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Vaccination Techniqucs in Fish
Özet: Son yıllarda, kültür balıkçılığında çeşitli bakteriyel ve viral hastalıklara karşı aşıların kullanımı giderek artmaktadır.
Yaygın olarak kullanılan enjeksiyon ve/veya immersiyon (daldırma) aşılar, etkeninin formaldehit ile inaktive edilmesi
sonucu elde edilen bakterin aşısından hazırlanmaktadır. Aşılar, özellikle iç sularda ve denizlerde kültürü yapılan baIıklarda problem olan bakteriyel (Vibrio spp. Aeromonas spp, Yersinia spp, Pasteurella spp, Streptococcus spp.) ve
viral enfeksiyonlara (Viral Hemorajik Septisemi (VHS), Infeksiyöz HematopoetikNekrozis (IHN), Infeksiyöz Pankreatik
Nekrozis (IPN), vs) karşı mücadelede etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu derlemede kültür balıkçılığında problem
olan enfeksiyonlara karşı geliştirilen aşılama yöntemleri ile bağışıklık mekanizmaları sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler:

Akuaküıtür, Balık, Aşılama

teknikleri.

Summary: In recent years, fish vaccines are heavily used in aquaculture against bacterial and viral infections. Injection and/or immersion type vaccines that are used commonly are prepared by inactivation of antigen with formaldehite. Vaccines are used ellectively against bacterial (Vibrio spp. Aeromonas sPP. Yersinia spp, pasteurella spp,
Streptococcus spp.) and viral infections (Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), lnfectious Hematopoietic Necrosis
(IHN), lnfectious Pancreatic Necrosis (IPN), etc) in aquaculture and sea water. In this rewiev, vaccination techniques
and mechanisms of immunization are described in aquaculture.
Key Words: Aquaculture, Fish, Vaccination Techniques.
mütakip piyasaya çıkarılan yeni antimikrobiyal ajanların balık hastalıklarında başarılı ve etkin bir şe
kilde kullanılmaya başlamasına bağlanmaktadır.
Kemoterapi dönemi olarak adlandırılan bu periyot
esnasında, balık hastalıklarının kontrolünde yetersiz
de olsa bir başarı elde edilmiştir. Bu dönemde beslenmeyle uygulanan antimikrobiyel ajanlardan sülfa
grubu ilaçlar. antibiyotikler, nitrofuranlar ve kalomel
(merkür) gibi ilaçlar kullanılmakla birlikte formalin,
potasyum permanganat, malaşit yeşili, kuatornum
amonyum bileşikleri, katyonik herbisitler (Diquat) ve
piridilmerkurik asetat gibi dezenfektanlar da hasta l ı k kontrolünde başarı'yla kullanılmıştır (Kav 2001).

Giriş
Balıklarda aşılama çalışmaları

risinde ve özellikle

son 20 yıl içeçiftliklerinde önemli kul(Gudding ve ark 1999 , Kav

alabalık

lanım alanı bulmuştur

2001 ).
Balıkların
oluşturduğu

çeşitli bakteriyel patojenlere karşı
immün cevap üzerine yapılan ilk ça-

lışmalarda;

Vibrio anguillarum, Pseudomonas punctata ve Bacterium salmonicida'ya (Aeromonas salmonicida) karşı antikor üretme yeteneklerinin
olduğu gösterilmiştir.

Duff (1942) furunculosizin sebebi olan B. salmonicada ile yaptığı çalışmada, balıklarda meydana gelen antikorun koruyucu immün
cevap oluşturduğunu ilk kez ortaya koymuştur
(Evelyn 1997, Gudding ve ark 1999, Vinitnantharat
1999). Balıkların aşılanmasına yönelik tekniklerin
yerleşmesi ve etkin bir şekilde kullanılması 1970'li
yıllardan sonra başlamıştır (Austin ve Austin 1999).
Rutin

aşılama

Zamanla, kemo tropinin yüksek maliyetli olyetersiz kalması, direncin gelişmesi, viral hastalı klara karşı etkisiz olması, çoğu
ajanın insan ve çevre sağlığına zararlı olabileceği
ve kemoterapotiklerin balıktan atılımı için belli bir
süre beklenilmesi gerekliliği gibi nedenlerden dolayı
aşılamalam karşı ilgi giderek artmıştır (Evelyn
1997).
ması, korumasının

tekniklerinin uzun süre kulsebebi 2. Dünya savaşını

lanılmamasının başlıca
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direkt daldırmala r, büyük ba lıklar için ise sprey a şı 
lar daha ekonomiktir. Bu yöntemle çok sayıda balık
daha düşük ma liyetle aş ı lanabilmektedir. DiQer taraftan, enjeksiyon la daha az miktardaki aşı ile dah a
iyf koruma sağlanılabilmaktedir (Austin 1984, Ellis
1988, Nakanishi ve Ot otaxe 1997, Gudding ve ark

