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Davet 

Sevgili Meslektaşlarım, 

Yaklaşık 3 yıldır küresel olarak Covid-19 kaynaklı bir pandemi süreci yaşamaktayız. Bu süre içerisinde uygulanması 

gereken kısıtlamalar nedeniyle 2020 yılında XIV. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi’ni 

uzaktan gerçekleştirmek durumunda kalmıştık. Bu nedenle sizlerle bir araya gelmeyeli 4 yıl gibi bir süre geçti. 

 

Bu heyecanla organize ettiğimiz Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği ve Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi iş 

birliğiyle hazırlanan XV. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 26-28 Ekim 2022 tarihlerinde 

Şanlıurfa Nevali Otel'de gerçekleştirilecektir. Kongre kapsamında öncelikle Türkiye’den katılacak araştırıcılar tarafından 

yapılmış olan güncel çalışmalar paylaşılacaktır. Bunun yanında yabancı ülkelerden katılımcıların da kongremizde sunum 

yapmaları planlanmaktadır. 

 

Hayvan ve insan sağlığının korunması için yaptığımız çalışmalarda amacımız sağlıkta bütüncül yaklaşımın önemini 

göstermek, sağlık ve hayvancılık alanlarında ilgili paydaşlara bilimsel veri kaynakları oluşturarak çözüme katkı 

sağlamaktır. 

 

Kongre düzenleme kurulu adına sizleri tarihin sıfır noktasında misafir etmekten mutlu olacağımızı bildirmek istiyorum 

Mesleki Saygılarımla 

 

 

Prof. Dr. Oktay KESKİN 

 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 

 

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
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Discovery Of Rotavirus Group B In Neonatal Foals with Diarrhea and Investigation of The Source of The Virus by 

Metagenomics Approach 

 

Erdal Erol, DVM, MS, PhD 

Professor, Head of Clinical Microbiology  

University of Kentucky 

Department of Veterinary Science 

Veterinary Diagnostic Laboratory 

Lexington, KY, USA 

Rotavirus A (RVA) is one of the most common causes of foal diarrhea. In February 2021, we observed unusual severe 

watery diarrhea cases in a few days-old foals in Central Kentucky. Initial diagnostic investigation of fecal samples failed 

to detect any common enteric pathogen including Equine RVA (ERVA). However, electron microscopic investigation of 

fecal samples revealed rotavirus-like particles. Based on Illumina metagenomic sequencing, we identified a novel equine 

rotavirus group B (ERVB) in fecal specimens from the affected foals. Interestingly, the protein sequence of all 11 segments 

of ERVB had greater than 96% identity with group B rotaviruses previously found in ruminants. Furthermore, phylogenetic 

analysis demonstrated clustering of the ERVB with group B rotaviruses of caprine and bovine strains from the USA. These 

results strongly suggested that the ERVB from neonatal foals with diarrhea originated in ruminants.  

Around the similar time point of ERVB outbreak, we received a fecal sample from a 1-week-old goat kid with diarrhea 

from a goat farm with five other diarrheic kids. Sample was tested for common ruminant enteric pathogens by multiplex 

real-time PCR assays; however, the test results were negative for all the agents. The same shotgun metagenomic sequencing 

detected RVB in the fecal sample of the goat kid. BLAST analysis of nine sequenced segments of RVB indicated the 

highest nucleotide identity to both ERVB and previously sequenced goat RVBs. In addition, all the sequenced viral genes 

of the RVB from the goat kid clustered with ERVB in the phylogenetic analysis.  These findings strongly suggest that the 

recent ERVB outbreaks in foals and goat kids in Kentucky are likely related.  

Keywords: BLAST, foal, goat, PCR, metagenomics, phylogenetics, rotavirus  

Shotgun Metagenomiks Yöntemi Ile Ishalli Taylarda Rotavirus Grup B’nin  Keşfedilmesi Ve Virusun Kaynağının 

Araştırılması 

Rotavirüs A (RVA), taylarda görülen  ishallerin en yaygın nedenlerinden biridir. Şubat 2021'de, ABD Kentucky eyaletinde 

birkaç günlük taylarda olağandışı şiddetli sulu ishal vakaları gözlemledik. Dışkı örneklerinin ilk laboratuvar incelemeleri, 

Equine RVA (ERVA) dahil herhangi bir  enterik patojeni saptamada başarısız oldu. Ancak fekal örneklerin elektron 

mikroskobik incelemesinde rotavirus benzeri partiküller görüldü. Hasta taylardan alınan fekal örneklerde Illumina 

metagenomiks (yeni nesil DNA sekans) yöntemi kullanarak, atlarda ilk defa Rotavirs Grub B’yi (ERVB) tespit ettik. 

Yapılan genetik incelemelerde ERVB'nin mevcut 11 segmentinin hepsinin, daha önce ruminantlarda bulunan grup B 

rotavirüsleri ile amino asit düzeyinde %96'dan fazla özdeşliğe sahip olduğu belirlendi. Ayrıca, filogenetik analiz, ERVB'nin 

ABD’deki keçi ve sığırlarda tespit edilmiş grup B rotavirüsleri ile kümelendiğini gösterdi. Bu sonuçlar, ishalli yenidoğan 

taylardan alınan ERVB'nin, kuvvetle muhtemel  ruminant-kaynaklı olduğunu göstermektedir. 

ERVB salgınının oldugu zamanlarda, laboratuvarımıza, baska ishalli  yavruların da bulunduğu bir keçi çiftliğinden, bir 

haftalık ishalli bir oğlaktan fekal numune gönderildi. Fekal numune, multipleks real-time PCR yontemi ile ruminant enterik 

patojenler yönünden test edildi; ancak, tüm patojenler için sonuçlar negatif bulundu. Numunenin, metagenomiks yöntemi 

ile incelemesinde, oğlak fekal numunesinde  RVB'yi saptadık. RVB'nin sekans edilen dokuz segmentinin BLAST analizi, 

hem ERVB'ye hem de daha önce bildirilmiş keçi RVB'lerine nükleotid düzeyinde en yüksek oranda özdeşleştiğini gösterdi. 

Ayrıca, filogenetik analizde keçi yavrusundan elde edilen RVB'nin sekans edilmiş viral genleri, ERVB ile kümelendi. Bu 

bulgular, taylardaki   ve  keçi yavrularindaki RVB salgınlarının muhtemelen birbirleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: BLAST, filogenetik, keçi, metagenomiks, PCR, rotavirus, tay  

 

Giriş: 

Kentucky eyaleti, ABD’nin en çok safkan at yetiştiriliği yapılan  eyaletidir ve  dünya safkan at yetiştiriciliğinin de 

merkezlerinden birisidir.  Kentucky eyaletinde, yıllık bir milyar dolardan fazla bir safkan at satışı yapılmaktadır. Direk ve 

indirek olarak Amerikan ekonomisine yaklaşık 6.5 milyar dolarlık bir katkı sunmaktadır.  Dolayısıyla, gebe kısrak 
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doğumlarından her yıl canlı ve sağlıklı tay elde edilmesi ve tayların ishal ve benzeri hastalıklara yakalanmadan satış veya 

koşu yaşına ulaşması  büyük önem arzetmektedir.  

