Vet. Bil. Derg. (2008), 24, 1; 47-52

ARAÞTIRMA MAKALESÝ

BRUCELLA ABORTUS VE BRUCELLA MELÝTENSÝS ENFEKSÝYONLARINDA OLUÞAN
ANTÝKORLARIN RHÝZOBÝUM TROPÝCÝ ANTÝJENÝ ÝLE TESPÝT EDÝLMESÝ
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Detection of Anti-brucella Antibodies in Brucella abortus and Brucella melitensis Infections by an
Antigen obtained from Rhizobium tropici
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Özet: Brucellozisin laboratuar teþhisinde bakteriyolojik, moleküler ve serolojik testler kullanýlmaktadýr. Brucella cinsi mikroorganizmalar,
16S rRNA sekans analizi sonucuna göre Rhizobium, Agrobacterium, Ochrobactrum türlerinin de içinde bulunduðu Proteobactereaceaenin
2a altgrubunda yer almaktadýrlar. Bu çalýþmada, koyun ve sýðýr kan serumlarýnda (toplam 200 serum) bulunan B. abortus ve B. melitensise
karþý oluþmuþ antikorlarý teþhis etmede Rhizobium tropici (R. tropici) tüm hücre antijeni kullanýldý. R. tropici ile B. abortus ve B. melitensis
arasýndaki genetik yakýnlýk Random Amplifiye Polimorfik DNA-PCR (RAPD-PCR) yöntemi ile araþtýrýldý. Hazýrlanan antijenin sensitivitesi
ve spesifitesi, sýðýr kan serumlarý için sýrasýyla % 81.1 ve % 22.6, koyun kan serumlarý için ise sýrasýyla % 80.1 ve % 59.5 olarak
hesaplandý. RAPD-PCR analizi sonucunda, genetik benzerlik B. abortus ve R. tropici arasýnda % 33.3, B. melitensis ile R. tropici arasýnda
% 46.2 ve B. abortus ile B. melitensis arasýnda % 72.7 olarak hesaplandý. Sonuç olarak, B. abortus ve B. melitensis ile R. tropici
arasýndaki genetik benzerlik RAPD-PCR kullanýlarak ortaya konuldu. R. tropiciden üretilen tüm hücre antijeni ile brucellozisin serolojik
teþhisinin yapýlamayacaðý fakat hayvanlarýn R. tropiciye karþý antikor geliþtirebilecekleri ve bu antikorlarýnda Brucella serolojisinde yanlýþ
pozitiflik sebepleri arasýnda yer alabileceði sonucuna varýldý.
Anahtar Kelimeler: Brucellosis, Rhizobium tropici, seroloji
Summary: Laboratory diagnosis of brucellosis is made by serological, molecular or cultural methods. Brucella spp., Agrobacterium,
Ochrobactrum and Rhizobium all belong to the alpha-2 subgroup of Proteobacteria as revealed by studies on 16S rRNA sceqence
analysis. O.anthropi has been used to diagnose brucellosis. In this study, whole cell extract from Rhizobium tropici (R. tropici) was
examined for detecting antibodies to B. abortus and B. melitensis in cattle and sheep sera (200 in total), respectively. Genetic similarity
between the bacteria R. tropici, B. abortus and B. melitensis was also investigated by RAPD-PCR. Using the sera from cattle, sensitivity
and specificity were calculated as being 81.1% and 22.6%, respecitively when the SAT considered as Gold Standard. RLATs sensitivity
for sheep sera (80.1%) was found being close to that of cattle sera (81.1%) while specivity of RLAT for sheep sera (59.5%) was quite
higher than the figure for the cattle sera (22.6%). In conclusion, use of whole cell antigen from R. tropici is not practical in sero diagnosing
brucellosis in cattle and sheep. It is also considered that some antibodies to R. tropici are also mounted in the hosts contributing
misunderstanding of the positivitiness in the serology.
Key Words: Brucellosis, Rhizobium tropici, serology