Ba lık aşıları ticari olarak ilk kez Kuzey Amerika'da Y. ruckeri t a ra f ı n da n oluşturulan 'Enistic
Redmouth Disease ' tehlikesine karşı kullanılmıştır.
Daha sonra salmo n bah~ı deniz çiftlikleri nde V. anguillarum ve d aha az ora nda da V. orda fli taraf ından olu şturu lan vibrloslze karşı aşılama çalış mal arı nda başarı elde ed i ldi~1 b il d i ri l m işt i r. Bu
gibi ça lışmalar ekono mik aç ıdan karlı otan di~er
deniz ürünlerinde de aşı l amaya yönelik ilginin art masına ve me vcut ba şarılı seviyeye getinme sini
sağta rmştrr (Toranz o ve ark 1997 , Gudding ve ark
ı

1999).
Antijen atuurmru etkileyen çeş itli faktörler arakonsantrasyonu, daldırma süresi. ba l ı ğ ı n
boy utu, stres, pH. su srca khqı. adjuvant , antijenin
dağılab i lme
kapasitest ve tuz konsuda
sa nt rasyonla rı say.labilir. Bunları n içerisinde antijen
konsantrasyonu en önemli takt ördür (Nakanishi ve
Otctake 1997 i Moore ve ark 1998, Romoren ve ark
sında; aşı

999) .
B a lık la rd a Aş ılama Yön temler ı

Balıklarda aş ılama yöntemleri; immersiyon,
oral ve enie ksiyon olarak 3 ana me tod all ında topran rmşn r (Ellis 1988, Gudding ve ark 1999, Vinunan tha rat 2001, Kav 2005).

Tablo 1. Balıkların immünizasyonunda
lemlerin karşılaştırı lması .

20020).
Hlpe rozmcttk daldı rma tekni ğ inde alabalud ar,
%2 BSA içeren NaCl ya da üreli suda 3 da kika ve
yine %5.23'lük NaCl solüsyonuna 2 dakika süreyle
daldırılır ve sonrasında %2' lik BSA 'da 3 da kika süreyle tutulu r. Bu metod, balıklarda imme rsiyon metodunun temelini oluşturmuştu r (Nakanishi ve 010take 1997). Antlpa ve ark (1980) Direkt metod ile
hiperozmotik infiltrasyon tekniQi ka rşrlaştmldrklann 
da, düşük bakterin d üzeylerinde hiperozmotlk aş ı·
lama t e kni ği ni n dah a elkili olduğunu ortaya koymu şlardır. Bununla birlikte hiperozrnotlx infiltrasyon
metodu bal ıklarda soıun q a ç ve deride hasa ra ve
strese neden olduQu için bir çok aşı direk dalduma
metodu lle uyqutarmraktadrr (Nakanishi ve Ototake
1997, Moore ve ark 1998) . Ayrı ca banyo. dalduma
ve flaş eksposur metodlarının koruyu cu özelliklo rinin sprey, direk .' daldırma ve hiperozmolik inlilt rasyon (dald ı rma) tekniklerine göre daha avanıajlı olduQu ortaya konmuştu r. Başlıca dezavantaj
Ise uygun korumayı s ağlayabi lece k konsan trasyo nu
elde elmek için ku llc:nı l acak aşı miktann ın belirlenmesinin zor o lma sıdır. Ancak bu prob lemin de
uyguıama
süres i uzat ı lara k aşılab ild i ğ i
bil diril mektedir (Ellis 1988, Nakanlshi ve Ototake
1997. Moore ve ark 1998). Dilüe ed ilmiş aşı solüsyonla rında zarnarnn uzatılması ile antijen atmımı
aras ında bir i l işki ol d uğ u ifade edilmekted ir. Gerek
ballQın büyüklüğü ve ge rekse d a ldırma metodu,
yaştan daha önemli Iakt önerdir. Buna göre b alık ne
kadar büyükse kon'marnn da o kadar uzun olacağ ı
kabul edümektedtr (ElliS 1988, Evelyn 1997. Nakanis hi ve Ototake 1997, Warr 1997).

ku llan ılan yOıı-
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imm ersiyo n ile Aş ılama

lmmerslyon: etkili, güvenli ve kolay uygulana bilir bir a şı la ma yöntemidir. Özell ikle lık aşı
lamalarda te rcih edilmekte, küçük boy veya yav ru
balıkla rda daha az kayba neden olmaktadır (Tatner
ve Home 1985. Vinitnanthara t 2001, Tütxyıfmaz ve
Travoğlu 2002, Kav 2005). Bir çok bakteriyel entek siyc na (Yersiniozis, Vibriozis, Furunkü/ozis vs) .
karş ı gü nümüzde s ıklıkla kullanılmaktadı r. Daha az
strese neden ol m ası , ma liyetinin d üşüklüğü . güve n il i r li ği ve tek seterde bir çok bal ığ ın a ş ı 
lanabilmesine imkan tanı ma s ı başlı ca avantajlarıd ır
(Austin 1984, Gudding ve ark 1999, Romoren va
ark 2002b). Sprev. d irek daldıtma. nrcero zrnctık
dal d ı rm a ve ba s ınçlı su uygulama sı ndan o luşan bu
yöntemin, antijen alı m ı ve koruma mekanizmaları
kesin o larak bilinm emektedir (Austin 1984, Nakanishi ve Ototak e 1997 , Gudding ve ark 1999).
Hipe rozmotik dardumalar tuz, üre veya % 2 Bovine
Serum Album in (BSA) gibi maddeler iç e rdi ğind e n
direkt daldumadan daha zararlı ve stresü olmaktadı r. Ayrı ca küçük balıklar için hiperozrnottk ve

