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Pasteurella haem olylica 'ya KARŞI AŞILAMALARDAN SONRA GÖRÜLEN

SIÖIRLARIN ENFEKSivöz RiNOTRAHiTis OLGULARı
Irem Gütaçnt
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Occ ure nce of I rıfecfious BOl'ine Rhinutracheitls Arter Pasteurellu hu cn ı o ivtica
Vaccinations

.

Özet: Pasteurelfa (Mannh eimia) haemolytica s ığırlarda şiddetli pnöymoninin en önemli nedenlerinden biridir ve yüksek
oranda ölümlere sebep olur. Pnömonik past örenceıze karşı pek çok ülkede aşılar kunenıtmaktaou. Bu çalışmada , pastörella aş ısı yapıldıktan sonra ortaya ç ıka n s ığ ırların enleksiyöz rinotrahiüs (IBA) olgu ları rapor ed ılmiştir. Çalışma ama c ıyl a , aşı lamadan sonra IBA ş üph esi görülen 10 hayvanda burun svap örnekleri al ınm ıştır.
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) neticesinde. JBA ş üphel i 10 slOlra ait örneklerin 6 tanesinde IBA pozit ifliği belirlendi. Ülkemizde IBR
enfeksiyonunun preval ansının yüksek ol duğu dikkate alındığı nda. bu çal ı şmanın sonuç ları oldukça önemli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pastevrolla haomolytica, IBR. aş ı lama , peR.
Summary: Pasteurella (Mannh eimia) haemolytica is one ol the major ceus euve aqents ol severe pneumonia causing
high mortality rate in catue. v accıne e ter pne umonic pest eureücsıs have been used in many countries. In this study,
infechous bovine rhinotracheitis (IBA) cases occuring alter Pasteure/fa haemofytica veeetnenon were repo rted. For
this aim, nasat swap samples wcr c laken Irom 10 IBA-susped ed animals that were previou sly vaccin ated against
Pas/eurell a tıaomotytics. in resurt ol pcıy me rase chain reecuon (PCA), 6 ol 10 IBR-suspected animala were oetectco
as positive. Considering high prevalance of IBR infeclion in our country. results of this study is very lropc rtant.
Key Word s: Pastevrella haemolytica , IBA, vecclnaucn. PCR.
Gır ış

(Moo re ve ark ., 2000; Smtts ve ark. , 2000).

Pasteurella
Bovine herpesvirus-t (BHV-1 ) Herpesviridae
ailesini n alp hahe rpe svinn ae alt ailesi içinde ye r alma kta dı r. Bu virüs s l Ol rla rın solunum sisteminde
enfeksiyöz rinotrahitis (IBR) hastahçma. genital slsternde d işi lerde oöstörer vulv ovaqtnttis (IPV) ve
bcö aıaro a ent eksly öz baıan op osutıse (IBP) neden
ol makt ad ı r (Sluddert 1994) .
Bovlne herpesvlrus-t hastalıklarının teşhis
edilmesi nde genellikle v irus tzotasvonu . virus nôtratizasyon , immunofforesans yada enzime baQ l ı
immüno sorbent deneyi (ELISA) g ibi testler kullan ılma kt a d ı r (Edwards ve ark.,1983; Xia ve ark .•
1995) . Virus izolasyonuna dayalı metotlar zaman
alıcı ve zahmetlidir. Polimeraz zincir reaksiyonu
(PC R), kısa sürede sonuç elde ed ilmesi. duyarlıllQ ı
ve özgüllüğünün yüksek olması nedeniyle. BHV ·1
vaka larının

tanısında

sıklıkla

ku llanılmaktad ır
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(Mannheimia)

haemofytica

sı

Qırlarda

görülen pnömoninin en önemli nedenlerinden birid ir. Bu hastal ıklan korunmak için.
pek çok ülkede. hayvanıara ca nlı veya inaktif aş ıla r
yapılmaktadır (Brogden ve ark .• 1998).
2005 yılı nda. ElazlO ve çevkoruyucu amaçla pas törona aşısı yapıldıktan sonra ortaya çıkan IBR ş üph eli klinik bulgu ların görüldüğü sığı rla rda IBR entekslyonunun
PCR'la belirl enmesi amaçlanmı şt ır.
Bu
resinde

