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TAVUKLAR ıN KOLiBASiLLOZU içiN Escherichia coli 01,02,078 ve 0101
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Vaccine Development from Serotypes 01, 02, 078 and 0101 of Escherichia coli
against Avian Colibasillosis in Brollers
Özet: Escherichia coli 01, 02, 078 ve 0101 serotiplerinden polivalan E. coli aşısı (PECA) hazırlandı ve PECA'nın bir
serisi inaktif Newcastle aşısı ile kombine (ND+PECA) edildi. Deneyselolarak PECA ve kombine aşıların broyler civcivlerdeki immunojenik etkinliği incelend i. Broyler civcivler 10. günde 3 gruba ayrıldı ve PECA ve kombine aş ı ile enseden deri altı yolla (0.2 ml) aşılandı. Üçüncü grup aşısız kontrololarak tutuldu . PECA ve kombine aşılı gruplar 20.
günde ikiye bölündü ve yarısına ikinei kez (0.5 ml) aşı uygulandı. Aşılama öncesi ve sonrası her 10 günlük dönemde
gruplardan kan örnekleri alındı . E. coli OL, 02, 078 ve 0101 serotipleri yönünden somatik antijenlere karşı mikro
serum aglütinasyon testi (mSAT) ve pilus antijenlerine karşı lam aglütinasyon testi (LAT) ile antikor titreler i belirlendi.
Kontrol gruplarına göre ; bir ve iki kez aşılı gruplarda - 3.5 kat daha yüksek antikor titreleri bulundu. Aşılamalardan
10'ar gün sonra (20. ve 30. günlerde) eprüvasyon denemeleri yapıldı. PECA ve Kombine aşı ile bir kez aşılı gruplarda
ölüm oranı %10 iken kontrol grubunda %30 oranında şekillendi . Iki kez aşılı gruplarda %5 ölüm olurken , kontrol grubunda %20 ölüm tespit edildi. Sonuç olarak, PECA'nın broyler piliçlerde koruyuc u amaçlı kullanılabileceği, bununla
birlikte PECA'nın inaktif Newcastle aş ısı ile kombine edilmesinde faydalı olabileceği kanaatine varıldı.
Anahtar Kelimeler: Escherichia coli 01 02 078, 0101, aşı, broyler
Summary: In this study , a polivalance vaccine (PECA) prepared from Escherichia coli serotypes 01, 02, 078 and
0101 were invest igated to determine how effective to E. coli infections in broyler chicks . Chicks were subcutaneously
vaccinated by PECA in 10th and 201h days in 0.2 ml and 0.5 ml doses , respectively. The other group was hold as
controlled. Before and after vaccination, blood sampling was carried out at 10 days intervals and antibod ies in the
serum samples were detected for each serotype by micro serum agglutination test and existence of pilus antibodies
by plate agglutination tesl. Ten day after vacc ine application, chicks were challenged. By these triats , 10% of the
chicks vaccinated once with PECA and 30% of the pullets from control group died. Mortalities in groups vaceinated
twice and control died 5% and 20% , respectively. In conclusion, polivalance E. colivaccine could be recommended in
protect ion of broyler chicks to E. coli infections. However, it was also conidered a combination of PECA with inactivated Newcastle vacc ine may be usefu!.
Keywords: Escherichia coliOl 02 078,0101 vacc ine, broiler
Giriş

Escherichia co!i hem primer hemde sekonder
etken olarak broyler yetiştiriciliğinde en fazla karş ılaşı lan enfeksiyonlara sebep olmaktadır (Baysal ve
ark 1990, Demirözü ve ark 1988). Broylerlerde özellikle
ilk üç haftada E. cofller septisemi, hava keseleri yangıs ı, perikarditis, perihepatitis ve sinovitis gibi hastalıkları oluşturmaktadır. Etken, Newcastle (ND), Enfeksiyöz Bronşit, Pneumovirus ve Mycoplasma
enfeksiyonlarından da izole edilebilmekte ve hastalık
tablosunu ağırlaştırmaktadır (Erganiş 1988, Arda ve ark
1990, Bames ve Gross 1997). Hastalıklar sonucu
ölüm, hastalığın yayılması , tedavi masrafları ve et ürünlerinin kalitesine bağlı olarak büyük ekonomik zararlar
Ge li ş