Antijen alınım ınd a Sad ece taqosttik hücreler
epite l hücreler de roloynamaktadır. Da l d ırma
aşı lamalardan so nra loka t immüniteyi etkileyen koruma mekanjzmalan üzerine humoral lmm ünlt enln
ne cerecc katkrd a bulunduğu bilinmemektedir
(Tho rbum ','0 Jansso.t 1988. Nakanishi ve Otot ake
de ği l
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Tablo 2. Immersiyon aşılama metotlarına ait o luşan antikor titreleri ve Nisbi Koruma Yüzdelerinin (NKY) karş ılaştırı lması
(Austin 1984).
metot

Kullanı l a n
Oal dırma

(30-1 20 sn)

Bakteri

Antikor titresi

·NKY

A. hydrophila
A. salmonicida

E. ictaluri
E. tarda
V. angu il/arum; V. ordalii
Y. ruckeri

Banyo ( a şırı dilue ed i lm iş ) en az 1 saat

V. anguillarum; V. ordalii

Sprey- Ou ş

Pfiesteria piscicida
V. anguillarum; V. ardaIii
Y. ruckeri

Hiperozmotik infiltrasyon

A. salmon icida

E. tarda
P. piscicida
R. salmonirarum

1997, Moore ve ark 1998) .

Bağışıklık üzerine etki eden d iğer bir önemli
unsur ise suyun sıcaklığ ıd ır. Yapılan çalışma ların
sonu çları elde edilen bağış ıklığın banyo tarz ı aş ı 
lamalarda 18 °C'de, 10 °C'ye göre daha güçlü olduğunu ortaya koymuştu r (Thorburn ve Jansson
1988). Gökkuşağı alabalı kla rında Y. ruckeri'nin 4
°C'de yapı lan banyo aş ıs ı nda 40 gün boyunca immünite gelişmed iğ i bildirilmektedir (Stevenson
1997). Tatner ve Home (1987), gökkuşağ ı alabal ıklarında 18 °C'ye göre 5 °C'de antijen a l ın ı mın ın
çok düşük olduğunu tespit etm iş le rd i r. Ayn ı yazarlar, benzer şekilde hiperozmotik infiltrasyon sonrası plazma BSA düzeylerinin düşük sıcaklıklarda
azaldığı bunun yanında plazma antijen düzeyinin
antijenin plazmaya salın ım hızının da etkili olduğu
bildirilmektedir.

immersi yon Tekn iğinde Antijen Alınımını
Etkileyen Faktörler

Antijen a lınımını etkileyen başlıca faktörler; aşı
konsantrasyonu, immersiyon zamanının uzun luğu ,
balığı n b ü yü klü ğü, stres, aş ı süspansiyonunun tuz
konsantrasyonu, pH, su sıcakl ığ ı , anestezikler, partikül veya çözünen antijenin fiziksel durumu ve adj uvantların k u llan ım ıd ı r (Ellis 1988, Nakanishi ve
Ototake 1997 , Kav 2005 ). Yüksek dilüsyonlar ve
k ısa immersiyon zamanı ile aşı etkinliğindeki düşüş
arası n da bir i li ş ki vard ır. Thune ve Plumb (1984),
immersiyon zamanının uza tıl ması ile hiperozmotik
infiltrasyon te kni ği nd e antijen a lın ımının arttığını bildirmektedir. Fender ve Amed (1978), yüksek tuz
konsantrasyonunu telere eden ba lıklarda zamanın
uzaması ile BSA' n ın a l ı n ımının sınırlandığın ı bildirmişle rdi r. Ba lıkların yeterli düzeyde antijen alabilmesi için yüksek konsantrasyonlarda kısa zamana, d üş ü k konsantrasyo nlarda ise uzun zamana
ihtiyaç d uyduğ u bildirilmektedir (Nakanishi ve Otoıake 1997). Ancak antijen çok fazla dilüe edildiğinde ba lıkların immersiyonda uzun süre tutu l m as ı nın
önemli bir etkisinin olmadığı da
bildirilmektedir (Tatner ve Horne 1985). Konsantrasyon ve immersiyon süresinin kombine etkisi
ka rmaş ı k olup kullan ılan antijenin tipine bağlı olarak
değ i ş ke nlik göstermekted ir (Tatner vo Home 1985) .