Taylardaki ishal, çoğunlukla enfeksiyöz kaynaklıdır ve tedavi edilmedikleri takdirde yüksek oranda ölümle 

sonuçlanmaktadır. Bu patojenlerin en önemlileri arasında, Salmonella spp, Clostridium perfringens, Clostridioides difficile, 

Rhodococcus equi, Neorickettsia risticii, Lawsonia intracellularis, Cryptosporidium spp, Equine rotavirus (ERV) ve 

Equine coronavirus’u (ECV) sayabiliriz (Uzal ve ark., 2022). Bu etkenlerin laboratuvar tanısında, bakteriyel aerobik ve 

anaerobik kültür, viral hücre kültürü  ve seroloji gibi  geleneksel  yöntemlerin yanında, PCR ve DNA sekansı gibi moleküler 

yöntemler de uygulanmaktadır. Bahsedilen patojenlerden bazılarının benzer klinik tablolar oluşturması ve, C. perfringens 

ve C. difficile gibi anaerobic bakerilerin, sağlıklı hayvanların barsaklarında da bulunmaları nedeniyle, ishal vakalarının 

etyolojik tanısı kolay olmayabilir. O nedenle, etyolojik tanı, mikrobiyolojik laboratuvar sonuçları, hastanın klinik bulguları 

ve anamnez ile birlikte dikkatle değerlendirilerek konulmalıdır. 

Rotavirüsler (RV'ler), Reoviridae ailesinden ikosahedral, zarfsız, çift sarmallı RNA virüsleridir ve insanlarda ve 

hayvanlarda enterik hastalıklara neden olur (Matthijnssens ve ark., 2008). RV genomu, altı yapısal proteini (VP1–VP4, 

VP6 ve VP7) ve beş yapısal olmayan proteini (NSP1–NSP5/6) kodlayan 11 RNA segmentini  içermektedir. Viral genomun 

segmental karakterde olması  nedeniyle, RV’lar arasında, yeni konakçılara sonradan adaptasyon yeteneği kazanacak şekilde 

reassortmant  ve rekombinasyon olayları yaygındır.  (Martella ve ark.,, 2010; Mukherjee ve ark., 2013; Bwogi ve ark., 

2017; Thanh ve ark., 2018). RV'ler, VP6’nin antijenik özelliklerine ve nükleotid dizisine bağlı olarak dokuz gruba  (A–I) 

ayrılırlar (Walker ve ark., 2019). Rotavirüs Grup A (RVA), çocuklarda ve diğer bazı genç hayvanlarda gastroenterit ve 

şiddetli ishal ile ilişkili en önemli gruptur. RVA, kapsid proteini VP7 ve spike  proteini VP4'ün serolojik özellikleri ve 

nükleotid dizilerine bağlı olarak, ayrıca  G ve P genotipleri olarak sınıflandırılmıştır (Hoshino ve Kapikian, 1996). Şimdiye 

kadar 36 G ve 51 P genotipi bildirilmiştir (Walker ve ark., 2019). 

Rotavirüs Grup B (RVB) ise, RVA'dan genetik ve antijenik olarak farklıdır ve ilk önce yetişkin insanlarda şiddetli 

gastroenterit ve ishale neden olan bir patojen olarak tespit edilmiştir (Hung ve ark., 1983). Daha sonra, ruminantlarda ve 

domuzlarda RVB'ye bağlı sporadik veya epidemik ishal salgınları vakaları bildirilmiştir (Chang ve ark., 1997; Papp ve ark., 

2014). Hindistan ve Japonya'daki  sığırlarda tespit edilen RVB'larin filogenetik analizleri üzerine yapılan çalışmalar, sığır  

RVB suşlarının diğer hayvanlarda ve insanlarda tespit edilen RVB'lerden ayrı bir şekilde kümelendiğini (cluster) ortaya 

koymuştur (Barman ve ark., 2004; Hayashi-Miyamoto ve ark, 2017). Yine yakın zamanlarda yapılan bir çalışmada, yeni 

doğan keçi yavrularından alınan fekal örneklerde bir RVB suşu tanımlanmış ve sığır RVB suşlarıyla genetik olarak ilişkili 

olduğu gösterilmiştir. Bu  da ruminantlarda tespit edilen  RVB'lerin,  filogenetik olarak en çok  birbirlerine benzer olduğunu 

ortaya koymuştur (Chen ve ark., 2018). 

İnsanlarda ve diğer hayvanlarda RVB'nin sık olarak saptanmasına rağmen, atlarda RVB vakaları nadirdir. Almanya'da 

toplam 37 at numunesinin içinden sadece tek bir atta PCR yöntemi ile ERVB pozitif bulunmus (Otto ve ark., 2015); ancak 

bu atın  hastalık durumu ve virusun genom analizi araştırılmamıştır. Aşagıda, yeni doğan taylarda ilk defa olarak RVB’nin 

varlığını ortaya koyan diagnostik araştırmayı aktaracağım. 

Kentucky’de yeni doğan taylarda ishal salgını ve teşhise yönelik  ilk laboratuvar incelemeleri 

ABD Kentucky'de, 2021 doğum sezonunda 2-3 günlük yeni doğan taylarda oldukça sulu ve kansız bir ishal salgını 

başgösterdi. Ishalin yanısıra,  iştahsızlık, hafif kolik ve geçici ileus en belirgin diğer klinik belirtiler arasındaydı.  Taylardaki 

vucut ısısı, normal düzeylerdeydi. Hasta tayları doğuran kısrakların çoğu,  inaktif Equine rotavirus grup A (ERVA) G3P(12) 

aşısı ile önceden aşılanmışlardı. Hasta taylardan alınan fekal numunelerin labotauvarımızdaki  aerobik ve anaerobik kültür 

sonuçlarında, herhangi bir patojenik organizmaya rastlanmadı.  ERVA, ECV, Salmonella spp, L. intracellularis ve N. 

risticii patojenleri için yapılan multiplex real-time PCR testleri de negatif sonuç verdi. Ishalli tayların başka bir 

mikroorganizma ile enfekte olabileceği düşüncesiyle, fekal numuneleri transmission elektron mikroskopta (TEM) muayene 

ettik.  
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Şekil 1: Ishalli yeni doğan taylardan alınan fekal numunelerin TEM analizleri (Uprety ve ark., 2021) 

 

 

Fekal numunelerin TEM incelemesinde, 0.1 µm çapında, yuvarlak,  tek veya toplu halde, rotavirus-benzeri partikülleri 

tespit ettik. Ancak ERVA’ye karşı PCR testinin negatif çıkması nedeniyle, bu virusun, rotavirusların bir alt çeşidi veya 

rotaviruslara benzer başka bir virus olabileceği düşünüldü, ve fekal numuneleri shotgun mekatgenomiks  yöntemi 

kullanarak  yeni nesil DNA sekans işlemine tabi tutmaya karar verdik.  