oluşturmaktadır

(Demirözü ve ark 1988, Sojka 1995).
günümüzde et ürünlerinde antibiyotik kirl iliğin in
artması sebebiyle hastalıkla mücadelede biyolojik koruma ve mücadele yolları geliştirilmelidir (Acet ve ark
1987, Erganiş ve Zöğ 1990).
Kanatlı hayvanları E. coli enfeksiyonlarına karşı
korumak için birçok aşı çalışmaları yapılmıştır (Deb ve
Harry 1976, Frommer ve ark 1989, Gyimah ve ark
1984, Rosenberger ve ark 1985a ve 1985b, Melamed
ve ark 1991, Erganiş ve ark 2002). Bununla birlikte,
broylerlerin hayatlarının kısa olması ve E. co!i enfeksiyonlarının antibiyotiklerle tedavi edilebilmelerinden
dolayı
bağışıklama
üzerinde
yeterince
durulmamaktadır (Baysal ve ark 1988, Heller ve ark
Ayrıca,
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Tavşanlarda Antiserumların Hazırlanması

1990, Erganiş ve Zöğ 1990). Hastalıkla mücadelede
birçok araştıncı aş ılama üzerinde durmuş. ancak serotiplerinin çokluğu ve koruma gücünün virus aşılan
kadar olmaması yüzünden. her ne kadar ticari olarak
da birkaç yabancı firma tarafından aşı geliştirilmiş ol-

Çalışma boyunca kullanılacak serolojik testlerdeki
antijen standardizasyonu ve tavuk kan serumların ın titrasyonları için E. coli 01. 02. 078 ve 0101 suşlarının
somatik "O" antijenlerine ve Tip 1 pilus antijenlerine
karşı tavşanlar hiperimmünize edilerek antiserumlar
üretildi (Erganiş ve lstanbulluo ğlu 2002).
a-Tip 1 Pilus Antiserumu Üretimi ve Ölçümü: Bu
amaçla E. coli 01 . 02 ve 078 suşlarından ayrı ayrı hazırlanan Tip 1 Pilus Antijeni sterilite kontrolünden sonra
tavşanlara 0.2 ml'den başlayarak haftada 2 kere olmak
üzere 4 hafta süreyle ve artan dozlarda intravenöz
yolla enjekte edilerek hiperimmün serum elde edildi.
Bu serumlar 1/5 oranında PBS ile sulandınld ıktan
sonra her biri kendinin eldesinde kullanılan serotipteki
E.coli suşunun Minca agarda 20°C'de üreti lmiş kültürü
ile ("K" ve "O" antijenleri yönünd en) adsorbe edilerek
pilus antiserumlan hazırland ı (Baysal ve ark 1990, Erganiş ve ark 1992). Antiserumlar küçük porsiyonlar halinde - 20°C'de sakland ı ve serolojik testlerde pozitif
kontrololarak kullanıldı.
b-Somatik "O" Antiserumlarının Üretimi ve ÖLçümü: E. coli 01, 02, 078 ve 0101 serotiplerinden
ayrı ayrı hazırlanan ve sterilite kontrolü yap ılan somatik "O" antijenleri her serotip için 3'er adet tavşana
verilerek antiserum hazırlandı. Bu amaçla tavşanlara
0.2 ml den başlayarak haftada 2 kere olmak üzere 4
hafta süreyle ve artan dozlarda intravenöz yolla enjekte edilerek hiperimmünizasyon sağlandı. Son enjeksiyondan 10 gün sonra tavşanlardan kan alınarak
serumları çıkarıldı (Baysal ve ark 1990. Erganiş ve ark
1992). Somatik "O. antiserumlan. küçük porsiyonlar
halinde -20°C'de saklandı ve serolojik testlerde pozitif
kontrol olarak kullanıldı .
Mikropleytte serumun katlı dilusyonlarına (1/5. 1/
10, 1/20.....) eşit miktarlarda (50'şer ml) mSAA ilave
edildi. Bir gece 37°C'de inkube edildikten sonra aglutinasyon titreleri ölçüldü (Erganiş ve lstanbulluoğlu
2002). Tavşanların her birinin antiserum titreleri belirlendi.
Patojenite Denemeleri : E. coli 01 . 02: 078 ve
0 101 serotiplerinden ayrı ayrı Triptic Soy Buyyon
(TSB)'da 37°C'de 24 saat inkübe edilerek üretilmiş
taze kültürlerden 7 günlük 3'er civcive intraperitoneal
yolla enjekte edildi. Bir hafta süreyle gözlenerek patojeniteleri belirlendi. Daha sonra her serotip ayrı ayrı
olmak üzere 10"ar civcivde 2 farklı zamanda denenerek eprüvasyonda kullanılacak konsantrasyonları
belirlendi (Rosenberger ve ark 1985a).

