinde,
operkulum ve yüzgeçlerde hemoraji; karaciğer ve
böbrekte solgunluk, dalakta büyüme ve abdomende
asides olup, bu bulgular daha önceki çalışmalarla
uyumludur (9, 18, 53). Bullock (13), yaptığı çalışmada hastalıklı çipura balıklarının ağız kenarında
krem renkli mukus bulgusunu bildirmiştir. Yaptığımız çalışmada çipura balıklarının ağız kenarında
krem renkli mukus bulgusuna rastlanmamıştır.
Laboratuara hastalık teşhisi amacıyla gönderilen ve L. anguillarum izole edilen bazı balıklarda
belirgin bir klinik semptoma rastlanmamıştır. Bunun nedeni, balık çiftliklerindeki bakteriyel enfeksiyonların antibiyotiklerle kontrol altına alınması
ve bu yüzden laboratuara numune gönderilmeye
ihtiyaç duyulmaması, numunenin gönderildiği
vakaların ise genelde hastalığın akut ya da perakut
seyrettiği ve ölümlerin ani oluştuğu durumlarla
sınırlı kalması olabilir. Hastalığın akut ya da
perakut seyrettiği olgularda ölüm klinik semptomlar şekillenmeden gerçekleşmektedir (9).
Rodkum ve ark. (38), bakteriyel izolatların elde edilmesi için % 2 NaCl ilave edilmiş TSA
besiyeri kullanırken, bu çalışmada % 1.5 NaCl
ilave edilmiş TSA besi yeri kullanılmış ve bakteri
üremesine ilişkin bir sorunla karşılaşılmamıştır.
Çalışmada izolatlar arasında üç farklı biyokimyasal
özellik yönünden heterojenite tespit edilmiş olup,
bu sayının görece az olmasının nedeni çalışmadaki
izolatların çoğunluğunun Ege Bölgesi’ndeki deniz
balığı işletmelerinden temin edilmesi olabilir. Zira
ülkemizde deniz balığı işletmelerinin % 90’ı Ege
Bölgesinde yer almakta olup, balık çiftliklerinin
çoğu da Milas bölgesinde yoğunlaşmıştır. Fabbro
ve ark. (19), L. anguillarum, Vibrio harveyi ve
Vibrio chagassi izolatları ile yaptığı çalışmada V.
harveyi ve V. chagassi’de birden fazla farklı

5

fenotip belirlerken, L. anguillarum için bir adet
fenotip belirlemiştir. Santos ve ark. (40) ise, yaptıkları çalışmada üç farklı L. anguillarum fenotipi
belirlemişlerdir.
Arabinozdan asit üretimi, bu çalışmada izole
ettiğimiz çoğu izolatta pozitif bulunurken, 11
izolatta (%19.64 ) negatif bulunmuştur. Sorbitol,
izolatlarda genel olarak pozitif bulunurken, 17
izolatta (%.30.35) negatif gözlenmiştir. İndol, çoğu
izolatta pozitif bulunurken 6 izolatta (% 5.76) negatif gözlenmiştir. Çalışmadaki bu sonuçlar genel
olarak Santos ve ark. (40)’nın sonuçları ile uyumludur.
Çalışmamız, Korun (27), Korun ve Gökoğlu
(28), Akşit ve Kum (5) çalışmalarında tespit edilen
L. anguillarum izolatlarının fenotipik özellikleri ile
büyük ölçüde uyumlu olup, bazı izolatlarda indol,
arabinoz ve sorbitolda farklılıklar gözlenmiştir.
Araştırmacıların bildirdiği ve bu çalışmadan çıkan
sonuca göre L. anguillarum’un biyokimyasal özellikleri ile ilgili heterojenite görülebilmekte olup,
fenotipik identifikasyonun doğrulanmasının yararlı
olacağı kanısına varılmıştır (10).
Kültür balıkçılığında bakteriyel hastalıkların
tedavisi veya kontrolünün temelinde hijyenin önemi pek çok araştırmacı tarafından vurgulamakla
birlikte, aşılama ve immun sistemi uyarıcı ilaç
uygulamalarının da kullanılabileceği, ancak bazı
durumlarda antibakteriyel ilaç uygulamalarının
kaçınılmaz olduğu belirtilmektedir (11, 14, 15, 34,
36). Bununla birlikte antibiyotiklerin çevreye zararı ve kalıntı sorunu da gün geçtikçe önemli bir
problem haline gelmektedir (39). Bu sebeplerle,
antimikrobiyal peptidler, probiotikler ve aşılama
gibi uygulamalarla antibiyotik kullanımı en aza
indirilmeye çalışılmaktadır (30).
Bu araştırmada zon çaplarına göre en duyarlı
antibiyotik florfenikol bulunmuştur. Sülfametoksazol
+ trimetoprim, oksitetrasiklin ve oksolinik asit
direnci görece yüksek tespit edilmiştir. Santos ve
ark. (40), 1996 yılında yaptıkları çalışmada bu
antibiyotiklere karşı genelde duyarlılık tespit etmişler ve kloramfenikolü en duyarlı etken madde
olarak belirlemişlerdir. Her iki çalışmada da
florfenikol ve kloramfenikolün en etkin antibiyotik
olması, bu antibiyotiklerin L. anguillarum ile mücadelede önerilebileceğini göstermektedir. Ancak
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gıda değeri olan hayvanlarda kloramfenikol kullanımı kalıntı sorunu nedeniyle yasaklanmıştır.
Flumekuin, bu çalışmada ikinci derecede duyarlı bulunan etken madde olmuştur. Korun ve
Gökoğlu (28), yaptıkları çalışmada da flumekuini
bu etkene karşı en duyarlı antibiyotik olarak bulmuştur. Bu durum flumekuin etken maddesinin L.
anguillarum ile mücadelede mutlaka düşünülmesi
gereken bir antibiyotik olduğunu göstermektedir.
Ülkemizde pratikte flumekuin ile tedavi yapılmamaktadır. Rad ve Shahsavani (35), yaptıkları çalışmada L. angullarum izolatlarının penisiline dirençli olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada da
bir penisilin türevi olan amoksisilin en dirençli
antibiyotik olarak saptanmıştır.
Akinbowale ve ark. (3), izole ettikleri 62
Vibrio sp.’nin ampisilin, amoksisilin ve
eritromisine düşük derecede direnç gösterdiğini
belirlerken, Vaseeharan ve ark. (50) ise vibrio türlerinin ampisiline yüksek (%100), kloramfenikol,
siprofloksasin, eritromisin, gentamisin, nalidiksik
asit ve oksitetrasikline düşük oranlarda dirençli
olduğunu gözlemlemişlerdir. Seljestokken ve ark.
(41), vibriozisin tedavisinde yaygın olarak
florfenikolün kullanılabileceğini bildirmişlerdir.
Aoki (8), L. anguillarum’un kloramfenikol, streptomisin, sülfonamid ve tetrasikline karşı direnç
kazandığını rapor etmiştir. Yine L. anguillarum’un
tedavisinde kloramfenikol, flumekuin, oksolinik
asit ve oksitetrasiklin ile başarı sağlandığı da rapor
edilmiştir (10, 27). Bunun dışında Akaylı ve ark.
(2), L. anguillarum izolatlarının oksitetrasiklin ve
flumekuine karşı hassas olduklarını; eritromisin,
kanamisin ve sülfametoksazole karşı dirençli olduklarını tespit etmiştir.
Bu çalışma 2006–2013 yılları arasında gerçekleştirilmiş olup, özellikle çalışmanın sonlarında
tespit edilen izolatlarda oksitetrasiklin büyük ölçüde dirençli tespit edilmiştir. Korun (27) ile Korun
ve Gökoğlu (28) ise izole ettikleri L. anguillarum
suşlarının flumekuin, eritromisin, oksitetrasiklin ve
novobiosine hassas; ampisilin ve kanamisine dirençli olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmadaki
izolatların oksitetrasiklin duyarlılığının kısmen
düşük olması nedeniyle Ege bölgesinden sağlanan
L. anguillarum izolatlarında son on yıllık dönemde
oksitetrasikline karşı ciddi bir direnç gelişimi olduğu düşünülmektedir. Akşit ve Kum (5),