Giriþ
Brucellosis; sýðýr, koyun, keçi, domuz ve koç
gibi hayvanlarda özellikle testis, meme, uterus gibi
genital organlara yerleþerek yavru atmalara ve
infertiliteye neden olan kronik, bulaþýcý, nekrotik ve
yangýsal infeksiyonlarla ortaya çýkan zoonoz bir
hastalýktýr (Alton ve ark, 1988; Bilgehan 1992; Arda
ve ark, 1997).
Gram-negatif, fakültatif ve hücre içi bakterilerden
oluþan Brucella cinsinin içerisinde, B. abortus, B.
melitensis, B. suis, B. ovis, B. canis, B. neotomae
(Buxton ve Fraser, 1977; Alton ve ark, 1988; Arda ve
ark, 1997) ve B. maris (Bricker ve ark, 2000) olmak
üzere 7 tür bulunmaktadýr. DNA-DNA hibridizasyon
çalýþmalarý sonuçlarýna göre türler arasýnda % 90
dan fazla DNA homolojisi vardýr (Cloeckaert ve ark,
1999).

Brucellozisin laboratuar teþhisinde bakteriyolojik,
moleküler ve serolojik testler kullanýlmaktadýr (Alton
ve ark., 1988; Arda ve ark., 1997; Uçan ve ark., 1999;
Aras ve Uçan, 2002; Uçan ve Aras, 2007). Smooth
(S) Brucellalarýn (B. abortus, B. melitensis ve B. suis)
neden olduðu enfeksiyonlarda oluþan antikorlarýn
tespitinde outher membrane S-lipopolisakkarit (SLPS) kullanýlmaktadýr. Brucellanýn S-LPSi ile bazý
Gram-negatif bakteriler (Yersinia enterocolitica O:9
gibi) arasýnda serolojik çapraz reaksiyon belirlenmiþ
ve bu durumun da brusellozisin tanýsýnda yanlýþ
pozitifliklere neden olduðu bildirilmiþtir (Alton ve ark,
1988).
Rhizobium spp., bitkilerin köklerinde nodüllere
neden olan, atmosferik nitrojeni fikse eden, Gramnegatif ve simbiotik bakterilerdir. Yonca benzeri
bitkilerin yetiþtirilmesinde, elde edilen ürünü artýrmak
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koleksiyonundan temin edildi. RAPD-PCR da
kullanýlmak üzere, B. melitensis 16 M suþu Pendik
Veteriner Kontrol ve Araþtýrma Enstitüsünden ve B.
abortus S99 suþu S.Ü. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji
ABD kültür koleksiyonundan temin edildi.

amacýyla nitrojen fikzatörü olarak Rhizobium cinsi
bakteriler kullanýlmaktadýr (Nap ve Bisseling, 1990).
Brucella cinsi mikroorganizmalar, 16S rRNA
sekans analizi sonucuna göre Proteobactereaceae
sýnýfýnýn 2a altgrubunda yer almaktadýrlar. Bu alt grupta
ayrýca Rhizobium, Agrobacterium, Bartonella,
Phyllobacterium ve Ocrobactrum gibi bakteriler
bulunmaktadýr (De Lay ve ark 1987, Corbel ve Moriyon
2006). Yapýlan çalýþmalarda, Brucella spp. ile O.
anthropi arasýnda genetik yakýnlýk olduðu (Velasco
ve ark, 1997) ve çapraz reaksiyon oluþtuðu
gösterilmiþtir (Leal-Klevezas ve ark, 2005). Ayrýca,
B. ovis R-LPS ile O. anthropi R-LPS arasýndaki çapraz
reaksiyon da, doðal enfekte koç serumlarýnýn her iki
antijen ile test edilmesiyle gösterilmiþtir (Velasco ve
ark, 1997). Yapýlan bir baþka çalýþmada ise, Brucella
outer membran proteinlerine (Omp) karþý hazýrlanmýþ
monoklonal antikorlar (Omp10, Omp 16, Omp19) ile
Rhizobium, Ochrobactrum, Agrobacterium ve
Phyllobacterium yüzey antijenleri arasýndaki çapraz
reaksiyon gösterilmiþ ve genetik benzerlik yanýnda
antijenik benzerliðin varlýðý da vurgulanmýþtýr
(Cloeckaert ve ark, 1999). Ayrýca, keçi ve farelerde,
B. abortus ve B. melitensise karþý enfeksiyon veya
aþýlama sonucu oluþmuþ antikorlar O. anthropi antijeni
ile baþarýlý bir þekilde teþhis edilmiþtir (Young, 2000).