  

Metagenomiks metodu ile ishal vakalarının araştırılması:  

Yenidoğan tayların, ishal paneliyle yapılan testlerinde negatif olan fekal örnekler, Illumina MiSeq ekipmaninda yeni nesil 

sekans yöntemi ile araştırıldı. Bu yöntemde, santrifuj edilmiş  fekal numuneler, konakçıya ait nükleik asitleri elimine 

edebilmek için öncelikle nükleazlar ile muamele edildi ve daha sonra Magmax Microbiome Ultra Nucleic Acid kiti 

kullanılarak, total nükleik asitleri ekstrakte edildi. SuperScript III First Strand Synthesis System (ThermoFisher Scientific, 

Waltham, MA, USA) ile reverse transkripsiyon ve Sequenase 2.0 DNA Polymerase (Afflymetrix, Santa Clara, CA, USA) 

enzimi kullanılarak da ikinci iplikçiğin sentezi sağlandı.  Library (kütüphane), Nextera XT kiti kullanılarak gerçekleştirildi 

ve  MiSeq (Illumina) cihazında 150-bp uzunluğundaki dizinler elde edildi. Bu dizinlerin assemblysi, CLC Genomics adlı 

program kullanılarak gerçekleştirildi.  Contig dizileri, bu programdaki BLAST ve NCBI BLAST ile analiz edildi. 

 

Miseq cihazından bir milyondan fazla elde edilen DNA dizilerinin incelemesinde, ishalli taylardan alınan fekal 

numunelerde rotavirus Grup B bulunduğu ve BLAST ile yapılan incelemelerde  sığır ve keçilerde tespit edilen RVB’lerle 

büyük benzerlik gösterdiği  anlaşıldı (Tablo 1).   Benzerlik, nükleotid düzeyinde %94’den, amino asit düzeyinde ise  

%96'dan fazla idi. Bu sonuçlar, grup B rotavirüsünün ishalli taylarda varlığını ilk kez ortaya koymaktadır. Ayrıca, ishalli 

taylarda tespit ettiğimiz ERVB’nin,  ruminant kökenli olma olasılığını güçlü bir şekilde göstermektedir.  

 

 
Segment¦ 
Gene¦ length(nt) 

Best blastn hit virus¦ accession number¦ identity 

1 ¦  VP1¦ 3503 
RVB/Goat-wt/USA/Minnesota-1/2016 ¦KY689687.1¦ 93.19% 

2 ¦  VP2¦ 2889 
RVB/Goat-wt/USA/Minnesota-1/2016 ¦KY689688.1¦ 97.82% 

3 ¦  VP3¦ 2340 
RVB/Goat-wt/USA/Minnesota-1/2016 ¦KY689689.1¦ 95.04% 

4 ¦  VP4¦ 2324 
RVB/Goat-wt/USA/CA22/2014        ¦MG272136.1¦ 97.40% 
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5 ¦ NSP1¦ 1252 
RVB/Goat-wt/USA/Minnesota-1/2016 ¦KY689691.1¦ 95.75% 

6 ¦  VP6¦ 1221 
RVB/Goat-wt/USA/CA22/2014        ¦MG272162.1¦ 96.34% 

7 ¦ NSP3¦ 1007 
RVB/Goat-wt/USA/Minnesota-1/2016 ¦KY689693.1¦ 97.84% 

8 ¦ NSP2¦ 961 
RVB/Goat-wt/USA/CA22/2014        ¦MG271985.1¦ 97.90% 

9 ¦  VP7¦ 773 
RVB/Cow-wt/USA/MN10-1/2010/G3P[x]¦JQ288103.1¦ 96.37% 

10¦ NSP4¦ 697 
RVB/Cow-wt/JPN/IS-1/1999/G3P[x]  ¦LC185678.1¦ 94.26% 

11¦ NSP5¦ 764 
RVB/Goat-wt/USA/CA22/2014        ¦MG272051.1¦ 96.41% 

Tablo 1: Yeni doğan ishalli taylarda tespit edilen  ERVB’in 11 genom segmentinin BLASTn ile yapılan analiz sonucu 

(Uprety ve ark., 2021). 

Daha sonra, ERVB’nin, ruminantlardan taylara geçmiş olma olasılığını ve  bu virusun evrimini daha iyi anlayabilmek 

amacıyla, MEGA X programı kullanarak filogenetik analizler de yaptık. ERVB 11 geninin hepsinin, insan ve diğer 

memelilerde tespit edilen RVB’lerden ayrı bir şekilde, sadece  ruminant RVB suşlarını içerecek şekilde  kümelendiği  

(cluster)  anlaşıldı (Şekil 2). Bu sonuçlar, sığır veya keçilerde ishal yapan RVB’nin, yeni doğan taylara bulaşıp hastalık 

yapabileceğine işaret etmektedir.  

 

 
Sekil 2: Yeni doğan ishalli taylarda tespit ettiğimiz ERVB’nin VP1 ve VP2 geninin filogenetik analizini gösteren ağaç 

(Uprety ve ark., 2021). ERVB, belirgin bir şekilde ruminantlarda tespit edilen RVB’lerle kümeleşmektedir. 
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Bu arada, ERVB’nin  komple RNA dizinini elde ettiğimizden dolayı, ERVB için spesifik primerler ve prob  hazırlayarak 

bir real-time PCR  testini diagnostik  amaçla  geliştirdik. 

 

ERVB’nin kaynağının araştırılması 

Aynı tarihlerde, yani ERVB salgınının başladığı zamanlarda (Mart 2021), bir keçi çiftliğindeki ishalli 1 haftalık bir oğlaktan 

laboratuvarımıza, fekal numune gönderildi. Yapılan telefon görüşmesinde, hayvan sahibi, en az 5  ayrı yavruda daha ishal 

vakaları olduğunu bildirdi. Fekal numune, Bovine coronavirus, Bovine rotavirus Grup A, E. coli K99+, Cryptosporidium 

parvum ve Salmonella spp için multipleks real-time PCR testleri ile test edildi ve sonuçlar negatif bulundu ve hayvan 

sahibine rapor edildi. Vakanın ilginç olması nedeniyle, ileride yapılacak araştırmalar için, fekal numuneyi -80C’de 

depoladık. Daha sonra geçen birkaç ay içinde, ERVB’nin yeni doğan taylardaki  varlığını ögrenmiştik; bu nedenle, oğlaktan 

alınan dışkı numunesini ERVB real-time PCR testi  ile test test etmeye karar verdik  ve sonucu  pozitif bulduk. Oğlak dışkı 

örneğindeki  RVB’nin tam genom sekansını tespit etmek için, daha önce anlatıldığı şekilde Illumina MiSeq aleti ve standart 

shotgun metagenomik yöntemi kullandık. Contiglerin analizinde, RVB'nin 11 viral segmentinden 9’unu tamamen veya 

kısmen sekanslandığını ortaya çıkardık. BLAST analizi, oğlakta tespit edilen yeni RVB'nin, hem ERVB hem de daha önce 

dizilenmiş keçi RVB'leri ile en yüksek nükleotid özdeşliğine sahip olduğunu gösterdi (Tablo 2). Ek olarak, yapılan 

filogenetik analizde oğlaktan elde edilen  RVB'nin sekanslanan 9  viral geninin tamamının, en çok ERVB ile kümelendiği 

ortaya çıktı (Şekil 3). Bu sonuçlar, ishalli oğlakta tespit ettiğimiz RVB’nin, yeni doğan taylarda tespit ettigimiz RVB ile 

genetik olarak oldukça benzer olduğunu göstermektedir.  