florfenikol ve enrofloksasini duyarlı, amoksisilini
dirençli bulmuş olup; bu bulgular çalışmamız ile
uyumluyken, araştırmacıların oksitetrasiklin ve
sülfametoksazol + trimetoprim etken maddelerini
duyarlı bulmaları çalışmamızdan farklılık göstermektedir.
Bazı çalışmalarda bakteriyel etkenlere karşı
düzensiz antibiyotik kullanımının kısa vadede direnç gelişimine neden olduğu, bunun da bakteriyel
hastalıkların kontrolünde önemli bir limit faktör
oluşturduğu vurgulanmıştır (44, 45). Bu durum
direnç dağılımı, antibakteriyel dirençliliğin ve yoğun ilaç kullanımının sıkı tetkik altında tutulmasının gereğini ortaya koymaktadır (8). Son yıllarda
yapılan çalışmalarda direnç gelişiminde artışların
gözlenmesi bu konunun önemini bir kez daha ön
plana çıkarmıştır (24, 29).
Son yıllarda balık işletmelerinde mikrobiyoloji birimleri kurulmakta ve antibiyotik kullanımı
daha bilinçli yapılmaktadır. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken nokta, antibiyogramın mutlaka
hastalık etkeni olduğu tespit edilen bakteri ile yapılması gerektiğidir. Su mikroflorası ya da karışık
kültürden yapılan antibiyogram testinin her zaman
etkili olmayacağı, hatta durumu daha da kötüye
götürebileceği bilinmektedir (42). Diğer taraftan,
antibiyogramda iki antibiyotik arasında kalınmışsa,
uygulama kolaylığı olan ve stabilitesi yüksek olan
etken madde tercih edilmelidir. Örneğin
oksitetrasiklin tatlı suda hidroliz olabilmekte ve
kalitesiz stabilite sergileyebilmektedir. Ancak
florfenikolde böyle bir olumsuzluk yoktur (20).
Sonuç olarak, 2006-2013 yılları arasında Ege
Bölgesi’ndeki deniz balığı işletmelerinde yetiştirilen farklı balık türlerinden temin edilien L.
anguillarum izolatlarının fenotipik özelliklerinin
genelde uyumlu olduğu; indol, arabinoz ve sorbitolda heterojenite görüldüğü; bu heterojeniteden
ötürü fenotipik özelliklere dayalı teşhisin moleküler yöntemlerle konfirme edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Ayrıca bu izolatların en çok
florfenikole duyarlı oldukları, ama flumekuinin de
izolatlar üzerinde etkili olduğu ve tedavi alternatifi
olarak mutlaka düşünülmesi gerektiği; en dirençli
oldukları antibiyotiğin ise amoksisilin olduğu,
ancak son yıllarda özellikle oksitetrasikline karşı
da ciddi bir direnç gelişimi meydana gelmiş olabileceği tespit edilmiştir.
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ÖZET
İzmir/Urla'daki bir balık çiftliğinden 2013 yılının Mayıs ayında İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne getirilen
deniz suyu numunelerinde, toksik mikro-alg’lerden Chattonella sp. tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine; bu mikro-alg’lerin aşırı
çoğalması sonucu, balık çiftliklerinde ve çevre üzerinde görülebilecek olası etkilerine karşı Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü'nün emirleri çerçevesinde, İzmir ilinde faaliyet gösteren balık çiftliklerinde, 2014 yılının Şubat ve Haziran ayları
arasında Chattonella sp.'nin varlığı araştırılmıştır. Söz konusu araştırma için toplam 66 farklı balık çiftliğinden alınan deniz suyu
numuneleri, İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri Mühendisleri tarafından Enstitüye
getirilmiştir. Araştırma, Enstitünün Toksikoloji Bölümü ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Fitoplanktoloji Laboratuvarında gerçekleştirilmiş olup hiçbir çiftlikte Chattonella sp. varlığına rastlanmamıştır. Bu sonuçlar; daha önce İzmir/Urla'da
tespiti yapılan Chattonella sp.’nin, yabancı bir tankerin atık suyuyla bölgeye gelen ve kısa sürede aşırı üremeler göstererek, bir
süre sonra ortadan kaybolan bir mikro-alg türü olma ihtimalini göz önüne getirmektedir.
Anahtar kelimeler: Balık çiftliği, Chattonella sp., İzmir.

SUMMARY
Chatonella sp., a toxic micro algae, was isolated from sea water samples presented in May 2013, to Izmir/Bornova
Veterinary Control Institute by a fish farm located in Izmir/Urla. After the detection of this species, due to the possible impact on
environment and fish farms, the existence of Chatonella sp. was investigated between February and June 2014 in the fish farms
located in the Izmir province according to the orders of General Directorate of Food and Control. Sea water samples taken from
66 different fish farms were presented to the Institute by Aquaculture Engineers employed in Izmir Provincial Directorate of
Agriculture and Livestock. Research was carried out in the Toxicology Department of the Institute and Phytoplanktonology
Laboratory of the Aquaculture and Fisheries Faculty in the Aegean University. Chatonella sp. was not detected in any of the
farms. These results show that Chatonella sp. may be micro-algae which have arrived at the region with the waste water of a
foreign tanker and which have disappeared after showing fast growth in a short period of time.
Key words: Chattonella sp. fish farm, Izmir.

GİRİŞ
Plankton terimi ilk kez 1887 yılında Alman
araştırmacı Victor Hensen tarafından tanımlanmıştır. Bu tanıma göre plankton, nehir, göl ve
okyanuslarda su yüzeyi veya içinde asılı kalabilen
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ya da biraz yüzebilen 2 cm’den daha küçük bitki
ve hayvanlardan oluşan organizmalar grubudur. Bu
grup içine alınan canlıları; biyolojik, beslenme,
boy ve pelajik hayat devirlerine, topoğrafik
özelliklerine, şekillerine, dağılış derinliklerine,
ışığa karşı tepki ve topluluk yapılarına göre
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sınıflandırmak mümkündür. Ancak planktonların
sınıflandırılmasında en çok boyları ve biyolojik
özellikleri kullanılmaktadır. Boylarına göre pikoplanktonlar (<2 μm), ultraplanktonlar (2-5 μm),
nanoplanktonlar (5-20 μm), mikroplanktonlar (20
μm. - 2mm), makroplanktonlar (2mm – 2 cm) ve
megaplanktonlar (>2 cm) olarak sınıflandırılırken,
biyolojik özelliklerine göre fitoplanktonlar (bitkisel
kökenli olanlar) ve zooplanktonlar (hayvansal
kökenli olanlar) olarak sınıflandırılmaktadır (7).
Plankton grubu içerisinde yer alan mikroalg’lerin aşırı üremelerinin zarar verdiği en önemli
sektörler arasında deniz ve tatlı su balığı yetiştirme
çiftlikleri yer almaktadır. Örnek olarak Japonya
Seto Island Sea yöresinde sarıkuyruk balığı
yetiştirme çiftliğinde oluşan Chattonella antiqua
aşırı üremesi sonucu 500 milyon dolar civarında
maddi kayba neden olduğu bildirilmiştir (6). Atina'nın
kuzeybatısındaki Maliako Körfezi'nde milyonlarca
ölü balığın karaya vurması ve kıyıları boydan boya
saran balık ölümleri üzerine, Yunanistan Deniz
Araştırmaları Merkezi yetkililerinin bölgede yaptıkları araştırmada; Chattonella sp.’ye rastlandığı
ve bu türlere bağlı olarak da balıkların oksijensiz
kalarak öldüğü bildirilmiştir (4).
Chattonella türleri, Heterokontophyta şubesinin, Raphidophyceae sınıfı ve Chattonellaceae
ailesinden mikro-alglerdir (11). Şimdiye kadar
balıklarda ölümlere neden olan 5 Chattonella türü
(C.antiqua, C. marina, C. minima, C. ovata ve
C. subsalasa) bildirilmiştir (3).
Chattonella sp., balıklarda hemolitik, hepatotoksik, ozmoregülatör etkiler ve sebebi bilinmeyen
toksikasyonlara neden olur (8). Avustralya’da 1996
yılında yapılan bir çalışmada Chattonella toksikasyonuna bağlı olarak balıkların solungaçlarında aşırı
mukus üretimi sonucu solunum güçlüğü şekillenmiş ve %22-90 arasında mortalite görülmüştür (9).
Solungaçlarda epitel hücrelerinin şişmesi ve yer
yer dökülmesiyle beraber aşırı mukus birikimiyle
gaz alışverişini engelleyen histopatolojik lezyonlar
görülmüştür. C. marina ve diğer toksik alglerin
toksisitesi; algin üreme safhası, sıcaklık, demir
miktarı ve ışığı absorbe etme seviyesine göre
değişmektedir. Alglerin özellikle Raphidophyte
şubesine ait alt türlerinin artışı ile birlikte suda
süperoksit anyon radikalinin artması ve buna bağlı
olarak ta balık ölümlerinde artışların yaşandığını
belirtilmiştir (9). C. marina ve C. antiqua türlerinin

içerdiği toksinler, doymamış yağ asitleri üretir ve
balıklarda kalp ve solungaçlara etki eder. Bu
toksinlerden icthyotoxinler balıklarda ölümlere,
neurotoxinler sinir sistemi bozukluklarına neden
olur. Ayrıca C. antiqua’da bulunan sitotoksinler
biyolojik membranların merkezine etki eder (1). C.
marina’nın, dünya çapında deniz balıkçılığında
ciddi ekonomik kayıplara neden olduğu bildirilmiştir (5). Son yıllarda balıklarda boğulma, ozmotik dengenin bozulması ve solunum bozukluğu
sonucu görülen balık ölümleri C. marina’nn
ortamda gözlenmesi sonucu bu türe bağlı zararlı
mikro-alg aşırı üremelerine bağlanmıştır (5).
İnsanlarda kabuklu deniz ürünlerinin tüketimine bağlı olarak, Chattonella türleri bir brevetoxin (neurotoxin) üretebilir (10). Brevetoksinler
insanlarda nörotoksik kabuklu zehirlenmesine
(NSP) neden olur. NSP’ye bağlı iki tip insan
zehirlenmesi kaydedilmiştir: biri deride batma
hissi, sıcak ve soğuk hissin değişmesi, mide
bulantısı, ataksi ve diyareye sebep olurken; diğer
formu üst solunum yolu sıkıntısı veya göz tahrişi
ile karakterizedir. Brevetoksinler insanlarda
zehirlenmelere yol açmalarının yanı sıra deniz
organizmalarını da etkiler ve deniz memelilerinde
birçok ölüm olaylarına sebep olurlar (2).
MATERYAL VE METOT
İzmir/Urla'daki bir balık çiftliğinden 2013
yılının Mayıs ayında İzmir/Bornova Veteriner
Kontrol Enstitüsü'ne gelen deniz suyu numunelerinde, toksik mikro-alglerden Chattonella sp. tespit
edilmiştir (Şekil 1). Bu tespit üzerine; bu mikroalglerin aşırı çoğalması sonucu, balık çiftliklerinde
ve çevre üzerinde görülebilecek etkilerin önemi
üzerine Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün
emirleri çerçevesinde, İzmir ilinde faaliyet
gösteren balık çiftliklerinde, 2014 yılının Şubat ve
Haziran ayları arasında Chattonella sp. izleme
programı oluşturulmuştur. Bu program oluşturulurken; mikro-alg aşırı üremesi için gerekli abiyotik
faktörlerin (sıcaklık, pH, yağmurlar nedeniyle tuzluluğun azalması, oksijen miktarı, su hareketleriyle
azot ve fosfor yönünden zengin suların yüzeye
çıkması ve gün periyodunun uzaması) Şubat
ayında ortaya çıkması ve Haziran ayında otlama
olayı (zooplankton çoğalması ile birlikte
zooplanktonlarca, fitoplanktonların yenilmesi) ile
birlikte mikro-alglerin sayısının azalması, zamanla