Serolojik Testler; Rose Bengal Plate Test (RBPT):
Toplanan kan serumlarý ve antijen oda sýcaklýðýna
(22 ± 4 ºC) getirildikten sonra bir lam üzerine serum
örneðinden bir damla (30µl) damlatýldý. Üzerine ayný
miktarda antijen ilave edilip, yaklaþýk 2 cm çapýnda
bir daire oluþturacak þekilde antijen ile serum 4 dakika
boyunca karýþtýrýldý. Süre sonunda aglütinasyonun
gerçekleþmesi Brucellozis yönünden pozitif olarak
deðerlendirildi.
Serum Aglütinasyon Testi (SAT): Toplanan test
serumlarýnýn, % 0.5 fenollü fizyolojik tuzlu su (FTS)
ile dilüsyonlarý yapýlýp her bir tüpteki 0.5 ml serum
dilüsyonu üzerine 0.5 ml SAT antijeni ilavesiyle 1:10,
1:20,.. 1:1280 dilüsyonlar elde edildi. Tüpler 37 ºC
de 17-24 saat bekletildikten sonra sonuçlar
deðerlendirildi. 1:40 ve daha yüksek titrede 80 IU:mlye
karþýlýk olan ++ (%50 berrak) pozitif reaksiyon gösteren
aþýsýz hayvanlara ait serumlar Brusellozis yönünden
pozitif kabul edildi.
R. tropiciden Antijen Hazýrlanmasý: Antijen, Lisle
ve Carmichael (1974)in bildirdiði metoda göre
hazýrlandý. R. tropici CIAT 899 suþunun ilk kültürü
yapýldýktan sonra, 20 adet petri kabýna dökülen YeastMannitol-Agarda (Mannitol 10 g, K2HPO4 0,5 g,
MgSO4 7H20 0,2 g, yeast ekstrakt 0,5 g, NaCl 0,5
g, agar 15 g, distile su 1000 ml) subkültürleri yapýlýp
30 ºC de 24 saat inkübasyona býrakýldý. Ýnkübasyonun
sonunda üreyen koloniler 20 ml PBS ile toplanýp 10
000 gde 20 dakika santrifüj edildi. Toplanan pelet
ayný iþlemle 2 kez yýkandý. Yýkama iþleminden sonra
pelet 125 g (ýslak hücre)/L olacak þekilde PBS ile
süspanse edildi ve birkaç katlý steril gazlý bezden
süzüldükten sonra 56 ºC de 1 saat tutularak inaktive
edildi. Süspansiyon, litreye 6 ml boya solüsyonu (2
g brillant green ve 1 g kristal violet 300 ml distile suda
çözdürüldü) eklenerek boyandý ve packed cell volume
% 6 olacak þekilde sulandýrýlýp cam yünü ile filtre
edildi. Son olarak, % 0,01 final konsantrasyon olacak
þekilde thiomersal eklendi ve koyu renkli bir þiþede
+ 4 ºC de muhafaza edildi.

Rhizobium ve Brucella cinsi bakteriler arasýndaki
ortak antijenik yapýnýn belirlenmesi amacýyla yapýlan
bir çalýþmada, Omp10, Omp 16 ve Omp19 antijenik
yapýlarýnýn ortak olduðu belirlenmiþ (Cloeckaert ve
ark, 1999) fakat diðer yüzey antijenleri hakkýnda
çalýþma yapýlmamýþtýr. Bu çalýþmada, koyun ve sýðýr
kan serumlarýnda bulunan B. abortus ve B. melitensise
karþý oluþmuþ antikorlar ile Rhizobium tropici tüm
hücre antijeni arasýndaki immünolojik iliþkiyi araþtýrmak
ve olasý bir çapraz reaksiyonu ortaya koymak
amaçlanmýþtýr. Ayrýca, R. tropici ile B. abortus ve B.
melitensis arasýndaki genetik yakýnlýk Random
Amplifiye Polimorfik DNA-PCR (RAPD-PCR) yöntemi
ile ortaya konulmuþtur.
Materyal ve Metot
Sýðýr ve Koyun Kan Serumlarý: Konya il merkezi
ile ilçelerinde bulunan, aþýsýz ve geçmiþinde B. abortus
(sýðýr sürüleri) veya B. melitensis (koyun sürüleri)
izole edilmiþ 2þer adet sýðýr ve koyun sürüsünden
2007-2008 yýllarý arasýnda alýnan 100er adet kan
serumu kullanýldý. Toplanan sýðýr ve koyun kan
serumlarý 56 ºC de 30 dakika tutularak inaktive edilip,
kullanýlýncaya kadar -20 ºC de muhafaza edildi.