masına rağmen , yayg ın kullanım alanı bulamamıştır

(Cloud ve ark 1985. Erganiş ve ark 2002). Türkiye'de
kanatlı E. coli enfeksiyonları için aş ı üretimi yoktur (Erganiş ve Zöğ 1990). Ancak E. coli enfeksiyonlarının
yayg ınlığı. ekonomik kayıpların fazla olması , antibiyotiklere dirençli suşları n artması ve bazı vakalarında dirençli suşlardan ötürü tedavide çaresiz kalınmaktadı r (Cloud ve ark 1985. Erganiş ve ark 1992) .
Bu çalışmada, broyler piliçleri E. coli enfeksiyonları ndan korumak amacıyla, ülkemizde yaygın
olduğu belirlenen (Baysal ve ark 1990, Erganiş 1991,
E rganiş ve ark 1992, Aksın ve ark 1994) E. coli 0 1.
0 2, 078 ve 0 101 serotiplerinden polivalan inaktif bir
aşı geliştirilmesi. inaktif Newcastle aşıs ı ile kombine
edilmesi ve broylerlerde immunolojik etkinliklerinin belirlenmesi amaçlandı.
Materyal ve Metot
Hayvan Materyali: Çalışmaya 200 ticari broyler
civciv (Avian Farms) ile başland ı . Civcivler için uygun
besleme, aş ılama (Newcastle, Gumboro) ve bakım koşulları sağlandı.

E. coli Serotipleri: Kolibasillozlu tavuklardan izole
edilen Tip 1 piluslu E. coli0 1, 0 2. 0 78 ve 0 101 suşları
kullanıldı.

Antijenlerin Hazırlanması
Tip 1 Pilus Antijeni Üretimi: E. coli 0 1. 02. 078 ve
101 serotiplerinden ayrı ayrı Minca agarda 37°C'de 810 saat inkübe edilerek üretilmiş taze kültürler fosfat
buffer solusyonu (PBS) ile alınarak 3 kere yı kand ı . Son
konsantrasyonu %1 olacak şekilde etilenimin katılarak
inaktive edildi ve yoğu n luğu Mac Fartand NoA 'e göre
ayanandı (Erganiş ve ark 1992, Aksın 1994). Bu antijen
hem tavşanlarda antiserum üretiminde hem de serum
ömeklerinde Tip-1 pilus antikorlarının lam aglutinasyonu ile test edilmesinde kullanıldı.
Somatik "O" Antijenlerinin Üretimi: E. coli 01 . 02.
078 ve 0101 serotiplerinden ayrı ayrı Blood Agar
Base'e ekilerek 37°C'de 1 gece inkübasyonla üretilmiş
kültürler PBS ile 3 kere yıkanıp 121°C'de 15 dak tutularak inaktive edildiler. Her serotip için konsantrasyon
Mac Fartand rıo.a'e ayarlandı (Baysal ve ark 1990, Erganiş ve ark 1992, Aksın 1994). Sterilite kontrolünden
sonra tavşanlarda antiserum uyarım enjeksiyonlarında
kullan ıhncaya kadar +4 °C'de saklandı
Mikro serum aglutinasyon testi (mSAT) için her
serotipten 6 x 109 bakteri / ml olacak şekilde ayarlan m ı ş ve otoklav edilmiş bakteri süspansiyonundan
mikro serum aglutinasyon antijeni (mSAA) hazırlandı
(Erganiş ve ıstanbulluoğlu 2002) . Sterilite kontrolünden
sonra mSATlerinde kullanılıncaya kadar +4°C'de sak-