 

Genome 
Segment 

Gene % 
Sequenced 

Top  BLASTn (Nucleotide) 
Hit Virus- Accession 
Number 

BLASTn 
Identity 
(%) 

Top  BLASTp (Protein) Hit 
Virus- Accession Number 

BLASTp 
Identity 
(%) 

1 
VP1 98 RVB/Horse- MZ327688.1 98.07 RVB/Horse- QXV87659.1 99.12 

2 
VP2 50 RVB/Horse- MZ327689.1 

RVB/Goat- KY689688.1  

98.66 
98.66 

RVB/Goat- AUG44960.1 99.58 

3 
VP3 88 RVB/Goat- KY689689.1 94.25 RVB/Goat- ASV45169 97.12 

4 
VP4 100 RVB/Horse- MZ327691.1 97.72 RVB/Goat- ASV45170 97.89 

5 
NSP1 100 RVB/Goat- MF966596.1 96.78 RVB/Goat- ASV45171 97.50 

8 
NSP2 88 RVB/Horse- MZ327695.1 99.10 RVB/Horse- QXV87667 99.61 

9 
VP7 86 RVB/Horse- MZ327696.1 97.21 RVB/Bovine- BAA78609.1 100.00 

10 
NSP4 100 RVB/Horse- MZ327697.1 98.41 RVB/Horse- QXV87669 98.08 

11 
NSP5 100 RVB/Goat- MG272051.1 96.80 RVB/Goat- AUG44917 98.19 

Tablo 2: İshalli oğlakta tespit ettigimiz RVB’nin BLASTn ve BLASTp analiz sonuçları. 
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Sekil 3: Ishalli oğlaklarda tespit ettiğimiz, Goat Rotavirus B/KY/2021’nin VP1 ve VP2 geninin filogenetik analizi. Bu 

virus, belirgin bir şekilde en çok, taylarda tespit ettiğimiz ERVB ile kümeleşmiş durumda. 

 

RV genomunun segmentli doğası,  reassortment ve  rekombinasyon olaylarını kolaylaştırdığı için yeni varyantların ortaya 

çıkması mümkündür (Martella ve ark., 2010; Marthaler ve ark., 2014). Daha önce yapılan hayvanlar üzerindeki deneysel 

çalışmalar, rotavirüs suşlarının, farklı konakçı türleri arasında  geçiş  yaparak hastalığa yol açabileceğinı göstermiştir 

(Ciarlet ve ark., 2000). Buna  ek olarak, RV’ların, doğal koşullar altında da  farklı konakçı türleri arasında geçiş yapıp 

hastalık oluşturabileceği bildirilmiştir (örneğin insan ve yarasa RVA'sı (Komoto ve ark., 2021); keçi ve sığır RVB’si (Chen 

ve ark., 2018) ve hindi RVG ve insan RVB suşları (Chen ve ark. 2017)). Literatürdeki bu örnekler, RVB’nin taylar ve 

oğlaklar arasında bir geçiş yapmış olabileceğini göstermektedir. Bazı çiftliklerde hem keçi hem de at populasyonları 

bulunmaktadır ve bu da bulaşmayı kolaylaştırabilir. Ilave olarak, sel gibi doğal faktörler, gaita ile atılan virüsleri çevreye 

yayabilir. Burada, Attan-Keçiye bulaşma göz ardı edilmemelidir ancak, 2021'den önceki (2017'den 2020'ye kadar) tay 

numunelerinde  ERVB varlığını tespit edemememiz ve filogenetik benzerlik  nedeniyle, taylardaki ERVB enfeksiyonlarının 

çok yakın tarihli  ve oğlak kaynaklı bir bulaşma sonucu olabileceğini düşündürmektedir. RVB’nin, konakçı türleri arası 

(tay ve oğlaklar arasında) geçişini sağlayan genetik göstergeleri  kesin olarak anlayabilmek  için, deneysel hayvan  ve 

patogenez çalışmalarına ihtiyaç vardır. 
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Enfeksiyöz Hastalıkların Mücadelesinde Veteriner Teşhis Laboratuvarlarının Rolü ve Önemi 

Hasan Hüseyin HADİMLİ 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye 

e-mail: hhadimli@selcuk.edu.tr 

Enfeksiyöz hastalıkların kontrolü ve mücadelesinde Veteriner Teşhis Laboratuvarlarının sorumlulukları ve yetkinlikleri 

mevcuttur. Ülkemizde; merkezi veya ulusal veteriner laboratuvarları, ulusal veya uluslararası referans laboratuvarları, özel 

veteriner teşhis laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarların başlıca rolü, bulaşıcı hayvan hastalıklarının teşhisinde 

Veterinerlik Hizmetlerine yardımcı olmaktır. Bununla birlikte, veteriner teşhis kitleri ve aşıları üreten laboratuvarlar 

bulunmaktadır. Ayrıca, temel araştırmalara odaklanan ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının teşhis ve kontrolüne doğrudan 

katkı sağlamayan veteriner araştırma laboratuvarları da yer almaktadır.  

 Anahtar Kelime; Veteriner Teşhis Laboratuvarı, Enfeksiyöz Hastalıklar 

The Role and Importance of Veterinary Diagnostic Laboratories in the Control of Infectious Diseases 

Abstract: Veterinary Diagnostic Laboratories have responsibilities and competencies in the control and struggle of 

infectious diseases. In our country; there are central or national veterinary laboratories, national or international reference 

laboratories, private veterinary diagnostic laboratories. The primary role of these laboratories is to assist Veterinary 

Services in the diagnosis of infectious animal diseases. However, there are laboratories that produce veterinary diagnostic 

kits and vaccines. There are also veterinary research laboratories that focus on basic research and do not directly contribute 

to the diagnosis and control of infectious animal diseases. 

Keywords; Veterinary Diagnostic Laboratory, Infectious Diseases 
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Proteomics Basis of Rapid Species Identification of Microorganisms 

Jayaseelan MURUGAİYAN, 
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Email: jayaseelan.m@srmap.edu.in 

Accurate and rapid species identification of microorganisms is important for epidemiology, outbreak monitoring, designing 

control measures and initiating species-specific treatment procedures. Conventional biochemical and molecular methods 

are complex, time consuming and not readily suitable for ‘high throughput’ analysis. In the past two decades, matrix 

assisted laser desorption/ionization time of flight mass spectrometry profiling (MALDI-profiling) have emerged as a rapid 

species identification technique, which involves direct transfer of intact microbial colonies on to a target plate, co-

crystallised with UV absorbing chemical matrix, generation of MALDI spectra and deduction of species through pattern 

matching with the reference spectra library of well-defined microorganisms. The technique has been extended to several 

higher organisms for example, we reported on genotypes identification microalgae of genus Prototheca, the only known 

plant like infectious agent associated with rare but severe infections. Furthermore, database extension resulted in rapid 

species identification of insect Tsetse fly (Glossina) and foodborne Pathogen Trichinella spp.. MALDI profiling is 

applicable towards universal species identification..   
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Mikrobiyoloji Disiplininde Yeni Bir Bakteri Türünün Tanımlanması 

Fuat AYDIN* 

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye 
*faydin@erciyes.edu.tr 

Carl von Linnaeus, 18. yüzyılın başlarında, organizmaların fenotipik özelliklerine göre gruplandırılmasına dayanan, türlerin 

ilk uygulanabilir hiyerarşik sınıflandırmasını gerçekleştirdi. Tür terimi, taksonomi sistemindeki en temel kategori olarak 

tanımlanır. Biyolojik bir tür, doğada birbirleriyle çoğalabilen ve fertil nesiller meydana getirebilen bir organizma grubudur. 