Balık Çiftliklerinde Chattonella Sp. Varlığı

da tamamen ortadan kalkması durumu dikkate
alınmıştır.
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çiftliğinde, 2014 yılının Şubat ve Haziran ayları
arasında yapılan çalışma sonuçlarına göre; hiçbir
çiftlikte Chattonella sp. türlerinin varlığına rastlanmamıştır.
TARTIŞMA VE SONUÇ

Şekil 1. Chattonella sp. (orjinal X40 objektif)

Söz konusu araştırma için Chattonella sp.'nin
ilk çıktığı balık çiftliğinden her ay alınacak şekilde,
toplam 66 farklı balık çiftliğinden alınan deniz
suyu numuneleri, İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri Mühendisleri
tarafından belirli bir program dahilinde Enstitüye
getirilmiştir. Araştırma, Enstitünün Toksikoloji
Bölümü ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Fitoplanktoloji Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Muayeneler Koray (7)'ın belirttiği esaslara
göre yapılmıştır. Buna göre Enstitünün Toksikoloji
Bölümü'nde su numunelerine öncelikle litreye 4 ml
lugol solüsyonu eklenmiş, daha sonra takip eden 4
saat içinde litreye %40'lık 50 ml formaldehit ilave
edilmiş ve numuneler bu şekilde 7 gün oda ısısında
bekletilmiştir. Bu süre sonunda üstte kalan süpernatant atılmış ve dipte kalan kısım 4000 devirde 5
dakika santrifüj (Boeco/U-32R) edilmiştir. Bu
işlemden sonra üstteki süpernatant atılmış ve dipte
kalan kısım santrifüj tüpleri içerisinde aynı gün
muayene edilmek üzere Ege Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi Fitoplanktoloji Laboratuvarına
götürülmüştür. Söz konusu laboratuvarda tüplerin
dip kısımlarından pipetle çekilen deniz suyu lam
üzerine yayılmış ve üzerine lamel kapatılarak ışık
mikroskobunda (Olympus BX-50 Phase-Contrast
Apochromate) Chattonella sp. yönünden incelenmiştir.
BULGULAR
Urla yöresinden 2013 yılında rapor edilen
Chattonella sp. türüne ait balık ölümleri dışında
İzmir ilinde faaliyet gösteren toplam 66 farklı balık

Yaklaşık olarak 4 ay kadar süren izleme programına göre, hiçbir çiftlikte Chattonella sp. türlerinin varlığına rastlanmaması; 2013 yılında İzmir/
Urla'daki bir balık çiftliğindeki deniz suyu numunelerinde görüldüğünü bildirdiğimiz Chattonella
sp. türlerinin, aslında ortamda mevcut bir tür
olmadığı, muhtemelen yabancı bir tankerin atık
suyuyla gelen ve kısa sürede aşırı üremeler
göstererek, bir süre sonra kaybolan bir mikro-alg
türü olabileceğini göz önüne getirmektedir. Bu
durum Chattonella sp. türlerinin ortam koşullarına
uyamadıkları ve sadece transport neticesinde tesadüfi bir periyotta aşırı üreme gösterebileceklerinin
bir kanıtı olarak değerlendirilmiştir.
TEŞEKKÜR
Çalışma süresi boyunca deniz suyu numunelerinin düzenli olarak teminini sağlayan, İzmir
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli
Su Ürünleri Mühendislerine teşekkür ederiz.
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SUMMARY
The first isolation of Betanodavirus was done from seabass cultured at the province of Mersin in the Mediterranean region
of the Turkey in 2011. Following the isolation of virus in striped snakehead fish fry (SSN-1) cell culture immunofluorescence
antibody test (IFAT) and reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) techniques were applied for the identification
of the virus. Result was confirmed by the OIE's Reference Laboratory for Viral Nervous Necrosis (Zooprofilattico Istituto
Sperimentale delle Venezie, Dipartimento di Ittiopatologia, Italy) .
Key words: IFAT, RT-PCR, Seabass, SSN-1, VNN

ÖZET
Türkiye’de kültürü yapılan levreklerden Betanodavirus’un ilk izolasyonu 2011 yılında Akdeniz Bölgesinde Mersin ilinde
yapılmıştır. Virusun identifikasyonu striped snakehead fish fry (SSN-1) hücre kültüründe izolasyonu takiben immunfloresan
antikor testi (IFAT) ve reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) tekniği ile yapılmıştır. Sonuçlar Viral Nervöz
Nekrosiz hastalığının OIE referans laboratuarı tarafından doğrulanmıştır (Zooprofilattico Istituto Sperimentale delle Venezie,
Dipartimento di Ittiopatologia, Italy).
Anahtar kelimeler: IFAT, Levrek, RT-PCR, SSN-1, VNN

INTRODUCTION
Viral Nervous Necrosis (VNN) or Viral
Encephalophaty and Retinopathy (VER) are
important diseases that reported especially in
marine fish larvae and juvenile, and sometimes
also in adults. The disease has a wide distribution
in the world (2, 17). The disease has been reported
from at least 40 fish species. Dicentrarcus labrax,
Lates calcarifer, Epinephelus sp., Cromileptes
altivelis, Pseudocaranx dentex, Oplegnathus
1

fasciatus, Takifugu rubripes, Verasper moseri,
Hippoglossus hippoglossus, Paralichthys olivaceus,
Scophthalmus maximus are the most affected fish
species from the disease (7, 10, 11, 13, 14). Some
ornamental freshwater fish species developed
clinical signs following experimental infection (6).
The causative agent of the disease is a
member of Nodaviridae family in Betanodavirus
genus. The virus is non-enveloped, ıcosahedral and
approximately 25-30 nm in size (4, 6).
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Virus has four different major genotypes,
designated: striped jack nervous necrosis virus
(SJNNV), tiger puffer nervous necrosis virus
(TPNNV), red-spotted grouper nervous necrosis
virus (RGNNV) and barfin flounder nervous
necrosis virus (BFNNV) (15, 19, 20).
Clinical symptoms develop as a result of
extensive tissue vacuolation of brain, spinal cord
and retina in which the virus actively replicates.
Although depend on species and age of the fish,
the major clinical symptoms are abnormal
swimming behaviour associated with loss of
appetite and a progressive change in pigmentation.
The larvae and juvenile stages of fish is mainly
affected by the disease but serious mortalities have
been also reported in market-size and adult fish,
such as Pseudocaranx dentex, Epinephelus
septemfaciatus and seabass (12, 16). The
appearance of clinical signs is significantly
influenced by the water temperature. Mortality and
earlier appearance of the disease were observed at
water temperatures ranging from 28°C to 30°C in
warm-water fish Epinephelus malabaricus, from
20-26 ºC in Pseudocaranx dentex larvae. The
appearance of typical clinical signs of disease were
observed in seabass at the water temperatures
higher than 23-25 ºC. In rare cases the outbreaks of
VNN can be seen more or less clinical signs (9).
Using RT-PCR Betanodavirus genome has
been identified at Sciaena umbra and Sparus
aurata as asymptomatic. It is thought that the sea
bream is a healthy carrier for the sea bass which is
an important target host species in the Mediterranean Region (3, 5). The wild species in the environment is an other risk factor for dissemination of
the disease (8).
The “gold standart” method to detect VER or
VNN is isolation of viral agents in cell culture
(SSN-1 and/or E-11) followed by immunological
and/or molecular identification using IFAT and/or
RT-PCR (1). In addition to virus isolation in cell
culture PCR-based methods IFAT and IHC directly
applied to the diagnosis of viral diseases in both
clinically and subclinically infected fish for the
rapid detection of betanodavirus (1, 18, 19).
MATERIALS AND METHODS
Reference virus strain and SSN-1 cell
culture: Reference betanodavirus strain used as

positive control and SSN-1 cell culture used at the
virus isolation and identification studies was
obtained from Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie, Dipartimento di Ittiopatologia, Italy.
Fish samples: A total of 30 seabass samples
(approximately 250 g in weight) from a farm
located on the Mediterranean Region, province of
Mersin were transported on ice to the Virology
Department of Bornova Veterinary Control
Institute for the monitoring programme of VNN on
july in 2011.
Brain, spinal cord and eyes of five fish were
pooled in one sample. A total of six sample were
prepared from 30 fish. All the samples were
homogenized with a mortar, pestle and sterile sand
under aseptic conditions. The homogenates were
suspended in L-15 medium supplemented with 5 %
foetal calf serum and 1% antibiotic-antimycotic
solution at a ratio of 1/10 (w/v). Suspended
homogenates were clarified by centrifugation and
then supernatants were sterilized by membrane
filtration (0.45 µm).
Hipperimmune Sera and Conjugate: The
IFAT applied for identification of VNN was
carried by using commercial anti-nodavirus
monoclonal antibody and FITC labeled antimouse
immunoglobulin sera obtained from Aquatic
Diagnostics Ltd and Sigma, respectively.
RNA Extraction kit and RT-PCR kit: The
commercially obtained RNeasy Plus Mini Kit for
RNA extraction and One Step RT-PCR Kit for RTPCR from Qiagen were used for the molecular
identification tests.
Primers: The F2-R3 primer set, targeting the
430 bp T4 variable region of the RNA2 segment of
SJNN virus were used in this studies for diagnostic
purpose. The sequences of primers are given below
(18):
F2 primer
TCG-CT-3’