Aşılann Hazırlanması

E. coli 01. 02, 078 ve 0101 serotipleri Blood
Agar Base'de ayrı ayrı ekilerek, 37°C'de 24 saat inkübe edildi. Üreyen kültürler PBS ile toplandı ve 3 kez
yıkandı. Her serotipten eşit miktarda alınarak ve son
90
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konsantrasyonu 6x109 bakterVml olarak ayarlandı. Son
konsantrasyonu % 0.3 olacak şekilde tormel ilave edilerek inaktive edildi. Bir kısım aşı materyali +1 kısım mineral ya~ 1ı adjuvant· ile homojenize edilerek Polivalan
E. coli Aş ıs ı (PECA) hazırlandı (Vanselov 1987, Erganiş
ve ark 2002).
Kombine (Newcastle + E. coli) Aşı: Bır kısım ya~1ı
adjuvantlı inaktif Newcastle aşısı ile bir kısım polivalan
E. coli aşı (PECA) antijeni çift enjektörle homojenize
edilerek haz ırlandı (Erganiş ve ark 2002).
Aşının Sterilite ve zararsızlık Testleri: PECA, inak·
tivasyon ve kontaminasyon yönünden kanlı agar ve
MacConkey agarlara ekilerek kontrol edildi. Aynca, 5'er
civciv ve 5'er beyaz fareye 1'er ml deri altı yolla enjekte
edilerek bir hafta süreyle zararsızlık yönünden gözlendi
(Erganiş ve ark 2002).
Broyler Piliçlerin Aş ılanması : Civcivler 10 günlük
iken 5O'şe rli 3 gruba (PECA aş ı , kombine aşı ve kontrol
grubu) ayrıtdı . Aşı gruplarındaki civcMer enseden deri
alt ı yolla (0,2 mJ) aşılandı . Aşılı piliçler, 20. günde ikiye
bölündü ve yansına 2. kez PECA ve Kombine aşılan ile
ayn ı yolla (0.5 mQaşı landı .
Aşılamalann Serolojik Izlenmesi
Mikro Serum Aglutinasyon Testi (mSAl): Aşılama
öncesi ve sonrası her 10 günlük dönemlerde 6-8 adet
aşılı ve aşısız piliçlerden kan alınarak serumlan Çı
ka rtıldı. Her serumun 1/5 sulandırması tüplerde (0,2 ml
serum +0.8 mJ FTS ile) yapı ldı . Mikropleytin Ilk çukuru
dışındakilere 50'şer ml serum fizyolojik kondu. Ilk çu-

kura serumun 1/5 lik sulandırmasından 100 ml konduktan sonra 50 ml'sl alınarak 2. çukura aktanldı. Bu
işlem son çukura kadar tekrarland ı . Böylece her serumun 1/640' a kadar sulandırması yapıldı . Her serum
ö me ğ inln üzerine SO'şer ml mSAA Ilave edildikten
sonra 37"C'de bır gece inkuba edildi. mSAT titreleri (1 /
10=0, 1/20=1, 1/40=2, 118O=3,....olarak) normal rakamlara çevrildi. Geometrikortalamalan (GO) alınarak,
mikro serum aglütinasyon testi (mSAl) Ile antikor titreleribelirlendi (Rosenbargerve ark 1985a).
Lam Aglillinasyon Testi (LAl): Bu testleserum örneklerindeki Tip-1 pilus antikorlan ölçüldü. Aglutinasyon skoru , - (O), + (1),++ (2) , ve +++ (3) olarak
de~erlendirildi (Erganiş ve ark 1992).
Hemaglutinasyon Inhibisyon Testi: Newcastle antikorfarı mikro hemaglütinasyon-inhibüsyon testi (mHI)
ile ölçüldü (Erganiş ve Istanbulluo{ılu 2002). Broyler
civcivlerin matemal antikortitreleri 2. günde ölçüldü.
Eprüva5yon Denemeleri: Aş ılı ve aşısız piliçler aş ı 
lamadan 10 gün sonra E. coli 01, 02, 0 78 ve 0101
serotip eri ayn ayn intraperitoneal yolla enjekte edilerek
eprüva5yon denemeleri yapıldı (Rosenbarger ve ark
1985b).
Istatistik Anal iZıer.
Verilerin istatistik analizi, Duncan's testi ile yap ı ldı
Bulgular
Aşı- Eprüvasyon Suşla nnı n Patojenlk Özellikleri
E. coD01, 02, 078 ve 0101 serotiplerinin 7 günlük civcMerdeki patojenite testlerinde; E. coli01 ve 02

Tablo 1. E. cofiO l, 02, 078 ve 0101 serotiplerinin 7 günlükcivcMerdekl patojeniteleri
Patojenite
E. coli Serotipleri
078
02
Bakteriyel Konsantrasyon
01
(5x1()9 bakVmır
Ölüllest edilen
' Bakteriler ıP enjekte edıldı.

0101

(1xl0 11 baki/mI)

(3x1(j3 bakIIml)

(3x1(j3 baki/mI)

3110

7/10

6/10

419

Tablo 2. Bir kez aşılı piliçlerin aş ı lamadan 10 gün sonraki eprOvasyon sonuçlan
(Civcivler l Ogünlük iken aşılandı , 20. günde eprOve edildi)
Grup

01
(1xl 09 bakterVml)"

02

078

(2x10 11 bakterVml)

Kontrol
1/5
1/5
Polivalan
0/5
1/5
Kombine
0/5
0/5
' EprOvasyon için intraperitoneal yolla enjekte edilen bakteri sayıs ı
·· Olenltesl edilen