Rhizobium Lam Aglütinasyon Testi (RLAT): Lam
üzerine 40, 20, 10 ve 5 µl serum ve ayný miktarlarda
antijen damlatýlarak kombinasyonlar yapýldý ve en
ideal antijen-antikor miktarý belirlendi. En ideal
reaksiyonun, 20 µl antijen ile 20 µl serumun
karýþtýrýlmasýyla gerçekleþtiði tespit edildi ve testlerde
bu miktarlar kullanýldý. Süre olarak 1, 2 ve 3.
dakikalardaki aglütinasyon sonuçlarý ayrý ayrý
kaydedildi.

SAT ve RBPT Antijenleri: Her iki testte kullanýlan
antijenler Pendik Veteriner ve Kontrol Araþtýrma
Enstitüsünden temin edildi.
Standart Suþlar: Antijen hazýrlamak amacýyla,
R. tropici CIAT 899 suþu S.Ü. Ziraat Fakültesi kültür
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Araþtýrma Enstitüsünden temin edilen Brucella pozitif
kontrol serumuyla yapýlan RLATde de kuvvetli
aglütinasyon gözlendi. SAT testi altýn standart kabul
edildiðinde, RLATinin sensitivitesi ve spesifitesi, sýðýr
kan serumlarý için sýrasýyla % 81.1 ve % 22.6, koyun
kan serumlarý için ise sýrasýyla % 80.1 ve % 59.5
olarak hesaplandý.

RAPD-PCR Tekniði ile Genotiplendirme: R. tropici
Yeast Mannitol Agarda, B. abortus S99 ile B. melitensis
16 M suþlarý da kanlý agarda (CM0271B, Oxoid)
üretildikten sonra DNA ekstraksiyonunda (Promega
Wizard® Genomic DNA Purification Kit, Cat. #A1120,
USA) üretici firmanýn belirttiði þekilde kullanýldý.
RAPD-PCR Amplifikasyonunda, 25 µllik
reaksiyon karýþýmý (5µl 10x PCR buffer, 250 µM her
bir dNTP (DNTP-100, Sigma), 1 U Taq polymeraz
(EP0282, MBI Fermentas), 6,25 µM primer (IDT,USA),
1mM MgCl2 ve 2,5 µl ekstrakte edilmiþ DNA)
kullanýldý. Kullanýlan primer ve dizilimi 5
CGGCCCCTGT 3 þeklindeydi. Bu karýþým ýsý döngü
cihazýnda (Techne Progene, Cambridge Ltd., UK),
94 Cºde 3 dakika ön denatürasyona tabi tutuldu.
Sonra her döngüsü 94 Cº de 1 dakika, 35 Cº de 2
dakika ve 72 Cº de 1 dakikalýk adýmlardan oluþan 10
döngü ve daha sonra her döngüsü 94 Cº de 1 dakika,
50 Cº de 2 dakika ve 72 Cº de 1 dakikalýk adýmlardan
oluþan 30 döngülük bir reaksiyon ile çoðaltýldý. Son
uzatma olarak 72 Cº de 4 dakika tutulduktan sonra
PZR ürünleri 0.5 µg/ml etidyum bromid ve % 1.6lik
agaroz (Prona) içeren jel ortamýnda elektroforez edildi.
Marker olarak 100 bçlik bandlar oluþturan marker
(Vivantis) kullanýldý (Fekete ve ark, 1992; Tcherneva
ve ark, 2000).