Tatner ve Hourne (1985), dü şü k aşı konsantrasyonunda hiperozmotik infiltrasyonun antijen
alınım ı üzerine etkili ol mad ı ğın ı . ç öz ü n m u ş olan antijenin bakteri hücre d uvarı ndan haz ırla nan aşı l a ra
göre daha iyi sonuç verdi ğ in i ortaya koym uş tu r.
Ancak ç öz ünmuş antijenin lateks partiküllerle verilmesi solungaçlardan geçişini kolaylaşt ırmakta ve
daha güçlü immünite oluşmasını sağlamaktad ır. Alkali solüsyon ve adjuvant kullan ımı da antijen a l ı
nımını artt ırırken, anesteziklerin antijen alınımı üzerine bir etkisi olmadığı bildirilmektedir (Nakanishi ve
Ototake 1997) .
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Amend ve Fender (1976), balıklarda antilenin
esas gi riş yerinin yanat çizgi oıcuöunu ve solungaçların antijen alımında ikincil derecede rol oynad l Oın l ileri sürmüş lerd ir. Ancak daha sonraki çalış malar.
ana
g iriş
yerinin
solu ngaçların
olabilec eğini ortaya koymuştur (Smilh 1982). Antijen a l ın ımında rol oynayan bir diOer bölge ise ba{ı ı rs akl a rdı r. Ancak antijen alınımınd an sorumlu
olan primer bölge tam olarak tespit edilememişti r
(Nakanishl ve Otolake 1997). Bu belirsizlik temelde
üç nedene bağlıd ı r.

1997).

Immersiyon

uy-

oynadı{ıın. belirt mişle rdi r.

Deri. humoral veya muközal immün sistem
hücreleri kadar savunmada önemlid ir (Ellis 1997,
ElIls 1999). Zapata ve ark (1987), serum veya mukusta anlik or belirleyemed iklerini ve bakteriyel adhezyon ların deri tarafınd an inhibe ed ile bild i ğ in! ortaya
koy m u şfa rdı r.
Koruma
mekani zma l a rı ,
patojenin anteksiyon o l u şt u rma d a k i kabiliyeti kadar;
lutunmas ı, g irişi, ca n lı kalmas ı ve cannda çoğalmas ı
gibi taktörtera de ba~hdır. Bu tip patojenlerin ilk karşılaş lıQı bariyer mukus ve epidermis olup bura l a rı
geçen etken komplement sistem, lektinler. mak·
rotajtar. granülositler gibi spesifik olmayan humoral
velveya hücresel faktörler in oluştu rduğu ikinci barlyerle karşılaşacağ ı be l irti lm iştir. Bu faktörler lçerislnde en Onemlisl komplement sistem olup, mak·
rofaj ların
fagositosizini,
lökositlerin
göçünü.
antrkenann ürelim ini ve patoientenn öldürülmesini
arttırmaktadı r. Dald ırına yöntemi ile aşı lamada qeüşen immünite birkaç aydan daha uzun süre koruma sağlamamalda ve sercüce spesifik koruma ile
immünolojik ha fı zan ın ge lişimi için yelerli otam amaktadır (Nakanishi ve Ototake 1997).

2. Direkt Immersiyon ve hiperozmalik Infiltrasyon uygu lamalarından sonra antijen a lınımının
farklı rnekanızmaıana yapıl ıyor ol ma sı,

3. Çöz ünmuş ve partikül antijenlerin farklı mekaniamatarla a lı nıyor olma s ı d ı r (Nakanısh t ve Ototake 1997).
ahnımında

Ototake

qositlerin de{ıil bir çok epitelyel hücre tipinin de antijen a h nımında rol be lirlenm iştir . Simith (1982), rad·
yoaktif olarak Işaretlenmiş partrküüer te immerse
ed ilmi ş a tabatıklarda bronş iya l hücrelerde antijen
tespit etmiştir. Goldes ve ark (1986), sofunqaçtarda
lameller epitel hücrelerinde antijen varl ı {ıın ı ortaya
koymuş lardır. Zapata ve ark (1987), parüküler anlijenleri solungaç kı smınd a tespit e tmişle r ve canyodan hemen sonra solungaç f1amenll erinin üzerindeki
pavement
hücrelerinin
içinde
bellrtemlşle rdtr . Ayn ı a ra ş t ı rıc ılar ilk olarak antnenrenn epttelyat hücreler tarafında n alındığını ve
alınımda sekonder olarak solungaç taç osiüerinin rol

1. Immersiyon immünizasyondan sonra balıO ın
vucüt yanal çizgisi. solungaçlar ve ba{ıırsaklardakl
antijen konsantrasyonu uzerine yap ıl mı ş hemen
hemen hiçbir çalışmanın ol ma mas ı.

Antijen

ve

gulamalarından sonra antijen al ınım ında makrofaja
benzeyen hücrelerin rol aldı Oı , hana yal n ızca ta-

ges i

hü creler ve dokular

B alıkla rda

antijen ı ran spo nu ve antijen ahmm
tam olarak an laşı lamamasına ra ğ 
men, aş ı lama p rog ra mlarında epidermal yüzeyden
ve kastan, aşını n uygun g eç iş i ni n sağlanmasında
antijen seçiminin oldukça önemli olduğu bilinmektedir (Nakanlshi ve Ototake 1997). Balık aşı 
lama prog ramla rı nın etkisini ortaya koymak amacı yla mukustan epide rmise kadar olan bölgede
antijenlerin nasıl geçtiğinin bilinmesi önemlidir. Antijenin muhtemelen çözüneb ilir veya parüküler orması na baOl l olarak vücuda gi riş yolları farklılık gösterebilir. Partiküler antijenler hücreler tarafından
t a ş ı n ırken, çözünebilir antijenler hücreler ara sı bo ş 
luklardan kana geçmekted ir (Nakanlshl ve Ototake
1997).
mekan izmaları