(3xl 07 bakterVml)
215
1/5
1/5

Toplam
01 01
7
(7.5xl0 bakterVml)
215
0/5
1/5

6120· ·
2/20
2/20

Tablo 3. ıkı kez aşılı piliçlerin aş ı lamadan 10 gün sonraki eprOvasyon sonuçları
(Civcivler 10 ve 20 günlük iken asılan d ı. 30. günde eprOve edildi)
Toplam
0101
Grup
01
02
078
(1x109 bakıerVml)·
(2xl 0 11 bakterVml)
(3xl 07 baktertlml) (7.5xl07 bakterVml)
Kontrol
1/5
0/5
Polivalan
O/S
O/S
Kombine
0/5
0/5
• Eprüvasyon için intraperitoneal yolla enjekte edilen bakteri sayı s ı
" ÖlenITest edilen
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215
1/5
1/5

1/5
O/S
O/S

4/20"
1/20
1/20
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Tablo 4. Polivalan E. ca/i Aşılı Broyler Grubundaki Antikor Titreleri"
02
078
0101
01
Gün
Bir Kez
iki Kez
Bir Kez
Iki Kez
Bir Kez
Iki Kez
Bir Kez
iki Kez
2
O
O
O
O
10
O
O
O
O
20
2.75±O.16b
3.5±O.188
3.00±0.26b
3.00±0.26b
30
1.83±O,40
3.57±O.2oa
2.00±0.25
2.00±0.37b 2.00±0.00
3.43±O.2oa
1.83±O,47 2.30±0.28b
40
1.66±O.21
2.63±O.18
1.17±O.30
2.00±0.22 1.66±O.21
1.87±O.32
1.00±0.36 1.12±O.22
50
1.00±0,40
1.85±O.26
0.25±O.25
0.85±O.26 1.00±0.OO
1,42±O.20
0.25±O.25 0.57±O.20
• Serum sulandırmaları 1/20=1, 1/40=2, 1/80=3.... olarak çıkan sonuçlar normal rakamlara çevrildi ve geometrik ortalamaları
alınarak değerlendirildi.

., Kontrol grubundaki broylerlerin antikor titreleri çok düşük olduğundan tabloda verilmedi.
a, b: Antikorlar yönünden gruplar arasındaki farklılıklar istatistikselolarak önemlidir (P<0.05)
Tablo 5. Kombine (ND+PECA) Aşılı Broyler Grubundaki Antikor Titreleri •
E. co/i01
E. co/i02
E. co/i078
E. co/i0101
Gün
Bir Kez
Iki Kez
Bir Kez
Iki Kez
Bir Kez
Iki Kez
Bir Kez
Iki Kez
2
O
O
O
O
10
O
O
O
O
20
2.50±0.26
3.25±O.25
3.00±0,42
3.00±0.35
2.25±O.36
3.25±O.31 2.50±0.29
3,42±0.32
1.83±O.30 2.00±0.39
30
2.00±0.20
3.25±O.29
40
1.88±O.26
2.75±O.33
1.17±O.36
2.00±0.21 1.66±O.25
2.25±O34
1.12±O.26 1.25±O.30
50
1.00±O.36
1.85±O.26
0.50±0,41
0.85±O.16 1.00±0.34
1.87±O.33
0.25±O.25 0.70±0.22
• Serum sulandırmaları 1/20=1. 1/40=2. 1/80=3.... olarak çıkan sonuçlar normal rakamlara çevrildi ve Geometrik Ortalamaları alınarak değerlendirildi.

" Kontrol grubundaki broylerlerin antikor titreleri çok düşük olduğundan tabloda verilmedi.
a. b: Antikorlar yönünden gruplar arasındaki farklılıklar istatistikselolarak önemlidir (P<0.05)
Tablo 6. Aşılı Broylerlerde Pilus Antikorlarının
01
Gün Polivalan
Kombine
Bir Kez Iki Kez

Bir Kez

(ki Kez

Varlığı·

Bir Kez

078
Polivalan Kombine'

02
Polivalan Kombine

iki Kez

Bir Kez

iki Kez

Bir Kez
O
O
5/5(5)
5/5(6)
5/5(10)
2/5(2)

iki Kez

Bir Kez

Iki Kez

2
O
O
O
O
O
10
O
O
O
O
O
20
2/5(2)"·
5/5(6)
30
4/5(6) 4/5(7) 4/5(5) 4/5(5)
2/5(3)
3/5(4)
4/5(5)
5/5(5)
5/5(7) 5/5(12)""
4/5(9)
40
0/5(0) 2/5(2) 1/5(1) 2/5(2)
1/5(1)
2/5(3)
1/5(1)
2/5(2)
5/5(11) 4/5(9) 4/5(8)
50
0/5(0) 1/5(1) 1/5(1) 2/5(2)
3/5(3)
2/5(2)
3/5(3)
2/5(2)
3/5(3) 2/5(3)
2/5(3)
' Kontrol grubunda çoğu örnek 0/5 idi. E. co/i 01 01 serotipi için pilus antikorlarına bakılmadı .
" Pozitif/test edilen serum sayıs ı
"·5 serumda aglütinasyon skorları toplamı (aglütinasyon skorları +, ++ ve +++ olarak değerlendirildi) pilus antikorları yönünden
yapılan lam aglütinasyon testinde 5 serumun 5'ide +++ aglütinasyon vermişse (15) skoru ile değerlendirildi.
Aşılı