çalışmada,

Materyal ve Metot
Hayvanlar: Elaz lÖ ve çevresinde 2005 y ı l ında.
çiftliklerde bulunan 1 yaşını d oldurmuş 75
hayvana koruyucu amaçlı Pastörella aşısı (One
SMt. Pfizer) yap ılmıştır. Aşıdan yaklaşık bir hafta
sonra hayvanların LA tanesinde yüksek ateş. kon-

farklı
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juktivitis, burun akması, solunum sayısında artış ve
genel durum bozukluğu gibi klinikler bulgular gözlenm iştir. Bu klinik bulgu ları gösteren hayvanlardan
akut dönemde nazal svap örnekler i alınmıştır.

pnöymoni besi sığırlarında çok yayg ın d ır ve bu hasbesi hayvanlarında büyük ekonomik kayıplara
neden olma ktadır (Brogden ve ark., 1998). P. haemolytica genellikle yetişkin hayvanlarda bulunur
ve doğ umdan kısa bir süre sonra yavruya but a ş a rak, üst solunum yolu florasını n doğal bir parças ı haline gelmektedir. Daha sonra stres ve enfeksiyonlara bağ lı olarak P. haemolytica A2
tipinden Al tipine dön üş ü r ve alt solunum yoluna
inerek orada çoğalmaktad ır. Bu hastalıktan korunmak için hayvanlara uzun yılla rdan beri ca n lı
veya inaktif aş ı lar uygu lanmaktad ır (Ackermann ve
Brogden, 2000; Lo, 2001).
talık

DNA ekstraks iyonu ve PCR: Klinik ve kontrol
örneklerinden (distile su ve IBR Colorado suşu ;
TCIDSO: log107.2S!ml) DNA ekstraksiyonu ticari bir
kit kullanılarak gerçekleşt iri ld i (Wizard Genomic
DNA Purification System, Promega Corp., Madison, WL).
PCR reaksiyonu, 10 LLL DNA örneğ i , 10x PCR
Buffer (100mM Tris-HC I, pH:8.0, SOOmM Potasyum
klorit, 1SmM Magnezyum klorit)' dan Silt, 4
dNTP'nin her birinden 2 mM, 1U Taq DNA polimeraz (Bioron) , 20 pM primerler (P1; S'AAGCGCAAAAACGTGTG-3'
ve
P2;
5'TGCAGGTACAGCTTGGC-3') ve 30 LLL dH20
olmak üzere toplam SOIlI PCR karışımı ile gerçekleştirild i (Santurde ve ark., 1996). Çoğaltma iş
lemi, 94 °C'de 1 dak.'lık ön ısıtmayı ve 94 °C'de 1
dak., 55 °C'de 1 dak., 72 °C'de 1 dak.'lık toplam
34 döngüyü takiben. 72 °C'de S dak. son uzatma
ile sağlandı. PCR ürünlerinin 10 Ill 'si % 1,S'lik agaroz jelde yürütüldü ve UV ı ş ı ğ ı altında etidyum bromit boyarnayla görüntülendi.

Mevcut ça lışmada konu edilen hayvanlarda,
yaz aylarında koruyucu amaçla yap ı l a n pastörella
(One Shot, Pfizer) aşılamas ında n sonra, ateş, konjuktivitis, salivasyo n, solunum sayıs ın d a a rt ış , burun
akıntısı gibi klinik bulgular göz l en miştir. Bu olgularda, aşılamalardan önce hayvanlarda uzun bir
süredir her hangi bir solunum sistem i h as talı ğı beIirtisinin olmaması, klinik bulgu ların aşı la ma son ras ı
görülmesi ve o lg u la rı n klinik görüntüsü nedeniyle,
IBR enfeksiyonundan şüphe ed il mi şti r. Yap ı l a n
PCR ça lışmas ı sonucunda 10 olgunun 6 tanesinde
(%60) IBR genomunun varlığ ı tespit ed i l m iş t i r.
Kalan şüphel i 4 olguda ise özgül amplifikasyon
göz lenmemiştir. Kalan 4 şüphe li olguda IBR'nin görülmemesi, zayı f bir ihtimalle, numune a lı m ı ve iş
lenmesi
ile
metotun
d uyarlı lı ğ ından
kaynaklanab ileceği
gibi, bu hayvanlarda IBR'ye
karışan d iğe r bir solunum sistemi enfeksiyonun da
var olabileceğin i akla getirmektedir. Ancak, IBRşüpheli 10 olgudan negatif 4 olguya rağ m en, aşı 
lanan 7S hayva n ı n 6 tanesinde virüsü n reaktive olmas ı oldukça önemlidir. Özelikle aş ı yap ı la n hayvanlarında latent enfeksiyonun varlığ ı n ın bilinmesi
aşılamanın tüm aşılı gruplarda Iatent enteksiyonun
tetiklemesi oranının tespiti bak ımından fayda lı olacaktı.
Ancak, çalışmamızda konu edilen hayvanlarda immun parametrelere bak ı lamam ıştır. Bu
nedenle, bu hayvanların latent enfekte olup, olmadıklarına dair bir fikre sahip değ iliz.