lrnmerslycn aşılama sonrası im mün ceva p
mekanizması

Immersiyon aş ı lama sonucu patoienlere ka rş ı
serumda oluşan düşük düzeydek i antikorlar mik·
rotilrasyon yöntemiyle belirlenebilmektedir. Ancak
koruma düzeyi ile belirlenen titre a ras ında bir iliş ki
tespit edi le me miş tir (Croy ve Amend 1977, Baba ve
ark 1988). D i ğer yandan antikor seviyesi ile koruma
ara s ınd a bir i lişki olacağım bildiren çalışma lar da
mevcuttur (Liewes ve ark 1982, Whiltigton ve ark
, 994). Immersiyon yolu ile aşılama sonras ı ge li ş en
immünitede humoral bağışıklıQın rolü tam olarak aydmta trlamarmş olmakla birlikte lokal hücresel baO IŞıkl ı ğın daha önemli olablleceğ l bildirilmektedir

Da ldırma aş ı uygulamasından sonra serumda
antikor belirleyemeyen araşt ırıcıl a ra (Croy ve
Amend 1977, Baba ve ark 1988) karş ın spesifik antikor belirleyen araş tırıcılar da (Liewes ve ark ' 982)
b u lunmaktadı r. Ancak sadece ba l ıklar de!:,!il di{ı ert ürte rde dahi, antikor titresi her zaman hastalrktan korunma derecesini yansıtma makta d ı r ay·
r ı ca hücresel ba!:'!ışıkh!:'!ın da belirlenmesi gerekir
(Ellis 1997, E rgan i ş ve Orhan 1997). Ayrı ca mukozal antikarlar da serum antiko rla rı kadar koruyucu olabilmektedir. Dald ı rmadan sonra mukozal
immünitenin stimüle edildiOl bildirilmektedir (Na-

ge

8 alıkl u rd a A~ ,lamw .. •

bağı rsağın

son kısım larınd a yerleşik olarak bulunan
makrofajlar, GALT (gut-associated
tymphold ussue). granülositler gibi lntesüna! immün
mekanizmalar alabilir yapıdadır (Han ve ark 1988,
Quentel ve Vigneulle 1997). Bağırsak mukusu .
satra ve serumda antikorların be l irlenmi ş ol ması
hem mukozal hem de sistemik immun cevab ın oral
uygulamalardan sonra gel i ş eb ild iğ ini gösterm i ştir .
Midede antilenterin sindiriminin önlemesi için gastrik sekre syonlann nötral izasyonu, oral adjuvanUar ın
kullanım ı veya antijen lerin özel yöntemlerle kapla n ma sı gerek lidir (Georg opoulou and vemier
1986, Han ve ark 1988. Quente l ve Vigneulle
, 997).

(Nakanishi ve Ototake 1997). Balıkların kas ve serumlannca antikor tespit edilememesine rağmen ,
immersiyon yoluyla aşıla nan ların enieksiyon yoluyla a şrlan anıa rd a n daha uzun süre beğış ıklandıkla rı nı ve derilerine bakteri adheıyonunun
engelle ndiği bild iri lmişt ir (Croy ve Amen d 1977).
Vücudun

kas

ve

epidemus

tabakası

ınt ra -e p tt e tya t

sa-

vunmanın lı k h attın ı ol uş turma kta d ı r. Ikinci hattı Ise

hücresel ve nonspesifik humoral sistem oluş 
EprOvasyon çalışmalarının birçoğunda
kas ve epidermisin rolü ve savunmadaki önemleri
göste rilmesine rağmen (Amend ve Fender 1976,
Thune ve Plum b 1984), immersiyo ndan sonra bu
koruma meka ntzmala nn a dikkat çekilmemişt ir.
Ancak, immersiyon lle indüklenen bağışıklık sisteminde mukozal immünitenin rolünün ön e m lı ve
ka rmaşık olduğ u, immersiyon a ş ı la mala r sonrası
humoral immü n siste min genellikle zayıl olarak
uyarı l d ı ğ ı ve sero lojik olarak mikrotitrasyon yöntemleri ile beürlenemeyecek kadar az antıko r üreli ld iğ i orta ya konulmuştur (Nakanishi ve Ototake
1997)..
turmakta dı r.