serotiplerine göre 078 ve 0101 serotiplerinin daha patojen olduğu belirlendi (Tablo 1).
Eprüvasyon Denemeleri
PECA ve Kombine aşılar ile 10 günlük iken aşılanarı civcivlerin eprüvasyon denemelerinde; aşılı
20'şer piliçten 2'şeri (% 10) ölürken, aşısız 20 piliçten
s's ında (%30) ölüm şekillendi (Tablo 2). Yirminci
günde 2. kez aşılanan 20'şer piliçten 1'eri (%5) ölürken, aşısız 20 piliçten 4'ü (%20) öldü (Tablo 3). Diğer
bir ifade ile; 10. günde yapılan eprüvasyonda bir kez
aş ı h broylerlerin %90'1, aşısız broylerlerin ise %70'j korunabildi (Tablo 2). Yirminci günde yapılan eprüvasyonda ise iki kez aşılı broylerlerin %9S'i ve aşısız
kontrollerin %80'i korunabiidi.

Broylerlerde Antikorlann Seyri
PECA aşısı ile 10. (0,2 mO ve 20. (0.5 ml) günde
aşı lanan piliçlerde oluşan antikor titreleri Tablo 4'de verilmiştir. Bir kez aşılı piliçlerde E. co/i 02 ve iki kez aşılı
piliçlerde E. co/i 01 ve 0101 serotiplerine karş ı en yüksek titrede antikorlann sentezlendiği görülmektedir.
PECA aşısı ile bir kez aşılı piliçlerde E. coli 01 serotipi
ile 02, 078 ve 0101 serotiplerine karşı oluşan antikor
titreleri arasında istatistiksel fark/ ılık tespit edildi
(P<0.05). PECA aşısı ile iki kez aşılı piliçlerde E. co/iOl
ve 078 serotipleri ile 02 ve 0101 serotiplerine karşı
oluşan antikor titreleri arasında istatistiksel farklılık belirlendi (P<O.OS). Kontrol grubunda ancak son örneklemede (50. gOn) bazı piliçlerde düşOk titrelerde (092
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0.14) antikor tespit edilmesi, çevredeki ve floradaki CO
coIIlerin uyanlanndan kaynaklandı!)ı kanaatine vanldı.
Koırbi ne aşısı Ile 10. (0.2 ml) ve 20. (0.5 ml)
günde aşılanan piliçlerde oluşan antikor titreleri Tablo
s'oe verilmiştir. Bir kez aşılı piliçlerde E. ooIi 02 ve iki
kez aş ılı pıliçlerde E. coIi 78 serotiplerine karşı en yük·
sek titrede antikortann sentezlendi!)i görülmektedir.
Kombine aş ı sı ile bir kez aşılı piliçlerde oluşan antikor tit·
relert yönünden E. coIi 02, 078 va 0101 serolipleri
aras ında Istatistiksel farkl ı hk (P>O.OS) önemsiz bu·
lunurken, 01 serotipi ile dil)er serotipler arasında is·
tatistiksel farklıh!)ın oIdu{Ju gözlendi (P<O.05). PECA
aşısı ile iki kez aş ılı pıl~ CO COIi 01 ve 078 seroupleri Ile 02 ve 0101 seroliplerine karşı oluşan antikor titreleri arasında istatistiksel larklılık belirlendi
(P<O.05).
PECA ve Kombıne aşılar ile aşılanan broyIer1erde,
aşı lama sonrası Orneklemelerde Onemn 0IçÜde pilus anlikor1anna rastlanıldı . Özellikle CO coii 078 serotipinin
aglCıtirıasyon skorlan dikkate a1ındl~lnda daha yüksek
seviyelerde onus anlikorlanmn oluştu{ıu belir1efyj1
(Tablo 6).
Tablo7. BrOYIer G~ Newcastle Antikor Tıtreleri