5’-CGT-GTC-AGT-CAT-GTG-

R3 primer 5’-CGA-GTC-AAC-ACG-GGTGAA-GA-3’
Virus isolation: 24 well cell culture plate
with SSN-1 cell line was prepared using 1 ml cell
culture medium (L-15 medium supplemented with

Betanodavirus in Turkey

10 % FCS) per well. 1/10 and 1/100 dilutions of
each sample homogenates were inoculated to 24 h
old cell monolayers and two of wells at each plate
leave without inoculation as a cell control and
incubated at 25ºC. During incubation period
inoculated cell culture plates were examined daily
for cytopathic effect (CPE) for 10 days. At the end
of the 10 days further passages of supernatants
were made to new culture plate after freeze/thaw.
Reference betanodavirus strain used as positive
control and inoculated to separate SSN-1 cell
culture plate at the virus isolation studies as given
by Anonymous 2013.
Virus identification
Indirect
fluorescent
antibody
test:
Betanodavirus strain used as positive control and
virus isolated samples were inoculated to 24 well
cell culture plate with SSN-1 and incubated at 25ºC
for 48-72 hours. Cell culture plate was washed in
PBS and then fixed with methanol. Fixed cell
culture plate was incubated at 37ºC with
commercially
available
antibetanodavirus
monoclonal antibody (Anti-Nodavirus monoclonal
antibody, Aquatic Diagnostics Ltd.). After a wash
with PBS, FITC labelled conjugate (Sigma) was
added and incubated at 37ºC.Washing with PBT
were made and examined under fluorescent
microscope (2).
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CPE observed very clearly as shown below (Figure
1).
Virus Identification: IFAT and RT-PCR
techniques were applied to 3rd passage of samples
in the SSN-1 cell culture for the identification
virus. Fluorescent staining was observed at IFAT
applied to the 3rd passages of sample and
Betanodavirus strain inoculated as a positive
control. Fluorescent staining was not observed at
the negative control (SSN-1 cell culture). The
consistent results with the IFAT were obtained
when RT-PCR technique was applied to the same
sample. 427 bp DNA bands were observed for the
positive samples as a result of the RT-PCR while
no band was observed for the negative control
(Figure 2).

RT-PCR: RNA extractions were done
using commercial RNA purification kit
(RNeasy Plus Mini Kit, Qiagen) according to
procedure of the kit. 427 bp region of the
RNA2 capsid protein gene was amplified as
given by Nishizawa et al. (18). One Step RTPCR kit (Qiagen) was used for amplification.
Amplified DNA bands were separated on
ethidium bromide stained 2% agarose gel and
the bands examined under UV ligth (1, 18).
RESULTS
Macroscopic Observations: At necropsy, a
remarkable finding was not observed in the
internal organs, skin, operculum and head region.
Virus Isolation: Cytopathic effect (CPE) was
not observed at the 1st passage of cell culture
inoculations. At the 2nd passages of inoculated cell
cultures CPE was observed and at the 3rd passage

Fig.1. SSN-1 cell culture (A) and cytopathic effect (CPE) of
Betanodavirus (B)
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There was no report of clinical symptoms
and/or clinical findings, disease with death at the
VNN detected fish farm raises the idea that fishes
in the farm were asymptomatic carriers.
ACKNOWLEDGMENTS
The authors are grateful to the OIE Reference
Laboratory on the VNN (Istituto Sperimentale
delle Zooprofilattico Venezia, Dipartimento di
Ittiopatologia, Italy) for the confirmation of the
results and sequence analysis to be done.
Fig. 2. 2 % agarose gel electrophoresis of RT-PCR products.
Lane 1, 6: 100 bp DNA ladder, Lane 2: Sample, Lane
3: Positive control, Lane 4,5: Negative control

Sample has been sent to the OIE Reference
Laboratory on the VNN (Istituto Sperimentale
delle Zooprofilattico Venezia, Dipartimento di
Ittiopatologi, Italy) for the confirmation of the
results and sequence analysis to be done. The
results were confirmed by Istituto Sperimentale
delle Zooprofilattico Venezia, Dipartimento di
Ittiopatologi, Italy using both IFAT and real-time
RT-PCR. Also the sequence analysis of the sample
was done by the same Institute and they have
reported that sequence analysis of the gene
encoding for the polymerase protein (RNA1)
revealed a nucleotide similarity %99 with starain
RGNNV genotype (accession number JN189818)
and capsid (RNA2) protein revealed a nucleotide
similarity %99 with strain RGNNV genotype
(accession number AY744705).
DISCUSSION
VNN disease of sea bream in the
Mediterranean countries such as France and Italy;
sea bass in countries such as Greece, Italy, Israel,
Spain, Portugal, France and Malta have been
reported (3, 5, 14). Routine annual control of and
in the screening study of Betanodavirus of seabass
and seabream farming in the Aegean Region
Betanodavirus, was not isolated by our Institute,
which is the Fish Diseases Reference Laboratory.
However, VNN was isolated for the first time from
seabass farm where growth in earth pond in Mersin
on the Mediterranean Sea during the screening
study of VNN. All fish farm in the region
simultaneously screened for VNN, Betanodavirus
has not been isolated in other farms.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de izole edilen antijenik olarak farklı iki İnfeksiyöz Bursal Hastalığı (IBD) viruslarının
(IBDV) Newcastle hastalığı (ND) virusu (NDV) ile bir araya getirilerek inaktif kombine aşının hazırlanması ve güvenlik ile
etkinliğinin araştırılmasıdır.
IBDV'ları Serotip 1’in G34, G35 alt tipleri ve NDV'u olarak NDV6 suşu kullanıldı. IBDV'ları Civciv Embriyo Fibroblast
(CEF) hücre kültürlerinde ve NDV'ları embriyolu Spesifik Patojen Free (SPF) yumurtalarda çoğaltıldı. Allantoik sıvıdaki viruslar
inaktive edildi, titrelerine bağlı olarak belirli oranlarda karıştırıldı, yağ adjuvan ile birleştirildi ve homojenize edilerek yağ
emülsiyonlu inaktif kombine aşı haline getirildi. Hazırlanan aşı güvenlik (zararsızlık) testi için 2 saha dozu ile 2 haftalık SPF
civcivlerde test edildi. Aşının etkinliği deneysel laboratuvar çalışmasıyla 3 grup SPF civcivlerde yapıldı. 1. grup canlı ND ve IBD
ve hazırlanan inaktif kombine aşı, 2. grup sadece canlı IBD ve ND aşısı ile aşılandı. 3. grup aşısız kontrol olarak kullanıldı.
Korunmanın değerlendirilmesi için IBDV-ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbant Assay) ve NDV-HI (Hemaglutinasyon
Inhibisyon) antikor titreleri, Bursa/Vücut ağırlığı (B/BW) oranları ve mikroskobik lezyonlar belirlendi. Hazırlanan kombine aşı,
21 günlük gözlem süresinde aşılanan ve aşılanmayan her iki gruptaki civcivlerde ölüm veya lokal ve sistemik bir reaksiyon
oluşturmadı. Canlı+İnaktif kombine aşı ile aşılanan 1. grubun SPF tavuklarda IBDV-ELISA ve NDV-HI antikor titreleri, sadece
canlı IBD ve ND aşısı ile aşılanan 2. gruba göre önemli derecede yüksek bulundu. Grupların 2 haftalık yaştaki yavrularının
maternal antikor titreleri de aynı şekilde inaktif kombine aşı ile aşılanan grupta belirgin şekilde daha yüksekti. Aşılanmamış
kontrol grubunda çok düşük ELISA titreleri dışında antikor tespit edilmedi. Virulent IBDV-OA eprüvasyonundan sonra bursa
Fabriciuslar çok küçülmüştü ve B/BW oranları genelde çok düşük olmasına rağmen 1. grubun değerleri diğerlerinden daha
yüksekti. Grupların mikroskobik lezyonları canlı + inaktif, sadece canlı aşı ve aşısız kontrol için sırasıyla çok iyi, orta ve kötü
olarak saptandı.
Sonuç olarak, hazırlanan inaktif kombine aşının tavuklar için IBD ve ND'na karşı korunmada güvenli ve etkin olduğu
ortaya kondu. Bu araştırma, Türkiye'de izole edilen IBDV' larının farklı antijenik alt tipleriyle hazırlanan inaktif kombine aşı ile
yapılan ilk çalışmadır.
Anahtar kelimeler: Aşı, Gumboro, inaktif, kombine, Newcastle.
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SUMMARY
The objective of this study, was to prepare an inactivated combined vaccine by mixing antigenically two different
Infectious Bursal Disease Virus (IBDV) with Newcastle Disease Virus (NDV) and investigate its safety and efficacy.
Two subtypes (G34 and G35) of serotype 1 for IBDV and lentogen NDV6 strain were used for NDV. IBDV and NDV
were propagated in Chicken Embriyo Fibroblast (CEF) cell culture and embrionated Specific Pathogen Free (SPF) chicken eggs
respectively. Allantoic fluids containing virus were inactivated, proportionally mixed according to their titers, combined with oil
adjuvant, and homogenized to get inactivated combined oil emulsion vaccine. The prepared vaccine was tested for safety in 2
weeks old SPF chicks given 2 doses of vaccine. Efficacy was done in experimental laboratory trails in 3 groups of SPF chicks.
The first group was vaccinated with Infectious Bursal Disease (IBD) and Newcastle Disease (ND) live vaccine plus prepared
inactivated vaccine, and second group with IBD and ND live vaccine only. The third group was used as unvaccinated control.
IBDV-ELISA and NDV-HI antibody titers, Bursal/Body Weight (B/BW) ratio, and microscobik lesions were determined for
evaluation of protection. The inactivated combined vaccine did not cause any death or local and sistemic reaction in both
unvaccinated and vaccinated groups during the observation period of 21 days. The IBDV-ELISA and NDV-HI titers of the first
group that was vaccinated with live and inactivated combined vaccines were significantly higher than the second group which
was vaccinated with live IBD and ND vaccines only. The maternally derived antibody titers of chicks at 2 weeks of age were
markedly higher in the group vaccinated with inactivated combined vaccine. Although the bursa Fabricius of all chicks were
very small and B/BW ratio were very low, those in the first group were higher than the others after virulent IBDV-OA challenge.
The microscopical lesions were defined as very good, intermediate, and bad for the groups of 1,2 and 3 respectively.
As a result, the prepared IBD + ND inactivated vaccine was safe and efficient in protection against both diseases in
chickens. This is the first study of the inactivated combined vaccine that was prepared by using antigenically different subtypes
of IBDV isolated in Turkey.
Key words: Combined, Gumboro, inactive, Newcastle, vaccine