Enjek sIyon ile

Oral aş ı lamal ard a da tOr, yaş , ağ ırlık ve su s ı 
önemlidir, Oral a şı lar fenol, kloroform , formol. perklonk asil gibi kimyasallar ile maxtıve edildiğ i gibi, ısıtma veya sonikasyon da kullanılabilir.
Oral aş ıla r, hazı rlanmalarr na bağlı olarak bazı dezavantajlara sahiptirler; bes inin hazırlanması ve depolama antijenlerde kayba nede n o ld uğ u gibi a şının
etkisi bes in tüke lim mik1arına bağlı olduğu için antijen dağ ılımı standard ize edilememektedir (Ouentet
ve Vigneu lle 1997).
caklığı

Aşı lam a

Özellikle som balığ ı ve alabalık endüstrilerinde
ola rak ku llanı lan bu y öntemle minimum yan
etkiyle optimu m koruma sa ğ lanabilmektedir, DiQoer
türlerde. bu tip aş ı lama tek ni ği ni n uygulanması genellikle koruma süresi yüksek, birim maliyeti düşOk
ve pratik olarak tanımlanır ( E rg a ni ş 2003) . Bu yöntem ile hem meme li hayv anlarda hem de balıklarda
bakteri hücre d uva rı, ekzc toksln veya endotoksinlerin inaktive edilmesi ile hazırlanan mono
ve muüivalan aş ı lar adjuva ntlı veya adjuvanısız otarak uygulanabilmektedir (Erg aniş ve ı stanbulluoğ lu
1999, Erg a n iş 2003, Kav 2005) . Yöntem in uygu lamasındaki teme l zorluk, balıklar üzerinde otuş 
turduğu stres ve zaman alı cı ol mas ı d ı r. Özell ikle
enieksiverı uygula m al a rı nda enjeksiyon masa sı,
anestez i t ankı , otomatik eniekt ör ve bal ık ları n anesteziden ç ı k mas ı nd a kullanı laca k temiz su kaynağına ihtiyaç vard ır. Bu şekilde uygulama ile bir
kiş i
saatle 1000 - 2000 adet balığı aş ı
layebtlmektedir (Ellis 1988. Ausli n ve Austin 1999,
vinunantharat 200 1).

Ora l

yoğun

a şı l ama sonras ı

antijen

a lınımı

ve ba -

ğış ı klı k

Ilk oral aşılama denemesi 1942 y ılında Duff taDuff, cut-throat trout
(Salmo clarkii) bal ık türleri üzerind e yapt ığ ı bağışıklama çalışmalarında : ktcrotormla maktive edilmiş A. salmonickla (Furunkü loz) bakterin aş ı s ını
oral olarak ku llanmı ş ve etkin sonuçlar elde etm i şt ir
(Duff DCS 1942). Bu ilk uygu lamadan sonra çe ş itli
balık patojen baxterlıenne ve özellikle balık yetiştiriciliği için çok önemli olan vibriosize sebep olan
V. anguiJJarum, k ızılağ ıza sebeb olan Y. tucketi ve
lurunkulozise sebep olan A. salmonicida'ya karş ı
oral aş ılama çalışmaları yapılm ıştı r (Joosten ve ark
1997, Ouente l ve Vigneulle 1997). Farklı çalışmalarda korum a oranları değ iş ik şekille rde (kabul
edilebilir. yeters iz ya da önemsiz olarak) değerlend irilmişt ir. Bu durumda çalışma d izaynl arın ı n
farkhlığı ve oral aşı ların içe riği temel neden olarak
g österilm i ştir (Ouentel ve Vigneune 1997).
rafından gerçekleştiri lmiştir .

Ora l Yön te m ler

Oral aşı lama yöntemi nin baş lıca d eza vantaj la rı
ise elde ed ile~ bağ ışıklığın genelde d iğer uygulama
yolları ile k ıyaslandığında d u ş ü k ve daha kısa süreli
olma sı ve çok miktarda antijene ihtiyaç duyulmas ıdrr . Yoğun bakım şart la rından dolayı oral
aşılama çok pahalı olmaktad ı r (Ellis 1988, Joesten
ve ark 1997).

Bu yönte mde, öze l yöntemlerle [antijen koruyucu taşıyıcı lar ::: Antigen Prctecucn vencıe
(APV)] haz ırla na n a ş ı antijenlerinin midenin zararlı
etkilerinden korunarak ba ğ ırsa ğa ulaşması ve emilmesi sağl anı r (Quentel ve Vigneu lle 1997). Aşı normalde tüm balı k gı d al arı ile verilebilir (ElIis 1988,
Quentel ve Vigneulle 1997). Veril en bu antijenl eri

Elektronm ikroskopik, imm ünosückimyasal ve
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immOnokimyasal bir