Bununla birlikte, bakterilerde üreme ve çoğalma kavramı bu tanıma uymamaktadır. Günümüzde bakteriyel tür “genomik 

olarak uyumlu organizmalar grubu” olarak tanımlanmaktadır. Bir bakteri türünün canlı olan bir tip suşu olmalıdır ve tüm 

araştırmacılar taksonomik çalışma için bu suşu elde edebilmelidir. 1980’li yıllara kadar bakteriyel tür tanımında çoğunlukla 

olarak morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal analizleri içeren fenotipik testler kullanılmaktaydı. Ancak bu tarihten sonra 

tür tanımı, fenotipik testler, kemotaksonomik analizler ve bakterinin genomik özelliklerine ilişkin moleküler analizleri de 

içeren polifazik yaklaşımlar ile yapılmaktadır. Moleküler analizler 16S rRNA gen sekans analizi, tüm genom sekans analizi, 

dijital DNA–DNA hibridizasyonu, tüm genom ilişkili indeks, ortalama nükleotid benzerliği ve Guanin-Sitozin içeriği 

verilerini kapsamaktadır. Bu sonuçlar göz önünde bulundurularak yeni türün tip suşu seçilir. Tip suşun morfolojik 

özelliklerinin saptanması için elektron mikroskobik resimleri alınır. Yine tip suşun iki farklı ülkede bulunan kültür 

koleksiyonu merkezinde saklanması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen bu bilgiler ışığında Anadolu yer sincaplarından 

Campylobacter anatolicus ve Helicobacter turcicus ile yabani kuşlardan Helicobacter anatolicus ve Helicobacter 

kayseriensis yeni türler olarak tanımlanarak bilimsel literatüre dahil edilmiştir. Bu sunumda yeni türlerimiz hakkında 

detaylı bilgiler verilmiş ve tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel tür, Campylobacter, Helicobacter, polifazik yaklaşım, tüm genom sekans analizi 

The Description of a Novel Bacterial Species in the Microbiology Discipline 

Carl von Linnaeus carried out the first valid hierarchical classification of species, based on grouping organisms according 

to their phenotypic characteristics in the early 18th century. The term species is defined as the most basic category in the 

taxonomic system. A biological species is a group of organisms that can reproduce in nature and produce fertile offspring. 

However, the concept of reproduction and growth in bacteria does not match this definition. A bacterial species is currently 

defined as a "group of genomically compatible organisms". A bacterial species must have a viable type strain and all 

researchers must be able to obtain this strain for taxonomic study. Until the 1980s, phenotypic tests including 

morphological, physiological, and biochemical analyzes were mostly used in bacterial species definition. However, after 

this date, species description is made with polyphasic approaches, including phenotypic tests, chemotaxonomic analyses, 

and molecular analyzes of the genomic characteristics of the bacteria. Molecular analyzes include data from 16S rRNA 

gene sequence analysis, whole genome sequence analysis (WGS), digital DNA–DNA hybridization (dDDH), overall 

genome-related index (OGRI), Average nucleotide identity (ANI), and Guanin Cytosin content. The chemotaxonomic 

analysis is performed using Matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF 

MS). Electron microscopic pictures are taken to determine the morphological characteristics of the type strain. In addition, 

the type strain should be deposited in the culture collection center located in two different countries. In light of this 

information mentioned above, Campylobacter anatolicus and Helicobacter turcicus from Anatolian ground squirrels and 

Helicobacter anatolicus and Helicobacter kayseriensis from wild birds were described as novel species and included in the 

scientific literature. In this presentation, detailed information regarding our novel species is given and discussed. 

Keywords: Bacterial species, Campylobacter, Helicobacter, polyphasic approach, whole genome sequence analysis 
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Evcil Kedilerin Kıl ve Derilerinden Izole Edilen Mantar Etkenlerinin Yaygınlığı ve Çeşitliliği 

Seyyide SARIÇAM İNCE1, Ebru TORUN1 

1Ankara University, Faculty Of Veterinary Medicine, Department Of Microbiology 

Sorumlu Yazar: s.saricam-92@hotmail.com 

Giriş: Dermatofitoz, dünya çapında yaygın bir zoonozdur. Bu enfeksiyon, Microsporum, Trichophyton ve Epidermophyton 

cinslerinin insanlarda ve evcil hayvanlarda neden olduğu keratinize dokuların kutanöz mikozudur. Evcil hayvanlar, 

dermatofitlerin insanlara bulaşmasının önemli bir kaynağıdır. Bu nedenle evcil hayvan mantar enfeksiyonlarının tespiti 

hayvan sağlığı kadar halk sağlığı için de önemlidir. Amaç: Bu çalışmada, evcil kedilerin kıl ve derilerinden izole edilen 

mantar etkenlerinin yaygınlığının ve çeşitliliğinin saptanması amaçlandı. Metot: 2019-2021 yılları arasında evcil kedilerden 

toplam 104 örnek (dermatofitoz şüpheli 65 kıl ve 39 deri sürüntü örneği) toplandı. Mikolojik analizler, direkt mikroskopi 

ve kültür yöntemi ile yapıldı. Direkt mikroskopi, %10’luk potasyum hidroksit preparatları kullanılarak gerçekleştirildi. 

Sabouraoud dekstroz agar plaklarında mantar kültürleri elde edildi. Kültürlerin makroskopik muayenesi (koloni 

morfolojisi, büyüme ve yüzey pigmentasyonu) yapıldı. Mikroskobik muayene  (hifa, makrokonidyum ve mikrokonidyum), 

laktofenol pamuk mavisi ile boyama yöntemi ve ışık mikroskobu 40x objektifi kullanılarak tamamlandı. Bulgular: Tüm 

örneklerin %71,2'sinde (74/104) mantar etkeni izole edildi. Örneklerin %9,6'sında (10/104) çoklu-mantar izolasyonu 

nedeniyle toplam 87 farklı mantar etkeni izole edildi. Tüm örneklerin %24'ünde (25/104) dermatofit etkenler izole edildi: 

Microsporum spp., en yaygın dermatofit (%16,3) (17/104) iken Trichophyton spp., %7,7 (8/104) prevalansta saptandı. 