GİRİŞ
Gumboro hastalığı olarak bilinen İnfeksiyöz
Bursal hastalığı (IBD) genç tavukların akut çok
bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Dünyanın pek çok
yerinde görülmekte ve önemli ekonomik kayıplara
neden olmaktadır. Hastalığın etkeni olan virusun
hedef organı bursa Fabriciustur (BF). Gelişmekte
olan B lenfositleri tahrip ettiğinde immunosupresyonla karakterize bir hastalığa neden olur (14, 15).
Hayvanların enfekte olduğu yaşa ve virusun
özelliğine bağlı olarak hastalık klinik ve subklinik
formda seyreder. Hastalığın klinik formu 3-6
haftalık yaştaki piliçlerde klinik belirtilerin yanı
sıra yüksek morbidite ve mortalite ile seyreder. 10.
günden önce enfekte olan civcivlerde hastalık
subklinik bir seyir izler. Herhangi bir klinik belirti
gözlenmez ancak sağlıklı görünen civcivlerin
BF'unda meydana gelen dejenerasyon ve buna
bağlı olarak kalıcı immunosupresyon gelişir. Bu
nedenle diğer hastalık etkenlerine karşı duyarlılık
artar ve diğer hastalıklara karşı yapılacak aşılamadan istenilen düzeyde immun yanıt alınamaz.
Hastalığın uzun süreli indirekt etkilerinden dolayı
ekonomik kayıpları da büyük olmaktadır (2, 3, 14,
25).
IBDV'nin iki serotipi bulunmaktadır. Serotip 2
tavuk ve hindilerde infeksiyona neden olur. Ancak,

hastalık oluşturmaz. Tavuklarda hastalığa neden
olan Serotip 1 viruslarıdır. Bu grupta antijenik ve
patojenik yapıları farklı çeşitli viruslar bulunmaktadır (12, 15).
IBDV dayanıklı olup, doğal koşullara ve
dezenfektanlara karşı oldukça dirençli olduğu için
senitasyon ve dezenfeksiyonla kontrol altına alınması çok güçtür. Bu hastalıkta en önemli kontrol
metodu aşılamalardır. Aşılamalar ile aşılanan anaç
tavuklar hastalığa karşı korunduğu gibi civcivlerde
anadan yavruya yumurta yoluyla geçen maternal
antikorlar (Mab) vasıtasıyla yaşamın ilk birkaç
haftasında korunurlar. Genelde damızlık sürüler
çeşitli aşı programları ile canlı ve inaktif aşılarla
aşılanarak yavrularında yüksek düzeyde koruyucu
Mab geçişi sağlanır (4, 7, 9, 12, 20).
Yapılan aşılamalara rağmen sahada özellikle
broylerlerde Gumboroya ilişkin problemler Amerika
Birleşik Devletleri (A.B.D.) nin çeşitli bölgelerinde
dikkati çekmiştir. Bu salgınlarda immunsupresyona neden olan, klasik (standart) suşlardan farklı
antijenik yapıda varyant suşlar tespit edilmiştir. Bu
varyant suşların aşı başarısızlıklarında önemli
rolleri olduğu saptanmış ve bunlara karşı etkili bir
korunmanın sağlanabilmesi için bu suşları içeren
canlı suşlarla kombine inaktif aşılar geliştirilmiş ve
kullanılmıştır (20, 21).