lirle rniş ttr . Rombout ve ark (1986), bağırsak segmentindeki makrofallarm immünglobülin pozitif old u kla rını ve düş ük adherens özetltkte old uğu nu
göstermişt ir . Bu özell iklerinden dolayı d iQer ı en toid
organlanndaki makrofajlara benzemediğin l ve hareket yetenek lerinin s ınırlı olduQunu b ild irmişlerd ir.
BaQırsak fagos iUeri, böbrek lökositleri için kemoatraktıt bir faktör de sa lgı lamaklad ı r Ayrıca antijen sunum fonksiyonların da old uğu bildirilmektedir. Öze llik le lamina prop ria'nm sırat o m
granülosum katındaki eozin ofilik granü ler hücrelerin
(EGCs ) yoğun bu lunduğu ve Aeromonas. Vibrio enleksiyonlarından sonra parçalanarak s ayıla rı nın
azaldlOI b ildiri lmiştir . Makrofajlar ayn ı zamanda herhangi bir bakteri ye l afli niten in v arlığın da serb est oksijen radikalleri saıçaa ner ve pa rtikülleri sindirebiliner (O uentet ve Vigne ulla 1997). Ba ğı rsa k
makrolaj ların ın antijen sunan hücre fonksiyonuna
sah ip olduQu bildinlme ktadir (Ellis 1999, Quentel ve
Vigneulle 1997). Salmorrio baQ ırsak larınm genel bir
OzelliQ:i olarak lamina proprta üzerinde sıratum
comoactum olarak adlandırı la n dOzgün konalen bir
hat vard ı r. Burası eozfnoülik granüler tı ü crelerle
(EGC) il işkilidir ve stratum granulozumu ol u ş
lurduQu bildirilmek le beraber telecstta nn her bir
grubunda sıratum co mpactum ve stratum gra·
nulosum o l ma d ı ğı da bildirilmektedir (Ouentel ve
Vigneuf1e 1997) . Hart ve ark (1988), EGe 'lerin memeli ması hücrelerin e karşılık geldiQini, sıratum 9ra·
nulosum gibi bağı rsak katma n ların ın ba lık lürleri
içerisinde çok fa rklılık q öste rdiğm i ve b azılar ınd a da
hiç olmadığı nı , bun un da türler arasın da antijen
emili mindeki farklı lıkla ra neden olab ileceQini bildirmekledir.

deniz ve tat lı su
sekunder segmentinde
mukczat bariyer bulunma s ın a raQmen, baQı rsa k lümen inden bakterileri absorba edilebildiQi ortaya konu lmuştur (Ouentel ve Vigneulle 1997). Memelilerde olduQu gibi epite l hücreleri ara sınd a direk
molekOl g eç işi baz ı patolojik duru mlarda oluş 
maktad ır . Bal lQın baQırsaQ ında ç öz ünrn üş veya partikül tarzda bulunan ant ijenlerin her ikisi de ecneı
hücr eleri tarafından a lınmakt adır . Bunla r baQı rsak
epitelinde prote inlerin hidrolize edild iQi subranukleer vak ucter sistem! ile plnosttozu ve bazı
tOrlerde eksositozu arttırm aktadır. Bu sebepten
aktil prc telnterm o ral uyguıa masından sonra mideli
ve midesiz te'ecsuarm p lazmasında biyolojik aktil
protei nler belirlenmişti r (Quentel ve Vigneulle
1997). Balık baQı rsaQınlO son kısmın ın absort il ent erosftıertndekt en eostattk mekanizma meme li hOcrelennkine benze r yap ıdad ır. DiQer yandan memeli
hücrelerindekin in aksine ba l ıkla rın baQırsaQ ındaki
emici hücreler, yüksek oranda hidro litik aküviteye
sahip çok sayıda lizozom içe rirler (Quen tel ve Vigçalışmada.

balık larında baQ ı rsakların ın

neuue 1997 ).
Ba Qırsak mukozası üzennce peyer plaktannda
lenl oid hücreler ve makrctajtar oldukça yoQun olarak bulun ur. Bunun la birlikte lntestin a! mukozan ın
geneli nde de plazma hücrele rine, granülosillere ve
makrolaj lara ra sltanıla b ili r (Newman 1993, Jooste n
ve ark 1997, Ouentel ve Vigneu lle 1997 ). Balıkların
baQı rsa k tentosıtle rm oe n makrofaj aktive eden faktör (MAF ) sahndlQ. be lirl enm i şt ir (Ouente l ve Vig neulte 1997) . Imm ön qıooünn taş ıyan lenloid hücrelerin lamina propriada bu lunması B veya plazm a
hücrelerin buralarda YOOunlaşt l Qı nı göstermektedir
(Hart ve a nı: 1988, Ouente l ve Vigneulle 1997) .
Peyer praktan ile karşuaştmldığmoa macrotapann
ve lentott hücrelerin ak ümülasyontan balıklarda düşü ktü r . Makrctaitar, çeş i tli türdek i granülositler,
plazma hücreleri ve t e nıcsnı er gibi bir çok tenrceıt
türü lntestina t mukozada buluna bilir (Hart ve ark
1988. Oue nte r ve vıç neusa 1997) .

G ö kku şa ğ ı

a laba l ı kla rı n

mukozal ep itelden

ızolasyo n u

bağırsak

üzerine

Oralolarak uygulanan aşı lamal ardan sonra
spesifik plazma aglOtininlerinin va rllQ ımn gösterilmesi, baQ ırsaklardaki antikor sal gı ıayan hücrelerde ve böbrekte antikortarın tespit ed ilmesi, oral
uygulanan aş ıların sistemik immün cevaba da
neden olduğunu göstermektedir (Hart ve ark 1988).
Oral aş ı lama la rda sistem ik immün yamtta plazma lizozim aktivitesi, komptement, lökositlerin lagositik
aktiviteleri ve nonspes ifik sitot oks ik hücre aktivttesfndekl artışın neden olduQu bild iri lmişt ir (Ouentel ve Vigneu lla 1997).

lökositlerin
bir

yapılan

ça lı şmada , ba Qı rs a k

lenlosi t!erinin MAF salgll adlQ ı
Kan köke nli lökositlerden salg ı l a nan MAF bu türlerde bulunan özel bir T lenrosit
ürünüdü r (Ouentel ve Vigneulle 1997).

tespü

e d i l m iştir.