RAPD-PCR analizi sonucunda, B. abortus
suþundan 5, B. melitensis suþundan 6 ve R. tropici
suþundan 7 adet bant amplifiye edildi (Þekil). Elde
edilen veri matrislerinden yararlanarak suþlar
arasýndaki genetik benzerlik deðeri Nei ve Linin
(1985) formülüne (M=NAB/NT) göre B. abortus ve R.
tropici arasýnda % 33.3, B. melitensis ile R. tropici
arasýnda % 46.2 ve B. abortus ile B. melitensis
arasýnda % 72.7 olarak hesaplandý.
Tartýþma ve Sonuç
Brusellozisin laboratuvar teþhisinde bakteriyolojik,
moleküler ve serolojik testlerden yararlanýlmaktadýr
(Alton ve ark, 1988). Serolojik testlerde teþhis antijeni
olarak deðiþik antijenler kullanýlmaktadýr. Bunlar, tüm
hücreden oluþan antijenler, LPS ekstraktlarý, hücrenin
tüm komponentlerini içeren hot saline extract (HS)
ve stoplazmik protein antijenleridir (Garin-Bastuji ve
ark, 1998). O. anthropi ile B. melitensis sitoplazmik
protein antijenleri arasýnda çapraz reaksiyon
belirlenmiþ ve brusellozisin tanýsýnda protein antijeni
ve deri allerjeni olarak baþarýlý bir þekilde kullanýlmýþtýr
(Velasco ve ark, 1997).

RAPD analizi sonucu elde edilen bantlardan
yararlanýlarak bantlarýn varlýðýnda bir, yokluðunda
sýfýr olacak þekilde veri matrisleri oluþturuldu. Elde
edilen veri matrislerinden yararlanarak genetik
benzerlik deðerleri Nei ve Li (1985)nin formülüne
(M=NAB/NT) göre hesaplandý.

Ayrýca, B. ovis R-LPS ile O. anthropi R-LPS
arasýndaki çapraz reaksiyon, doðal enfekte koç
serumlarýnýn her iki antijen ile reaksiyon vermesiyle
gösterilmiþtir (Velasco ve ark, 1997).

Bulgular
Ýncelenen toplam 100 adet sýðýr kan serumunun
69 adedinin RBPT ile pozitif sonuç verdiði ve SAT ile
1/40 ve üzeri (pozitif) titre verdiði tespit edildi. Test
edilen 100 adet koyun serumunun ise 21 adedi RBPT
ve SAT (³ 1/40) ile pozitif sonuç verdi.

Rhizobium cinsi bakterilerin antijenik yapýsý ve
Brucella cinsi bakterilerle olan iliþkisi ile ilgili çalýþmalar
çok sýnýrlýdýr. Cloeckaert ve ark (1999) yaptýklarý
çalýþmada, Brucella Omplerine karþý hazýrlanmýþ
monoklonal antikorlar (Omp10, Omp 16, Omp19) ile
Rhizobium leguminosarum yüzey antijenleri arasýndaki
çapraz reaksiyonu göstermiþlerdir.

RLAT ile yapýlan deðerlendirmede, Brucella
negatif olan 31 adet sýðýr kan serumundan, 1. dakikada
2, 2. dakikada 19, 3. dakikada 24 ve 5. dakikada 30
tanesi Rhizobium antijeni ile aglütinasyon gösterdi.
Brucella pozitif olan 69 adet sýðýr kan serumundan,
ayný dakikalarda sýrasýyla 3, 39, 56 ve 65 tanesi
aglütinasyon gösterdi (Tablo).

Rhizobium yüzey polisakkariti olan
exopolysaccharide succinoglycan (EPS I)ýn Brucella
LPSi ile benzeþtiði ve her iki yapýnýn da virülens
faktörü olabileceði bildirilmiþtir (Doerrler ve ark, 2001).
Yüksek biyogüvenlik standartlarýna gerek kalmadan
ve patojen olmayan bir etkenden hazýrlanacak ancak
brusellozisin tanýsýnda kullanýlabilecek bir antijen
eldesi, brusellozis için antijen üretecek laboratuvarlar
için pratik bir çözüm saðlayabilir. Bu çalýþmada R.
tropici suþundan hazýrlanan tüm hücre antijeni ile
sýðýr ve koyun kan serumlarý aglütinasyona tabi tutuldu
ve Brucella pozitif serum örneklerinin çoðunda çapraz
reaksiyon tespit edildi. SAT testi altýn standart kabul
edildiðinde, testin sensitivitesi ve spesifitesi, sýðýr kan