İnfeksiyöz Bursal ve Newcastle Hastalığına Karşı İnaktif Kombine Aşı

Doksanlı yıllarda Avrupa ülkelerinde başlayan
daha sonra Ortadoğu, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine yayılan çok virulent virusların neden olduğu
Gumboro salgınları yaşanmıştır. Bu salgınlar
broylerlerde %30 ve yumurtacılarda %70'e varan
ölümlere neden olmuştur. Ortaya çıkan bu Avrupa
suşları, serotip 1 klasik tipte olmasına karşın klasik
suşlara karşı koruyucu olan antikorların varlığında
bile hastalığa neden olmaktadır. Bu virusların
A.B.D.'de görülenin tersine varyant suşlar olmadıkları antijenik olarak klasik suşlara benzer
oldukları fakat virulenslerinin diğer klasik suşlardan farklı ve yüksek olduğu rapor edilmiştir. Bu
salgınlara karşı korunmada klasik suşları içeren
intermediate ve "hot" suş denilen daha virulent
suşlar içeren aşılar kullanılmıştır (13, 21, 25).
Damızlık tavuklarında 12 haftalık yaşta canlı ve 20
haftalık yaşta inaktif aşı ile aşılanmada çok yüksek
düzeyde ve 9 ay boyunca antikor titreleri saptanmıştır. Maternal antikorlar inaktif aşı ile aşılanan
gruplarda canlı aşı ile aşılananlardan yüksek ve
canlı+inaktif aşı ile aşılananlarda daha da yüksek
bulunmuş ve 16. güne kadar yüksek düzeyde
kalmıştır (4).
Ülkemizde de 1990 yılında başlayan ve yüksek
ölümlerle seyreden salgınlar tavukçuluk sektöründe büyük ekonomik zararlara neden olmuştur.
Türkiye'deki Gumboro salgınlarından izole edilen
viruslarla yapılan araştırmalar ile virusların antijenik özellikleri incelenmiş (G34,G41,ETL3)’ten
oluşan bir alt tip ve G35 ikinci alt tip olmak üzere
2 alt tip tespit edilmiştir (26, 27, 28). Sahada
dominant olan IBDV alt tiplerinin kullanılacak
aşıdan önce belirlenmesi önemlidir. Eğer birden
fazla tipte viruslar sahada mevcut ise 2 veya daha
fazla sayıda IBDV alt tiplerin inaktif aşıda
bulundurulması korumayı arttıracaktır (14).
Türkiye'de tavukçuluğun yoğun olarak yapıldığı bölgelerde zaman zaman Newcastle hastalığı
rapor edilmektedir. Özellikle Gumboro hastalığından sonra yaşanan immunsupresyonlar nedeniyle
diğer hastalık olgularında olduğu gibi ND salgınlarında da artışların gözlenmesi normaldir. Bazı
bölgelerde ND'na karşı aşılanmış ticari tavuk
sürülerinde hastalık çıkışı ve bunlardan virulent
saha virusları izole edilmiştir (18). NDV'u içeren
yağ adjuvantlı inaktif aşılar ND'na karşı korumada
büyük önem taşır ve bu aşılar VelojenikVisserotropik NDV (VVNDV)'ye karşı uzun süreli
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korunma sağladığı için pek çok ülkede geniş bir
kabul görmüştür (23). Türkiye’de kullanılan ithal
yağ adjuvantlı inaktif Newcastle aşılarından ikisi
ile Manisa’da üretilen yerli aşının sağladığı
bağışıklığın seyri yumurtacılarda verim dönemi
boyunca HI testi ile izlenmiş ve yerli aşının ithal
aşıya göre daha etkili olduğu ve son dönemlerde
diğer iki aşıya göre yüksek titre verdiği belirlenmiştir (5).
Bu çalışmada ülkemizde izole edilen ve
antijenik özellikleri ortaya konan iki farklı IBDV
izolatı (alt tip) NDV ile bir araya getirilerek
Gumboro ve Newcastle hastalığına karşı inaktif
kombine bir aşının hazırlanması ve etkinliğinin
deneysel çalışmalarla ortaya konması amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Yumurta ve Civciv: Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsü Müdürlüğü
SPF sürülerinden temin edildi.
IBD Virusları: Aşının hazırlanması için daha
önceden izole ve identifiye edilen ve antijenik
benzerlikleri ortaya konan IBDV Serotip 1'in G34
(Klasik) ve G35 (Alt tip) saha izolatları kullanıldı.
Bu viruslar saflaştırılmış 12. ve 13. pasajlarında
olup, kimlik kontrolleri yapılmıştır. OA, IBDV'nin
çok virulent saha izolatı olduğu için eprüvasyonda
kullanıldı. Tüm IBD virusları Dr. Olcay TÜRE'den
(Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü, Bornova-İZMİR) temin edildi.
ND Virusu: NDV6 suşu avirulent, lentojen
NDV'u olup, referans laboratuvardan temin
edilmiş, saflık, sterilite ve kimlik kontrolü yapılmış
ve Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı
Üretim Enstitüsü Müdürlüğünde inaktif ND aşısı
üretiminde kullanılmıştır.
NDV-HI Test Antijeni: Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsü Müdürlüğü Antijen Antiserum Üretim Laboratuvarı
bölümünden temin edildi.
Canlı NDV ve IBDV Aşıları: Ticari Liyofilize
Gumboro D-78 ve Newcastle HB1 canlı aşıları
kullanıldı.
Hücre Kültürü: IBD viruslarının pasajlarla
çoğaltılması, aşı antijeninin elde edilmesi ve titrelerinin ölçülmesi amacıyla 10 günlük embriyolu
SPF yumurtalardan hazırlanan Civciv Embriyo
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Fibroblast (CEF) primer hücre kültürleri kullanıldı.
Bu kültürler aşı üretiminde kullanılan primer CEF
protokolüne göre hazırlandı. Dokuların enzimatik
parçalanmasında % 0.5 trypsin kullanılarak tek
hücre süspansiyonu elde edildi. Hücreler için
büyütme vasatı olarak % 8 yeni doğmuş buzağı
serumu, % 10 Tryptose Phosphote Buyyon (TPB),
% 7,5 NaHCO3, 100 IU/ml penicilline, 100 mg/ml
streptomycine içeren Eagle'ın Minimum Essetial
Medium (MEM, Sigma) kullanıldı. Virus inokulasyonundan sonra kullanılan idame vasatında
büyütme vasatından farklı olarak sadece serum
oranı % 2'ye düşürüldü. Hücreler 37 oC'de % 5
CO2 içeren nemli atmosferde inkübe edildi ve
monolayer tamamlandığında virus ekimleri yapıldı.
IBDV Antijeninin Hazırlanması: Elde edilen
G34 ve G35 çalışma tohum virusları 150 cm2 flask
ve 175 cm2 cam buatlardaki hücre kültürlerinde
ekimleri ayrı ayrı yapılarak viruslar çoğaltıldı. Elde
edilen virus suspansiyonları, -20 oC'de 3 kez
dondurulup çözdürüldü. 2000 rpm'de 20 dakika
düşük hızda santrifüjleri yapıldı ve süpernatant aşı
antijeni olarak elde edildi. İlgili sterilite ve titre
testleri yapıldı. Daha sonra steril çıkan ve yeterli
titrede olan sıvılar birleştirilerek Binary ethylenimine (BEI) %8'lik solusyonundan litreye 125 ml
katılarak inaktivasyonları yapıldı. BEI katılan virus
süspansiyonları, 37 oC'de 24 saat inkübe edildi. Bu
süre sonunda ortamdaki BEI'nin nötralizasyonu
için %2 olacak şekilde %50'lik sodiumthiosulfate
solusyonundan litreye 14,8 ml katılıp +4 oC'de
soğutuldu, pH değeri, 2 saat sonra glycine buffer
ile 7,2 - 7,4'e ayarlandı ve 14-16 saat daha oda
derecesinde tutuldu. Daha sonra virus proteinlerinin fiksasyonu ve BEI ile yapılan inaktivasyonun
tamamlanması için % 4'lük formaldehyde (HCHO)
solüsyonundan litreye 2,5 ml ilave edildi ve 37 oC'de
24 saat bekletildi. İnaktivasyonun yapıldığından
emin olmak için inaktivasyon testi yapıldı. İnaktivasyon ve sterilite testleri tamamlanan sıvılar,
kullanılıncaya kadar +4 oC'de bekletildi.
NDV Aşı Antijeninin Hazırlanması: NDV6
çalışma tohum virusunun antibiyotikli steril Phosphate
Buffer Saline (PBS pH:7.2) ile EID50=Log10 103 104 / 0,1 ml olacak şekilde sulandırması yapıldı ve
bu virus süspansiyonundan 10 günlük embriyolu
SPF yumurtaların allantoik boşluğuna 0,1 ml
olarak inoküle edildi. Yumurtalar 37 oC'de nemli
kuluçka makinalarında inkübe edildi ve 24 saat