Balı kl a rda

relerinin

GALna bulunan hücrelerin la rklı lı ğ ı loka ! bir
immün Cevabın varlığ ını göste rir (Hart ve ark 1988).
ImmOnohistokimyasal metodların kouanmu ile oral
ve anal aşı uyg ula ma la rı sonrasında , barsak arka
kısmın ı n lümeninden antilenin intestinal epi tel hücrelerinin aras ından intraepitelyal makrotaltara transpo rtır tespit edilm iştir (Ouente! ve Vigneulle 1997).

bağrrsak

dağ ı lımında

toid hücre lerin
termemes ine

Lokal intestinal im mü n cevap

boyunca lenfoid hücIarkhhk tespit edilmişti r . Len-

dağılım ı

bağırsakta

fa rklılık

qös-

karşın

Homoout ve Van den berg
(1989), bağı rsaQın ikinci segmentinde diQer bölgelere göre dö rt misli daha fazla makrofa] be-
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Balıkların

memelilerde olduQu gıbi lökal bir immün
sisteme sahip o ld uğ u ve antilentn oral ve anal uyguıamasından sonra baQ ış ıklık sisteminin aktive oı
duQu bildirilmektedir (Quentel ve Vigneulle 1997).

Baba T, Imamura J, reawa K and lxeda K (1988) lmmune
in carp Cyprinus carpio L aller ımmunozatıon
wilh Aeromonas hydtophila crude lipopolysaccharide. J
Fish Dis, 11:237·244.
p rctecıcn

Croy TR and Amend DF ( 1977) Immunization of ecekeye
salmon (Oncorhynctıus nerl<a) agaınls vıtınosis using the
hype rosmo tic inhltration ıechnique . Aquculture, 12:317325.

Sistemik im mün ce v ap
Oral aşı uygulamalarının ayu, tourbol ve sea
bass'tarla bazen de salmonidierde yeterti düzeyde
koruma sağladı!)ı bildirilmiştir (Quentel ve Vigneuııe
1997). Davidson ve ark (1994) G ökkuşağı alabalıklarını arat olarak aşıladıktan sonra baQırsak ve
böbreklerinde antikor saIgriayan hücrelerin varlığını .
plazma agrütinin antlkorlenr nn yokluQuna raQmen
böbreklerinin ön taralında ve dataklarında plak
yapan hücrelerin varllQı bildirmiştir.

Davidson GA, Ellis AE and Secombes CJ (1994) A preliminary ı nvesnçaucn fntc the phenomenon ol oral tolarence in rainbow ırcct (Oncorhynchus myldss waıbaum
1792) . Fish Shellfish Immunol, 4, 159-160.
Duff DCB (1942) The oral ommunization ot trovt against
8Bcterium salmonicids _J. Immunoı , 44: 87-94.
EUis AE ( 1988) Fish vaccroaucn Academic Press. London. UK.

Oral aşı ıamadan sonra serumda antikortann
gOzlenmemesine raQmen, oral olarak immünize
edilmiş ayu, atabank. sea bass ve gOkkuşağl atabalıklarından elde edilen serum ile pasif lmbil·
mumzasycnun
koruyucu
etkisi olduğu
dirmekled ir (Quentel ve Vigneulle 1997).

Ellis AE ( 1997) tmmuntzatıon wilh bacterial antiçens: FuDev Biol Stand, 90 : 107· 116.

runc uıosis

Ellis AE (1999) lmmunity to bactena in usn. Fish Shellfish
Immunol, 9: 29 1·308.
Erganiş O (2003) Clostridial vaccine reacncns on sbeep:
a smail clinica l and microbiological field ewestıçeucn.
·Closlridial enteroıoxaemia and Enıeritis in Farm Animals" Workshap organised by the Univ. ol Liege , Velerinary Faeutly and C EVA.Phylaxla Co, Budapesl on
30-31 May 2003 .

Son uç ve Ön eriler
Akuakültürde aşı ku llanımının çok geniş bir
konu olduQu ve aşı uygulamalar. çalışma larının gelecekte de büyük öneme sahip o laca ğ ı gö·
rüımektedir. Günümüzde aşı lar yaygın olarak Amenka, Japonya, Avrupa ülkeleri, Endonezya ve
Taylano'oa kuüarutmaktadrr. Aşıların akuakü!türde
sağladlQı faydalar uzun süreli olmakla birlikte, Türkiye'de aşı uygulamaları henüz çok yeni bir konudur. Ancak bilgi birikiminin artmasına baQlı otarak ilgi de giderek artmaktadır. Bakteriyel, viral,
paraziter ve mantar entekstyontarma karşı etkili
mücadelenin yap ılab ilmesi, aşıların uygun zamanda, uygun dozda ve uygun şekillerde kullanımı
ile sağlanacaktır.
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Tanışma. Çiltlik Dergisi, Haz, 69 - 70 .
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