Dermatofitlerin prevalansı ilkbaharda (%64, 16/25), yaza (%20, 5/25), sonbahara ve kışa (%8, 2/25) göre nispeten daha 

yüksekti. Tüm örneklerin %47,1'inde (49/104) saprofit etkenler saptandı: sırasıyla Aspergillus spp. %24 (25/104), 

Penicillium spp. %19,2 (20/104), Alternaria spp. %13,5 (14/104) ve Mucor spp., %2,9 (3/104). Sonuç: Bu çalışmada, 

yaklaşık olarak her dört kediden üçünde mantar etkenleri izole edildi. Saprofit etkenlerin dermatofit etkenlerden daha 

yaygın olduğu saptandı. Ülkemizde yağışlı bahar mevsiminde dermatofitozun daha yaygın olduğu belirlendi. Bu bulgular, 

mantar etkenlerin yaygınlığını ve çeşitliliğini, evcil kedilerin dermatofitlerin insanlara yayılmasındaki epidemiyolojik 

potansiyelini ve evcil kedilerde düzenli veteriner kontrollerinin önemini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: evcil kediler, dermatofitler, Microsporum spp., saprofitler. 

 

Prevalence and Diversity of Fungal Agents Isolated from Hair and Skin of Domestic Cats 

Background: Dermatophytosis is a frequent zoonosis worldwide. This infection is cutaneous mycosis of keratinized tissues 

in humans and pets caused by Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton genera. Pets are an important source of 

transmission of dermatophytes to humans. Therefore, determination of pet's fungal infections is important for public health, 

as well as animal health. Aim: This study aimed to detect the prevalence and diversity of fungal agents isolated from hair 

and skin of domestic cats. Method: A total of 104 samples (65 hair and 39 skin swab samples with dermatophytosis 

suspicion) were collected from domestic cats, in the period of 2019-2021. Mycological analyses were performed by direct 

microscopy and culture method. Direct microscopy were conducted using 10% potassium hydroxide preparations. Fungal 

cultures were obtained on Sabouraoud dextrose agar plates. Macroscopic examination of cultures (colony morphology, 

growth and surface pigmentation) was performed. Microscopic examination (hyphae, macroconidia and microconidia) was 

completed using lactophenol cotton blue staining and 40x magnification of light microscopy. Results: Fungal agents were 

isolated in 71.2% (74/104) of all samples. Totally 87 different fungal agents were isolated due to multiple-fungal isolation 

in 9.6% (10/104) of the samples. Dermatophytes were isolated in 24% (25/104) of all samples: Microsporum spp., was the 

most prevalent dermatophyte (16.3%) (17/104) while Trichophyton spp., found in 7.7% (8/104). The prevalence of 

dermatophytes was relatively higher in spring (64%, 16/25) than in summer (20%, 5/25), fall and winter (8%, 2/25). 

Saprophyte isolates were found in 47.1% (49/104) of all samples: respectively Aspergillus spp. 24% (25/104), Penicillium 

spp. 19.2% (20/104), Alternaria spp. 13.5% (14/104), and Mucor spp., 2.9% (3/104). Conclusion: In this study, fungal 

agents were isolated approximately in three out of every four cats. It was detected that saprophytes were more common 

than dermatophytes. It was determined that dermatophytosis was more prevalent in the rainy spring season in our country. 

These findings emphasize the prevalence and diversity of fungal agents, epidemiological potential of domestic cats in 

spreading of dermatophytes to humans and importance of regular veterinary check-ups in domestic cats. 

Keywords: dermatophytes, domestic cats, Microsporum spp., saprophytes. 
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BS2 

Türkiye’deki Tavuklarda Onkogenik Formlu Marek Hastalığının (MD) Deteksiyonu (2011-2020): Marek’s EcoRI-Q 

(MEQ) Geni Genetik Analizleri 

Hasan ABAYLI2, Remziye ÖZBEK1 

1Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji A.d. 
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji A.d. 

Sorumlu Yazar: vetozbek@gmail.com 

Marek hastalığı (MD) tavukların yaygın lenfoproliferatif ve nöropatik hastalığıdır. Hastalık nadiren hindi, sülün ve kazlarda 

da görülebilmektedir. Etiyolojik ajan Herpesviridae ailesinde Alphaherpesvirinae alt ailesindeki Mardivirus genusunun bir 

üyesi olan Gallid alphaherpesvirus 2 veya Marek’s disease virus serotip 1 (MDV-1) olarak kimliklendirilmektedir. Son 

yıllarda Türkiye’de ve diğer dünya ülkelerinde aşılı ve aşısız tavuk sürülerinde Marek hastalığı salgınları artış göstermiştir.  

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de 10 yıllık süreçte (2011-2020) küçük/büyük kapasiteli tavuk işletmelerinde ortaya çıkan 

Marek hastalığı salgınından elde edilen MDV-1 suşlarının MEQ geni genetik analizlerinin yapılması amaçlanmıştır.  

Yöntem ve bulgular: Çalışmada kullanılan klinik materyaller Elazığ ilçe/köy veya civar şehirlerdeki (Adıyaman, 

Diyarbakır, Malatya) tavuk işletmelerinde ölüm veya iştahsızlık, durgunluk, halsizlik gibi semptom gösteren ve nekropsi 

notları arasında çeşitli büyüklükte beyaz odaklar taşıyan ve karaciğer ve dalakların 2-3 kat büyümüş olduğu görülen 

hayvanlardan elde edilmiştir. MDV-1’in MEQ genine spesifik PCR taraması sonrasında pozitiflik gösteren hayvanlar 

çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada MEQ genleri tam uzunlukta (1020 nükleotit) amplifiye edilmiş ve 339 amino asit 

uzunluğunda MEQ protein dizileri elde edilmiştir. Sekans ve filogenetik analizde yeni (11 MDV-1 suş; MW219788-

MWMW219798) ve diğer bazı Türk MDV-1 suşları ile referans MDV-1 suş/izolatları tercih edilmiş olup bu aşamada 

MEGA-X software’den faydalanılmıştır. MEQ transaktivasyon/represyon bölgesindeki bozulmamış dörtlü ardışık prolin 

(P) [PPPP] tekrarlarının fazlalığının (7-8) onkojeniteyi represe ettiğine dair raporlar mevcuttur. Bu çalışmada MDV-1 

suşları very virulent (vv) ve very virulent plus (vv+) patotiplere benzer biçimde 3-5 arasındaki sayıda PPPP tekrar içerdiği 

tespit edilmiştir. 2011 yılında Malatya ilinden elde edilen suşa ait MEQ aa dizisinin 153. pozisyonunda (P’den Q’a) sıklıkla 

vv ve vv+ patotipli referans Amerikan suşlarında rastlanan yeni bir yer değiştirmeye rastlanmıştır. Filogenetik ağaçlar 1000 

replikatta Maximum Likelihood metodu ve Tamura Nei modeli kullanılarak oluşturulmuştur. Filogenetik ağaç üzerinde 

bazı Türk MDV-1’leri genogrup 1’de Avrupalı, Amerikan ve Asyalı v, vv ve vv+ patotipli suş/izolatlar ile aynı filogrupta 

yer alırken bazıları genogrup II’de Amerikan suş/izolatları ile aynı filogrupta yer almıştır. 