içinde ölen embriyolar atıldı. 72-96 saat inkübasyondan sonra canlı kalan embriyolar +4 oC'de 1
gece bekletildi. Steril ortamda ve steril ekipmanlarla ekilen yumurtaların amnio-allantoik sıvıları
vakumla emilerek toplandı. Toplanan virus antijenleri bir araya getirilerek 2000 rpm'de 20 dakika
santrifüj edildi. Antijenlerin bakteri-mantar yönünden sterilite testleri ve titre kontrolleri yapıldı.
Steril ve yeterli titrede (108.7/0.5 ml) olan antijenlerin inaktivasyonları, IBDV'ye benzer şekilde
yapıldı. Sterilite ve inaktivasyon testlerinden sonra
aşı antijeni kullanılıncaya kadar +4 oC'de
bekletildi.
İnaktif IBD+ND Kombine Aşısının Hazırlanması: IBD G34 ve G35 inaktif virus antijenleri
1/1 oranında karıştırıldı. Daha sonra bu karışım 1/4
oranında NDV ile (1 kısım NDV+4 kısım IBDV)
karıştırıldı. Bu karışıma final konsantrasyonu
% 0.01 olacak şekilde thiomersal ilave edildi. Elde
edilen 1 kısım virus süspansiyonu 1 kısım yağ
adjuvant ile karıştırılarak emülsiyon haline
getirildi. Kullanılan yağ adjuvantın bileşiminde
% 89 Marcol 52 (Mineral yağ), % 8,5 Span 80 ve
%2,5 Span 20 (Lipofilik emülsifiye edici) ve % 7,5
Tween 60 (Hidrofilik emülsiye edici) vardı. Yağ
adjuvantı 121 oC'de 30 dakika otoklavda sterilize
edildi. Emülsiyonun su fazının hazırlanması için
otoklavda ayrı olarak steril edilen Tween 60 düşük
hızda yaklaşık 37 oC'de virus aşı antijeni ile
karıştırıldı. Bu sulu faz, aynı ısı derecelerinde
devamlı bir şekilde karıştırılan yağ fazı üzerine
yavaş yavaş ilave edilerek düşük hızda 30 dakika
karıştırıldı. Karıştırma işlemi tamamlandıktan
sonra yüksek basınçlı homojenizatörden (Gaulin
Lab. 100) iki kez geçirildikten sonra emülsiyon
işlemi tamamlandı ve yağ içinde su emülsiyonu
elde edildi. Emülsiyonun fiziko-kimyasal testleri
(emülsiyon tipi, stabilite, viskozite, genel ve
mikroskobik görünüm) ve sterilite testleri tamamlandıktan sonra +4 oC'de saklandı. Daha sonra
deneysel çalışmalarla zararsızlık ve etkinlik testleri
yapıldı.
Sterilite Testleri: Bakteri ve mantar kontaminasyonlarını ortaya koymak amacıyla Fluid
thigolycollate medium ve soya-been casein digest
medium kullanıldı. Genelde 1 ml aşı 10 ml' lik
vasat tüplerine ekildi. Ekimler bakteri kontrolü için
35 oC'de mantar kontrolü için 21-22 oC'de 14 gün
inkübe edildi. Testlerde pozitif ve negatif kontrol-
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ler bulunduruldu (Staphylococcus aureus, Bacillus
subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Clostridi sporogenes, Candida albicans). Yağ emülsiyonlu final
aşının kontrolünde 10 g/l Polysorbate 80 (Tween
80) ilave edilmiş vasatlar kullanıldı (6).
Virus Titrasyonu
a- IBDV için Doku Kültürü Infektif Doz 50
(TCID50) Tayini: 96 gözlü mikropleytte CEF
hücre kültüründe tayin edildi. Virus sıvısının 10
katlı dilüsyonlarından her dilüsyon için 4 göz
kullanılarak 0,25 ml'deki TCID50 Sperman-Karber
metoduna göre hesaplandı (10).
b- NDV için Embriyo Infektif Doz 50
(EID50) Tayini: Virus sıvılarının 10 katlı dilüsyonlarından her birinde 5 adet 9-10 günlük embriyolu
yumurtaların allantoik boşluğuna 0,1 ml inoküle
edildi. Bu yumurtalar 37oC ve uygun nemli kuluçka makinasında 7 gün inkübe edildi. Daha sonra
ölü ve canlı embriyolu yumurtaların hemaglutinasyon (HA) aktiviteleri kontrol edildi ve Sperman
Karber metoduna göre 0,1 ml’deki EID50 belirlendi
(1).
İnaktivasyon Testi
a- IBDV için inaktif virus antijeni CEF
kültürün setine 10 doz miktarında ekildi ve
37 oC'de 7 gün inkübe edildi. Arkasından diğer bir
hücre kültürü setinde pasajlandı ve kültürler CPE
yönünden muayene edildi (6).
b- NDV için inaktif virus antijeninden bir
dozun 2/5 miktarı (0,2 ml) 10 adet 9-11 günlük
embriyolu SPF yumurtanın her birinin allantoik
boşluğuna inoküle edildi. Yumurtalar 6 gün süre
ile inkübe edildi, 24 saat ölümler hariç ölü ve canlı
embriyoların allantoik sıvıları bir araya toplanıp
ayrı, ayrı 10'ar adet yumurtalara inoküle ve 5-6 gün
inkübe edildi. Bu süre sonunda ve 24 saat sonra
ölen her yumurtanın embriyo allantoik sıvısı %5
tavuk eritrositleri ile HA yönünden test edildi.
Ayrıca her iki pasajdaki embriyo ölümleri tespit
edildi (6).
Fiziko Kimyasal Testler
a- Genel Görünüm: Aşının rengi, homojen
yapısı, inceliği ve yağ su fazı ayrışmış durumu
gözle kontrol edildi.
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b- Emülsiyon Tipi: Mikroskop lamı üzerine
aşıdan iki damla damlatıldı. Damlalardan biri bir
damla su diğeri bir damla yağ ile karıştırılarak
tespit edildi (19).
c- Viskozite: Rölatif viskozite, dikey olarak
tespit edilmiş 1 ml'lik serolojik pipetten 0,4 ml
emülsiyon aşının 24 oC'de akış süresi olarak tespit
edildi (19).
d- Hızlandırılmış Stabilite Testi: Aşı
örneğinden 10 ml, steril cam test tüplerine kondu
ve 37 oC'de 1 ay tutularak aşının su ve yağ fazına
ayrışma durumu değerlendirildi (19).
Deneysel Çalışmalar
Güvenlik (Zararsızlık) Testi: Her biri 10
adet iki grup 21 günlük SPF civcivlerden 10 adedi
boyunun arka derisi altına 2 saha dozu (1 ml)
hazırlanan inaktif ND+IBD kombine aşısı ile
aşılandı. Diğer 10 adet aşılanmadan kontrol olarak
ayrı izolatörde tutuldular. Bütün civcivler 21 gün
süre ile herhangi bir lokal veya sistemik reaksiyon
yönünden gözlemlendiler. (6)
Etkinlik Testi: 75 Adet 1 günlük SPF civcivler, her biri 25 adet olmak üzere 3 gruba ayrıldı ve
ayrı ayrı izolatörlere yerleştirildi. 1. gruptaki
civcivler 3 haftalık yaşta canlı liyofilize Newcastle
aşısı (HB1) ve 4 haftalık yaşta canlı liyofilize
Gumboro aşısı (D-78) ile kas içi (IM) ve burun-göz
damla metoduyla aşılandılar. Daha sonra 35
haftalık yaşta (yumurtlama periyodu içinde) bu
çalışmada hazırlanan inaktif ND+IBD aşısı ile deri
altı yolla 0,5 ml doz ile aşılandılar. 2. grup
civcivler 3 haftalık yaşta canlı Newcastle ve 4
haftalık yaşta canlı Gumboro aşısı ile 1. gruptaki
uygulanan aynı aşı ve yöntemle aşılandılar. 3. grup
civcivler kontrol grubu olup, bunlara hiçbir aşı
uygulanmadı.
Her üç grup tavukların izolatörlerdeki yumurtaları ayrı ayrı toplandı ve 51 haftalık yaşta alınan
yumurtalardan civciv çıkarıldı. Çıkan civcivler
temiz izolatörlerde 3 ayrı grup halinde yerleştirildiler. Civcivler 2 haftalık yaşta iken kanları
alındıktan sonra, hastalık yapıcı etkisi teyit edilen
IBD viruslarının çok patojen IBD saha izolatı, OA
ile burun-göz damlatma metodu ve bursa içine
enjekte edilerek civciv başına 0,1 ml bursa homojenatı ile eprüve edildi. Eprüvasyondan sonraki 2
hafta süresince civcivler klinik bulgular ve
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mortalite yönünden gözlemlendi. İki hafta sonunda
her üç grubun civcivleri tartıldıktan sonra kanları
alındı ve daha sonra öldürülerek makroskobik
lezyonlar yönünden incelendi. Bursa Fabricius’ları
çıkarılarak tartıldı ve Bursa / Vücut Ağırlığı Oranı
(B/BW) = Bursa Ağırlığı (g) / Vücut Ağırlığı (g)]
x 1000 olarak hesaplandı (19). Ayrıca BF'ların
mikroskobik muayeneleri yapıldı.
Antikorların Belirlenmesi: Gruplardaki tüm
civcivler ve tavuklardan denemenin başında, aşılamalardan önce, aşılamalardan sonra, eprüvasyondan önce ve sonra kan alınarak serumları çıkarıldı.
56 oC'de 30 dakika inaktive edildikten sonra test
edilene kadar -20 oC'de saklandı. IBDV için
ELISA ve NDV için HI testi ile antikor titreleri
tespit edildi. Ortalama titreler IBDV için ilgili
bilgisayar programında, NDV için ise Geometrik
Mean Titer (GMT) hesaplandı (10).
HI Testi: 96 gözlü U tabanlı mikropleytlerde
serumun iki katlı dilüsyonları, 4 HA üniteli antijenle
%1'lik tavuk eritrositleri kullanılarak yapıldı (17).

olarak tespit edildi. Bakteri ve mantar yönünden
steril ve inaktivasyon testinde inaktif oldukları saptandı. ND antijen titresinin EID50=Log10 10.3/ml
olduğu, steril ve inaktivasyonun tam olduğu tespit
edildi.

Şekil 1. IBDV G34 izolatının inkübasyondan 72-96 saat
sonraki CEF Hücrelerindeki CPE durumu.

ELISA Testi: IBDV'ye karşı antikor titrelerinin belirlenmesinde ticari ELISA (Idexx-Flock
Check IBD) test kiti kullanıldı.
Histopatolojik muayene: Bursa Fabriciuslar
%10'luk nötral bufferlı formalin solüsyonunda
fikse edildi. Rutin doku işleme yöntemleri ile parafin doku blokları hazırlandı ve 4-5 µm kalınlığında
alınan doku kesitleri hematoksilen-eosin (HE) ile
boyandı. Hazırlanan doku preparatları, IBD'nin
mikroskobik lezyonları yönünden ışık mikroskobu
altında muayene edildi (14). Grupların yanısıra
eprüve edilmemiş aynı yaştaki SPF civcivlerin
bursaları da negatif kontrol olarak incelendi.

Şekil 2. IBDV G35 izolatının inkübasyondan 72-96 saat
sonraki CEF Hücrelerindeki CPE durumu.

BULGULAR
Aşı Antijenlerinin Kaliteye İlişkin Özellikleri: IBD virus suşları (G34, G35) CEF hücre
kültürlerinde IBDV'na özgü sitopatik etki göstererek
ürediler. CEF hücrelerinde meydana getirdikleri
sitopatik etkilerinin resimleri Şekil 1 ve 2'de
gösterilmiştir. Enfekte olmamış CEF hücre kontrolü Şekil 3’de gösterilmiştir. İzolatların her ikisi
de CEF hücre kültüründe ölü hücrelerin kümeleşmesi, yer, yer boş alanlar ve monolayer'ın ortadan kalkması şeklinde sitopatik etkiler oluşturdu.
Elde edilen antijen partilerinin titreleri G34 ve
G35 için sırasıyla TCID50 = Log10 6.4 ve 6.7/ml

Şekil 3. Virus ile ekilmemiş normal CEF hücreleri.

Fiziko kimyasal Test Bulguları: Final aşının
gözle yapılan muayenesinde pembemsi beyaz renkte,
homojen görünümde olduğu gözlendi. Damlatma
metodunda yağ içinde su (W/O) emülsiyon tipinde
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Deneysel Çalışma Bulguları

7000
ELISA Titresi

olduğu, 0,4 ml’lik emülsiyon akış süresinin ortalama 8 saniyenin altında ve dolayısıyla injeksiyona
uygun viskozitede olduğu, hızlandırılmış stabilite
testinde aşının su ve yağ fazına ayrışmadığı tespit
edildi.

6000
5000

Grup 1

4000
3000

Grup 2
Grup 3

2000
1000
0

1- Zararsızlık Testi: Hazırlanan kombine
aşının 21 günlük gözlem süresinde aşılanan ve
aşılanmayan her iki gruptaki civcivlerde ölüm veya
lokal ve sistemik bir reaksiyon gözlenmediği
dolayısıyla aşının güvenli olduğu belirlendi.

3

7

9

35

42

43

Yaş (Hafta)

Şekil 4. Civcivlerin Değişik Yaş Dönemlerindeki IBDVELISA Antikor Titreleri.