faksiyonlanna karşı oıuşan humoral ba~ışıklı!)ın erkeklere gOre dişlierde daha yüksek oIdu!)u bil·
dirilmektedir (Leitnerve ark 1994).
E. col/nln farklı serotiplerinden bazırtanan aş ılar,
sadece homoiog suşlara karş ı hayvanlarda konıma
sa!)ladlOI belirtilmektedir (Deb ve Hany 1976, Gyimah
ve ark 1984. Melamed ve ark 1991). Bununla bir1ikte,
gerek somatik antijenlere gerekse de pilus antijenlerine
karşı oluşan antikarlar yönünden 078 semtipinin daha
iyi antijenile gös1erdiQ:i ifade edilmektedir (Melamed ve
arı< 1991). Gyimah ve Panlgraphy (1985), mOnOVaJan
E. coii aş ısının serotip spesifik bir konıma yapması sebebiyle E. coo enfeksiyonlanna karşı etkili bir konıma
için farldı E. co6 serotiplerini içeren aşılann olması gerektil)ini belirtmektedir.
Roserberger ve ark (1985b) 5 farklı genetik ya.
pıda ve bir günlük yaştald ıccem 50 broyler civcive, aşı
suşu olarak E. co6078 serotipinin yaklaş ık b107 bak·
terVmI'sini damar Çi yolla vererek patojenite denemesı
yapmışlar ve 26'smm OldCıQünü biklirmişlerdir. Bu çahşmada, 3><108 bak1erVml yoQunlUOunda ıP yolla veE. ooIi078 (l/10'slnde ölüm) ve 0101 (Bl10'slnda
ölüm) serotiplerinin daha patojen olduklan beliriendi
(Tablo 1).
Civcivlerin özellikle 15 günden i1ibaren E. coli enfeksiyonlanna karşı ~i bır direnç geliştirmeye baş
ladıklan belirtilmektedir (Heller ve ark 1990). Bu nedenle. civcivlerin kolibasilloza duyar11 olduklan ilk 2
hatıada korurYnaIannda matemal antikor1ann önemi
fazladır . Heller ve ark (1992), Freund'un komple adjwant!ı E. coii aşısı iie aşılanan broyIer damızhklarda
160. gOne kadar yüksek titreli antikar oluşumu sa!)landlOım betirtrnşlerdir.
Rosenberger ve ark
(1OO5b), E. ooIi 02, 078 ve 035 suşlanndan hazu1adıklan tıivalan bakterin aşı ile 20 hatıaı ık broyler damıllıklan 2 kez (20. ve 25. haftalarda) aşuarmştardır.
Araştıncılar (Rosenberger ve ark 1985b), matemaı antikoriann civcMeri 15. güne kadar korudul)unu, aşıs ız
damızhklann 1 günlük civcMerin %8O'inde ölüm şe
ki~ini, bir kez aşılı damızlıklann civcMerinde ise
%37.5 oran ında ölüm görüldüQÜI1ü bildirmişlerdir. Ergeniş ve ark (2002), E. coIi 01 . 02 ve 0 78 serotiplerinden haz ır1ad ık\an trivalan aşı ile 16. haftada
aşılanan yı.m...ırtaeı damıllıklarda yaklaş ık 20 hatta
süre ile yüksek titrelerde antikor tespit ediidiOini ifade
eb1lişlerdir. Araştıneılar (Erganiş ve ark 2(02), 24. haf·
tadan itibaren farldı dönemlerde kuluçka edilerek elde
edilen aşılı damlıl ık tavuk1ann cNcMerinde de yüksek
titrede matemaı antikoriar belir1emişlerdir. Aynca, eprüvasyon yapılan aşJlı tavuklann civcivlerinde
%89.S'inde koruma sa~lanırken aşısız tavuktann eivcMerinde %49.Tslnde kon.ıma şekillendiQi be lirtmi ştir.
Meladedve ark (1991) E. COIi 02 serolipl ile 10. günde
aşıladıklan broyler1erin aş ılama sonrası 5., 8. ve 15.

men

Gün
Kontrol
PECA
Kombine
2
7.4iO.80
7.4±O.ao
7.4±O.BO
10
5.BiO.41
5JL-+O.4l
5.B±O.4l
20
7.4iO.26
B.2±O.25
B.Q±O.26
30
B.B±025
B.6iO.30
9.5±0.32
40
B.B±025
92±0.49
12.6iO.18
50
7.7i028
8.010.37
a 8±O.29
' Kontrolve PECA grubu inakiif ND le aşılandı.
(Tim civcivler 9 günlük iken HBl ile aş ilandrlar)
Çal ışma