Sonuç: MDV-1’in son yıllarda virülensini artırdığı ve aşılı sürülerde dahi bağışıklığı kırarak salgınlara yol açtığı 

bilinmektedir. Bu çalışmada incelenen tavuk sürülerinden ikisinin aşılı (Herpes virus of turkey-HVT suşu) diğerlerinin 

aşısız olduğu düşünüldüğünde alınacak başlıca tedbir güçlü hücresel ve humoral yanıt oluşturan HVT/SB-1 

kombinasyonları veya CVI988 ile aşılamalarının yapılması olacaktır. Bunlara ilave olarak sıkı biyogüvenlik önlemleri 

(dezenfeksiyonlar ve temiz çiftlik uygulamaları, uygun kabul uygulamaları, all in/all out politikası, kuş türüne ve sahaya 

uyarlanmış doğru aşılama programları vb.) MD insidansını önemli ölçüde azaltabilecek ve böylece hastalıktan kaynaklanan 

ekonomik kayıpların önüne geçilmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: karakterizasyon, Marek, MEQ, onkogenik, PCR, Türkiye 

Detection of Oncogenic Marek's Disease (MD) in Chickens in Türkiyey (2011-2020): Genetic Analysis of Marek's 

EcoRI-Q (MEQ) Gene 

Marek's disease (MD) is a common lymphoproliferative and neuropathic disease of chickens. The disease can also rarely 

be seen in turkeys, pheasants and geese. The etiologic agent is identified as Gallid alphaherpesvirus 2 or Marek's disease 

virus serotype 1 (MDV-1), a member of the Mardivirus genus in the Alphaherpesvirinae subfamily in the Herpesviridae 

family. In recent years, Marek's disease outbreaks have increased in vaccinated and unvaccinated chicken flocks in Türkiye 

and other countries around the world. 

Objective: In this study, it was aimed to perform a genetic analysis of the MEQ gene of MDV-1 strains obtained from the 

Marek's Disease outbreak that emerged in small/large capacity poultry farms in Türkiye over a 10-year time period (2011-

2020). 

Methods and findings: The clinical materials used in the study were obtained from chickens raised in the poultry farms 

in Elazığ county/village or surrounding cities (Adıyaman Diyarbakır, Malatya). Symptoms such as death or loss of appetite, 

stagnation, and malaise were the common feature in these animals and they had 2-3 times enlarged liver and spleen with a 

white focus of various sizes according to necropsy notes. Animals that showed positivity after MEQ-specific PCR screening 

for MDV-1 were included in the study. In the study, MEQ genes were amplified in full length (1020 nucleotides) and MEQ 
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protein sequences with a length of 339 amino acids were obtained. In the sequence and phylogenetic analysis, new (11 

MDV-1 strains; MW219788-MWMW219798) and some other Turkish MDV-1 strains and reference MDV-1 strain/isolates 

were used, and at this stage they were performed by MEGA-X software. There are reports that the high number of 

quaternary whole proline (P) [PPPP] repeats (7-8) in the MEQ transactivation/repression region contributes to the 

repression of oncogenicity. In this study, MDV-1 strains contained 3-5 PPPP repeats, similar to very virulent (vv) and very 

virulent plus (vv+) pathotypes. A new substitution, which is frequently encountered in reference American strains with vv 

and vv+ pathotype, was found at position 153 (P to Q) of the MEQ aa sequence of the strain obtained from Malatya province 

in 2011. Phylogenetic trees were created using the Maximum Likelihood method and Tamura Nei model in 1000 replicates. 

On the phylogenetic tree, some Turkish MDV-1s were in the same phylogroup in genogroup 1 with European, American 

and Asian strains/isolates with v, vv, and vv+ pathotypes, while some were in the same phylogroup with American 

strains/isolates in genogroup II.  

Conclusion: It is known that MDV-1 has increased its virulence in recent years and caused epidemics by breaking the 

immunity even in vaccinated flocks. Two of the chicken flocks examined in this study were vaccinated (Herpes virus of 

turkey-HVT strain) and the others were unvaccinated. Accordingly, the main precaution should be to vaccinate with 

HVT/SB-1 combinations or CVI988, which produce a strong cellular and humoral response. In addition to these, strict 

biosecurity measures (disinfections and good farm cleaning, appropriate reception practices, all in/all out policy, correct 

vaccination programs adapted to bird species and fields etc.) will significantly reduce the incidence of MD, thus preventing 

economic losses from the disease. 

Keywords: characterization, Marek's Disease, MEQ, oncogenic, PCR, Türkiye 
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BS3 

Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölgesinde Sığır ve Koyun Yerel Sürülerinde Bovine Respirovirus Tip-3 (BPIV-3) 

Virusnun Serolojik Olarak Araştırılması 

Ahmed Eisa ELHAG IBRAHIM1, Zafer YAZICI1 

1Viroloji Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 55139 Samsun, Türkiye 

Sorumlu Yazar: ahmedeisa_85@hotmail.com 

Giriş: Hayvanların verimini etkileyerek önemli multifaktöriyel sendroma yol açan sığır solunum yolu hastalığı kompleksi 

(BRDC) patojenlerinden biri olan Bovine Respirovirus Tip-3 (BPIV-3), hayvancılık endüstrisinde önemli ekonomik 

kayıplara yol açan bir virusdur. Son zamanlarda, yerli buzağı ırklarında tek bir etiyolojiye atfedilen ölümcül BRDC vakaları 

gözlemledik. Çoğu akciğer örneğinde izolasyon ve moleküler karakterizasyon sonrası sadece Bovine Respirovirus Tip-3 

Genotip C (BPIV-3c) tespit ettik. 

Amaç: Elde edilen bu yerel izolatın Karadeniz bölgemizdeki ruminant sürülerinde geçmişten günümüze, seroprevelansını 

incelemeyi amaçladık. 

Yöntem: Bu amaçla, virüs nötralizasyon testi kullanılarak Genbank erişim numarası MH357343 olan yerli izolatımıza 

karşı antikor olup olmadığını belirlemek için 2018-2021 yılları arasında Karadeniz bölgesinin beş ilinden toplam 1750 

arşivlenmiş serum örneği [sığır (n=1000) ve koyun (n=750)] rastgele seçilmiştir. 

Bulgular: BPIV-3c yerel izolatının genel seroprevelansı %14.11 (247/1750) olduğunu göstermiştir. Sığır ve koyunlarda 

seropozitiflik oranları sırasıyla %14.50 (145/1000) ve %13.60 (102/750) bulunmuştur. Pozitif numuneler için serum 

nötralizasyon testi 50'nin (SN50) ardından, nötralize edici antikorlar, hem sığırlar hem de koyunlar için 1/4 ila 1/256 titreleri 

arasında değiştiği tespit edildi ve 1/32'nin en çok tespit edilen titre olduğunu belirlendi. 