2- Etkinlik Testleri

60

Civcivlerde 2 haftalık yaşta ölçülen ortalama
IBDV-ELISA maternal antikor titreleri deneme
gruplarında (1, 2, 3) sırasıyla 1133, 609, 2 ve
ortalama NDV-HI maternal antikor titreleri deneme
gruplarında sırasıyla 39, 0.7, 0.7 olarak tespit edildi.

50
HI Titresi

IBDV ve NDV Antikorları: Grupların ortalama IBDV-ELISA antikor titreleri ve NDV-HI
antikor titreleri Tablo 1 ve 2'de gösterilmiştir. Aynı
veriler izleme ve karşılaştırma kolaylığı bakımından Şekil 4 ve Şekil 5'de tekrarlanmıştır. Canlı
aşılamalardan sonraki 3-4 haftalık sürede belirli
düzeyde tespit edilen antikorlar zaman içerisinde
dereceli bir şekilde azalmıştır. İnaktif aşılama
sonrasında ölçülen antikor düzeylerinde ise ani ve
önemli düzeyde artışlar tespit edilmiştir. Aşılanmamış kontrol grubunda deneme süresinde antikorlar
tespit edilmemiştir.
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Şekil 5. Civcivlerin Değişik Yaş Dönemlerindeki NDV-HI
Antikor Titreleri.

Eprüvasyon Bulguları
Klinik belirtiler: Çok virulent IBDV izolatı
ile yapılan eprüvasyondan sonraki 10 gün boyunca
gruplarda klinik olarak herhangi bir belirti gözlenmedi. Ancak aşısız kontrol grubundaki civcivlerde
hafif bir düşkünlük (depresyon) hali vardı.

Tablo 1. Grupların Değişik Yaş Dönemlerindeki IBDV-ELISA Antikor Titreleri.
Grup
No:

Civciv
Sayısı

Aşı

1
2
3

25
25
25

Canlı +İnaktif
Canlı
Aşılanmamış

3
0
0
0

IBDV -ELISA Ortalama Titreleri
Yaş (Hafta)
7
9
35
42
4498
3698
3218
5332
4113
3915
2260
1812
10
48
266
233

43
6173
1807
81

Tablo 2. Grupların Değişik Yaş Dönemlerindeki NDV-HI Antikor Titreleri.
Grup
No:

Civciv
Sayısı

Aşı

1
2
3

25
25
25

Canlı +İnaktif
Canlı
Aşılanmamış

3
0
0
0

7
12.1
7.5
0

NDV-HI Titreleri (GMT)
Yaş (Hafta)
9
35
9.8
3.7
6.1
2.1
0
0

42
39.0
2.8
0

43
55.7
2.8
0
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Nekropsi: IBD'na özgü belirgin lezyonlara
rastlanmadı. Aşılanan her iki grubun BF'ları çok
küçülmüş, atrofik yapıda idi. Kontrol grubunun
BF'ları daha küçüktü. Canlı aşı ile aşılanan ve
kontrol grubundaki bazı civcivlerin BF bölgesinde
küçük şeffaf kistler tespit edildi.
B/BW Oranı: Grupların ortalama B/BW
oranları 1. 2. ve 3. Grupta sırasıyla 1.40, 1.04 ve
1.09 ve aynı yaştaki normal SPF civcivlerde bu
oran 6.6 olarak saptandı.
Histopatolojik muayene: Normal eprüve
edilmemiş SPF civcivlerin ve deneysel grupların
civcivlerinin bursal mikroskobik lezyonları Şekil 6,
7, 8 ve 9'da verilmiştir. Normal SPF bursaları,
düzenli bir epitelyum ile sınırlanmış ve lamina
propriayı dolduran çok sayıda polihedral şekilli ve
ince bir bağdoku ile çevrilmiş lenfoid folliküllerden oluşan plikaları ile normal görünümdeydi
(Şekil 6). Aşılanmamış grubun IBDV-OA ile
eprüve edilen civcivlerinde bursal lenfoid folliküllerin büyük çapta kaybı ve boyutlarında küçülme,
artmış interfolliküler fibroplasia ve bursal
plikaların epitel katında hiperplazi, invaginasyon
ve bez benzeri yapıların oluşumu çok belirgindi
(Şekil 7). Bu gruba kıyasla canlı aşı ile aşılanan
grubun eprüve edilen civcivlerinde bursal plikalarda daha az sayıda lenfoid folliküllerin kaybı ve
daha az interfolliküler bağdoku proliferasyonu ile
epitel katta daha hafif hiperplazi, invaginasyon ve
daha az sayıda bez benzeri yapılar gözlendi (Şekil
8). Canlı+inaktif aşı ile aşılanan grubun eprüve
edilen civcivlerinde ise bursal lenfoid folliküllerin
kaybı görülmedi. Bursal epitelyum daha düzenli
yapıdaydı (Şekil 9).

Şekil 7. Aşılanmamış grubun eprüve edilen civcivlerinde
bursa Fabriciustaki mikroskobik lezyonlar. HEx40.

Şekil 8. Canlı aşı ile aşılanan grubun eprüve edilen civcivlerinde bursa Fabriciustaki mikroskobik lezyonlar.
HEx40.

Şekil 9. Canlı+İnaktif aşı ile aşılanan grubun eprüve edilen
civcivlerinde bursa Fabriciustaki mikroskobik lezyonlar. HEx40.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Şekil 6. SPF civcivlerin normal bursa Fabriciusu HEx40.

Sahada hastalık çıkışlarına neden olan antijenik ve patojenik yapısı farklı IBD viruslarının bulunması durumunda hastalığın aşılama ile kontrol
altına alınması güçtür. A.B.D.’nde 1984 yıllarından
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sonra klasik suşlarla yapılan aşılamalara rağmen
hastalık çıkışlarının olması varyant suşlara bağlanmış ve bu suşların daha sonra canlı ve inaktif
aşılara eklenmesi ile sorun aşılmıştır. Ülkemizde
de varyant olmasa da farklı antijenik yapıya sahip
alt tipler bulunduğu için bunların aşıya katılması
IBD kontrolünde önem taşır. Bu nedenle bu
çalışma ile Türkiye'de ilk defa farklı antijenik alt
tiplerin (G34:Klasik, G35: Alt tip) katılımıyla
hazırlanan kombine aşının büyük fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
İnaktif aşılar sahada genelde yumurtlama başlamadan 18-20 haftalık yaşta uygulanır. Ancak, bu
çalışmada elde olmayan teknik aksaklıklar nedeniyle
inaktif kombine aşı zamanında hazır olmadığından
aşılama 37. haftaya kadar uzamıştır. Bu uzamanın
araştırmada elde edilen bulgular ve yorumları
üzerinde prensipte önemli bir etkisinin olmadığı
düşünülmektedir.
ND'na karşı korumanın tespiti için eprüvasyon
çalışması Enstitüdeki mevcut izolatörlerin yetersizliği nedeniyle çalışma süresi içinde yapılamamış ve
sadece serolojik sonuçlarla yetinilmiştir. Serolojiye
dayalı potens testinin eprüvasyon testi yerine
kullanılmasnı öneren ve bu uygulamanın ekonomik
ve hayvan hakları açısından avantajlarının olduğunu ileri süren çalışmalar da vardır (8).
Bu çalışmada çok virulent IBDV-OA ile
yapılan eprüvasyonda civcivlerde IBD'na özgü
kayda değer klinik belirti ve makroskobik lezyonlar saptanmadı. Ancak, BF'lar atrofikti. Bu durum
varyant suşların oluşturduğu tabloya benzediği gibi
hot aşı suşlarında oluşan immunsupresyon olgularına benzerlik gösterdi (25).
Elde edilen sonuçlardan Şekil 5'teki NDV-HI
antikor profili daha önce yapılan çalışma ile
parelellik göstermektedir (11). Canlı ve inaktif
aşılama sonrası NDV'na karşı elde edilen HI
titreleri diğer çalışmalardakine benzemektedir. (5,
22, 29) IBDV-ELISA test sonuçları değişik çalışmalarda değişik değerlerle verildiği için direkt
sonuçların karşılaştırması mümkün olmamıştır.
Ancak, genel anlamda IBD'na karşı canlı + inaktif
aşı ile elde edilen korumanın sadece canlı aşı ile
elde edilenden daha yüksek düzeyde olduğu ve bu
durumun civcivlerin deki maternal antikorlara
yansıması bakımından da bazı çalışmalarla
uyumludur (4, 24, 29).
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Hazırlanan ve test edilen bu aşının, anaçlarda
yüksek düzeylerde antikor sağladığı, bu antikorlarla anaçların korunduğu, yavrularına koruyucu
düzeyde maternal antikorları geçirdiği ve hem IBD
ve hem de ND'na karşı iyi bir koruma sağladığı
belirlendi. Bu araştırma Türkiye'deki IBD
virusunun alt tipleri ile yapılan ilk aşı çalışmasıdır.
Türkiye'de bulunan G35 alt tipi gibi virusların
sahada bulunabilme ve yoğun aşılama stresi altında
yeni alt tip ve hatta varyantların çıkma olasılığı
vardır. Bu tip virusların tespit edilmesi ve aşı
çalışmalarında kapsanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca söz konusu aşının pilot üretiminin
yapılarak saha koşullarında denenmesi ve sonuçta
ticari aşı olarak üretilmesi tavukçuluk sektörüne
büyük fayda sağlayacaktır.
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