Koyun kan serumlarýnýn RLAT ile 1., 2., 3. ve 5.
dakikalarda yapýlan deðerlendirmelerinde, Brucella
pozitif olanlarýn sýrasýyla 1, 9, 17 ve 18 tanesi; negatif
olanlarýn sýrasýyla 6, 22, 32 ve 49 tanesi Rhizobium
antijeni ile aglütinasyon gösterdi (Tablo).
Testler sýrasýnda antijen otoaglütinasyon
yönünden de deðerlendirildi ve her seferinde negatif
sonuç gözlendi. Ayrýca, Pendik Veteriner Kontrol ve
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Tablo. Sýðýr ve Koyun Kan Serumu Serolojik Muayene Sonuçlarý

Þekil. RAPD-PCR sonucu elde edilen bakteriyel DNA fingerprintlerinin elektroforetik (%1,6
agaroz jel) analiz sonuçlarý. 1, B. abortus; 2, B.melitensis; 3, R. tropici; M, VC 100bp Plus DNA
Ladder (Vivantis).
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Leloðlu, N., Kahraman, M., Ilgaz, A., Diker, S. (1997).
Özel Mikrobiyoloji. Medisan Yayýnevi, Ankara.

serumlarý için sýrasýyla % 81.1 ve % 22.6, koyun kan
serumlarý için ise sýrasýyla % 80.1 ve % 59.5 olarak
hesaplandý. Brucella negatif serum örneklerinin
bazýlarýnda aglütinasyonun görülmesi, bu örneklerin
alýndýðý hayvanlarýn Rhizobium eklenmiþ gübre
kullanýlarak yetiþtirilen bitkilerle beslenmeleri ve bu
etkenlerin immüniteyi uyarmýþ olmalarýna baðlý olduðu
düþünülmektedir.

Bilgehan, H. (1992). Klinik Mikrobiyolojik Taný.
Fakülteler Kitapevi, Barýþ Yayýnlarý, Ýzmir.
Bricker, B., Ewalt, D.R., Macmillan, A.P., Foster, G.,
Brew, S. (2000). Molecular characterization of Brucella
strains isolated from marine mammals. J. Clin.
Microbiol., 38, 312581262.

Son yýllarda moleküler yöntemlerin geliþmesi ile
bakterilerin genotiplendirilmesinde DNA Parmak Ýzi
analiz yöntemleri kullanýlmaya baþlanmýþtýr (Olive ve
Bean, 1999; Tcherneva ve ark, 2000; Ridler ve ark
2005). Bu yöntemlerden Random Amplifiye Polimorfik
DNA-PCR (RAPD-PCR) (Tcherneva ve ark, 2000),
Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE) (Ridler ve
ark, 2005) ve Restriction Fragment Length
Polymorphism (RFLP) (Olive ve Bean, 1999) Brucella
suþlarýnýn genotiplendirmesinde baþarý ile
kullanýlmaktadýr. RAPD-PCR yönteminin, duyarlýlýðý
ve çeþitli mikroorganizmalarýn identifikasyonunda
baþarýlý bir þekilde kullanýldýðý bildirilmektedir (Kýlýç
ve ark, 2003). Tcherneva ve ark (2000), RAPD-PCRý
kullanarak B. abortus biovar 1 ile B. melitensis biovar
1, O. anthropi ve Agrobacterium tumefaciens
arasýndaki genetik benzerliði araþtýrmýþ ve sonucu
sýrasýyla % 57.1, % 42.1 ve % 25 olarak
açýklamýþlardýr. Ayrýca, Fekete ve ark (1992) ayný
yöntemi kullanarak B. abortus biovar 1 ile B. melitensis
biovar 1 arasýndaki genetik yakýnlýðý % 85 olarak
bildirmiþlerdir. Bu çalýþmada, B. abortus ile R. tropici
arasýnda % 33.3 ve B. melitensis ile R. tropici arasýnda
% 46.2 ve B. abortus ile B. melitensis arasýnda %
72.7 oranýnda genetik benzerlik tespit edildi. Tcherneva
ve ark (2000) Rhizobium cinsi bakterileri bu yönden
araþtýrmamýþ olsalar da Proteobactereaceae sýnýfýnýn
diðer üyelerinin Brucella cinsine olan genetik yakýnlýðý
hakkýnda elde ettikleri oranlar bu çalýþmada tespit
edilen oranlarla benzeþmektedir. Öte yandan, Gandara
ve ark. (2001) DNA-DNA hibridazyon çalýþmalarý ile
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