boyunca broylel1erde Newcastle ankoruyucu seviyede beliriermesi PECA ile
korrbine edilen lnaklif Newcaslle aş ısı, NO aşısının etkinlil)ini etkilemedi!)itespit edildi (Tablo 7).
_
Tartışma ve Sonuç
Ulkerrizde tavukçuluk sektörünün en Onemli bakteriyel hasta/IOI kolibasilloz'dur (Demirözü ve ark 1988,
Baysal ve ark 1990). E.
kanallılann kümes or·
tamında va barsak l!oralannda kommensal olarak bulunmaktad ı r. Tek başıanna veya kronik solunum yolu
kompleks ve viral enfeksiyonlarta bir1ilde sekonder ola·
rak verim (%15-20) kayıplanna ve Olümlara (%20)
sebep olmaktadı r (Erganiş 1988, Sojka 1995, Bames
ve Gross 1997). Ayrıca. enfeksiyoola rr(ıcadelede
yoQun kullanılan antibiyotik Onemli ekonomik kayıplar
ol uştu rmakta (DemirOzü ve ark 1988. Erganiş 1991),
aynı zamanda antibiyolikli el ve yum..ırtanın tüketime
sunulmas ı mik sa!)lıOı açısından bir son.rı teşki etmektedir (Acel ve ark 1OO?).
Enfeksiyonlara karşı hayvanlann dirençlilil)ini genetik ve çevresel faktör1er etkilemektedir. Bunlara ilave
olarak, dvcMe rdeki matemal antikortann var1I~1 da
önemli olmaktad ı r. Aynca, ND ve E. coii entikorlan nı n
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günlerdeki eprüvasyon son uçla rı na göre en iyi korumanı n 15. günde old uğ u n u bild irmişlerdir, Araştırıcılar
(Metaded ve ark 1991), bir baş ka deyişle , eprüvasyon
sonrası aş ı lı broyler1erin %n-85'inde hiçbir Iezyon vel
veya ölüm görülmezken, kontrol grubundaki civcMerin
°/o6O-8Q'jnde lezyon vetveya ölüm görüldüOünü beli rtmiş lerd i r. Ayn ı araşt ıncıla r (Meladed ve ark 1991),
0 2:Kl ile 078:KBO serotiplerinden hazırlanan E. coli
aşı lan nı n çapraz koruma denemelerinde 02 suşu 0 78
serotoine karşı da koruma sağtamasmn E. coIi 0 2 se-rotipinin 0 7a'den daha fazla antitEmik özellikleri taşıyan
determinaotlara sahip olması ile aç ı klama ktad ı r1a r. Erqaniş ve ark (2002), 15 günlük yumu rtac ı civcMerin eprüllasyonunda; E, cofi OL, 02 ve 078 serotiplerinden
hazl ı1adıklan triIIalan aş ı ile aş ı lana n civcivlerde %22.2
öiOm görülürken aşısiz civdv1erde °/053.3 oran ında
ölüm şekillendi{ıini belirtmişle rd ir.
Bu çalışmada, eprüvasyon sonrası bir kez aşılı
broyIerlerin %10'unda ve aşıarz broyleı1erin %30'unde
ölüm belirlendi. Bununla bir ükte. epriNasyon sonrasında iki kez aşılı broylenerde %5 ve aşısiz bray·
\erlerde %20 ölüm tespit edilmesi, ikinci kez aşılaman ın
olumlu etkisi OOOlanch. Antikor litreleri yOnOnden 00·
kı ld lO ı nda, PECA ile bir kez aşılı piliçlerde E. coIi 02 ve
iki kez aşılı pi içlerde E. coii 01 ve 078 serotiplerine
karş ı en yüksek titrede antikonann sentezlendiQl görülmektedir (P<O.OO5), Bununla binikte, PECA ve Kombine aşılar ile aşılanan braylerlerde özellikle E. coJi 078
serotipine karşı yüksek skor1arda pilus antikol1anmn
ol uşt uQu beliriendi, Ayrıca, PECA ile kOrOOine edilen
inaktif Newcastte aşısı nı n etkinliOinin etkilenmediOi ve
kombine edilmesinin faydalı oIduOu tespit edildi.
Sonuç olarak; doOal E. coIi enfeksiyonlannda bu
kadar yoQun bakteri ile ka rşılaşma şansı nı n az olacaOI
düşünüld~ünde , civciv oıümlerinin Onlenmesi ve verim
kayıplannı n azaltılması açısından, poIivalan E. ooIi aşı·
sının broyler civcivlerda-piliçlerde kOnJYUCU oIduQu kanaaline vanImıştı r, Böylelilde antibiyotik kullanımı azaIacaQ ı ndan, barsak floras ın ın daha dengeli ol uşacaQı ,
yemden yarananma artacaOI Için et kalitesi yüksek ve
daha saOlıkl l !avuktar yetişti rilebilecektir.
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