Çalışmada PCR'ın deteksiyon limitini belirlemek için; titresi bilinen IBR Colorado suşunun 2
kat sulandırmalarıyla DNA ekstraksiyonu ve PCR
aşaması gerçekleştirild i.

Bulgular
PCR deneyi sonucunda, pozitif kontrololarak
IBR Colorado suşu DNA örneğinin çoğalmasında 323 baz çifti (bç) bir bant gözlendi. Titresi bilinen IBR Colorado suşunun 2 kat sukullanılan,

landırmalarıyla

gerçekleştirilen

çalışmasında;

PCR'ln deteksiyon limiti yaklaşık 10 virüs partikülü!
ml olarak belirlend i. Etken spesifik bantlar (323
bç) IBR şüpheli 10 sığıra ait örneklerin 6 tanesinde
de görüntülend i (Şekil). Negatif kontrololarak kull a n ı l a n distile su örneği ile IBR şüpheli 10 hayvanın
4 tanesinin DNA örneğinden de herhang i bir amplifikasyon ürünü tespit edilmedi. Negatif olarak belirlenen IBR-şüpheli klinik örnek lerde DNA ekstraksiyonu ve PCR aşamaları tekrar edildi. Bu
tekrarlarda da örnekler PCR negatif olarak tespit
edildi.

Tartışma

Pasleurella

IBR tüm dünyada yaygın olan bir has tal ı ktır
(FAO, 2000) . Bu hasta lı kta n korunmak için birçok
ülkede fa rklı tedbirler alınmaktadır. Bu hasta l ıkta n
korunmak için seronegatif hayvanlara inaktif, can lı
veya gp E çıkarılmış marker aş ılar uygulanmaktad ır
(Van Oirschot ve ark., 1996; Kaashoek ve ark.,
1994). Bölgemizde IBR'ye karş ı herhangi bir a ş ı
lama yapılmamaktadır. Daha önce yapılan bir çalışmada, ülkemizde IBR enfeksiyonun görülme s ı k
lığ ı yüksek bulunmuştur (Burgu ve Akça , 1986).
Bizim bölgemizde yapılan bir çalışmada ise bu has-

ve Sonuç

tıeemotytics tarafından oluşturulan
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talığın

görülme sıklığı % 56 oranında belirlenmiştir
(Bolat ve ark.,
1996). Bu nedenle, IBR prevelansının yüksek olduğu bu bölgede, P. haemoıyıics aşılamasına bağlı bugün için tespit edemediğimiz faktörlerin latent enfeksiyonu teti kl emi ş

negati ve strain of bovine herpesvirus type 1 is an etficacious and safe vaccine. Vaccine, 12, 439·444.
Lo R.Y. (2001) Genetic analysis of virulence factors of
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o labileceğ i düşünülmektedir.

Moore, S., Gunn, M. and Walls, D. (2000) A rapid and
sensitive PCR·based diagnostic assay to detect bovine
herpesvirus 1 in routine diagnostic submissions. Vet.
Microbiol., 75 , 145-153 .

Pasteurella haemolytica aşı ları Avrupa ÜLkelerinde sıklıkla kullanılan bir aşıdır. Ancak, Avrupa ülkelerinde BHV-1 Iatent enfeks iyon ları ülkemizdeki kadar yaygın değildir. Bu nedenle, P.
haemolytica aşılamasından sonra ortaya çıkan olgular ülkemiz açısından önemlidir. Bu konuda daha
sağ lıkl ı sonuçların elde edilmesi için, ilave saha çalı ş m al a rı n yapılması ve deneysel çalışmalara gidilmesi düşünülmektedir.
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