Tartışma: Bu çalışmanın önemi, daha önce yapılan tüm serolojik araştırmaların uluslararası referans suşlarla yapılmış 

olması nedeniyle, Türkiye'nin bu illerinde yerli bir izolat ile yapılan ilk araştırma olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece 

elde edilen veriler, bu virüsün bu bölgenin farklı eyaletlerindeki yerel izolatlarının geçmişteki durumu hakkında önemli 

bilgiler sağlamıştır. Ayrıca BPIV-3 sığırlara özgü bir hastalığa neden olmasına rağmen küçük ruminantlarda serolojik 

durumu ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır; bu bağlamda, tespit edilen koyun seroprevalansı önceki sonuçları 

güncellemiş olup virüsün büyük ruminantlara bulaşmasında küçük ruminantların bir rezervuar olduğu rolünü doğrulamıştır. 

Sonuç: Burdan yola çıakrak, yerel çiftlik hayvanlarında etkili kontrol ve eradikasyon programları geliştirmek için BPIV-

3'ün mevcut ulusal epidemiyolojik durumunu belirleyecek daha kapsamlı çalışmalar öneriyoruz. 

Anahtar Kelimeler: BRD, Respirovirus, Sığır, Koyun, Seroprevalans, Karadeniz, Türkiye 

A Serological Report on Bovine Respirovirus Type-3 (BPIV-3) In The Central Black Sea Region of Türkiye: Traces 

From Cattle And Sheep Local Herds 

Introduction: Bovine Respirovirus Type-3 (BPIV-3), one of the main causative pathogens of bovine respiratory disease 

complex (BRDC), a severe multifactorial syndrome, affects animals' productivity leading to significant economic losses in 

the livestock industry. Lately, fatal BRDC cases in local calves attributed to a single etiology were observed, and in most 

lung specimens, we only detected Bovine Respirovirus Type-3 Genotype C (BPIV-3c) amid isolation and molecular 

characterisation. 

Purpose: We aimed to examine how far the spread of this obtained local isolate in our household ruminants herds from 

past to present. 

Method: For this purpose, a total number of 1750 archived serum samples, cattle (n=1000) and sheep (n=750) were 

randomly selected from five provinces of the black sea region in Türkiye between 2018-2021 to determine any antibodies 

circulation against our indigenous isolate with the Genebank accession number (MH357343) by using virus neutralization 

test. 

Results: our findings indicated that the overall prevalence rate for (BPIV-3c) local isolate was %14.11 (247/1750). For 

cattle and sheep, the Seropositivity rates were %14.50 (145/1000) and %13.60 (102/750), respectively. Following the serum 

neutralization test 50 (SN50) for the positive samples, neutralizing antibodies fluctuated between titers 1/4 to 1/256 for 

both cattle and sheep, noticing that 1/32 was the most detected titer. 

Discussion: The importance of this study arises from being the first research to be carried out with a domestic isolate in 

these provinces of Türkiye, given that all previous serological research was achieved with international reference strains. 

Thus, the obtained data provided important information about the retrospective situation of this virus's local isolates in 

different states of this region. In addition, although BPIV-3 causes a cattle-specific disease, there are many studies on its 
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serological status in small ruminants; in this regard, the detected sheep seroprevalence updated previous results and 

confirmed the role of small ruminants as a reservoir in transmitting the virus to large ruminants. 

Conclusion: In this context, we recommend further comprehensive studies to determine the current national 

epidemiological situation of BPIV-3 to develop effective control and eradication programs for local livestock. 

Keywords: BRD, Respirovirus, Cattle, Sheep, Seroprevalence, Blaksea, Türkiye 
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Gebe bir kedide feline enfeksiyöz peritonitis (FIP) enfeksiyonu 
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3Lila Veteriner Kliniği 32100, Isparta, Türkiye 

Sorumlu Yazar: okoclu@mehmetakif.edu.tr 

Isparta’da bir pet kliniğine vaginal kanama şikayeti ile getirelen 3 haftalık gebe bir kedi acilen sezeryan operasyonuna 

alındı. Operasyon esnasında, kedinin karın boşluğunda yoğun asites sıvısı ve uterus dokusunda yaygın granulom odakları 

ile karşılaşıldı. Gebe kedinin asites sıvısı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi viroloji 

laboratuvarına gönderildi. FIP şüphesiyle gönderilen örnekten Trizol ile RNA ekstraksiyonu yapıldı ve viral genomun 3’ 

untranslated bölgesine özgü primerler kullanılarak uygulanan RT-nPCR tekniği ile gebe kedinin asites sıvısında FCoV 

RNA’sı tespit edilmiştir. FCoV izolatının serotipinin belirlenmesi amacı ile,  Spike (S) bölgesine özgü primerler kullanırak 

RT-PCR testi yapılmıştır. İzolatın serotipi FCoV Tip II olarak belirlenmiştir. 

Gebe kedilerde FIP enfeksiyonu hakkında yayınlanmış sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ile gebeliğinin 

erken döneminde FCoV tip II ile doğal enfekte bir kedide hastalığın ıslak formu tespit edilerek, uterus dokusunda FIP’e 

özgü yaygın granulomlar ilk defa gözlemlenmiş ve ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: FIP, RT-nPCR, Uterus 

Feline Infectious Peritonitis (FIP) Infection in a Pregnant Cat 

A 3-week-old pregnant cat brought to a pet clinic in Isparta with the complaint of vaginal bleeding was urgently taken to a 

cesarean operation. During the operation, extensive ascitic fluid in the abdominal cavity of the cat and diffuse granuloma 

foci in the uterine tissue were encountered. Ascitic fluid of the pregnant cat was submitted to Burdur Mehmet Akif Ersoy 

University Veterinary Faculty virology laboratory. RNA extraction was performed with Trizol from the sample sent with 

suspicious of FIB. FCoV RNA was detected in the ascitic fluid of the pregnant cat by the RT-nPCR technique applied using 

primers specific to the 3' untranslated region of the viral genome. In order to determine the serotype of the FCoV isolate, 

RT-PCR test was performed using primers specific to the Spike (S) region. The serotype of the isolate was detected as 

FCoV Type II. 

There are limited published studies of FIP infection in pregnant cats. In this study, the wet or effusive form of the disease 

was detected in a cat naturally infected with FCoV type II during early pregnancy, and diffuse granulomatous inflammatory 

lesions in the uterine tissue were observed and revealed for the first time. 

Keywords: FIP, RT-nPCR, Uterus 
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Sığır, Koyun ve Keçi Dışkılarından İzole Edilen Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Dirençliliği, Beta-laktamaz, 

Ampicilin-C ve Karbapenemaz Aktivitesi Yönünden Fenotipik İncelenmesi 

Asya KAZAN1, Sibel KIZIL1, Melike Efsun ÇEÇEN1, Aziz Utku ÖNEL1 

1Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 
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Amaç: Bu çalışmada koyun, keçi ve sığırlardan toplanan dışkı örnekleri, mikrobiyolojik olarak incelendi ve tespit edilen 

90 adet Escherichia coli (E. coli) izolatının, antibiyotik dirençliliği ve geniş spektrumlu Beta-laktamaz (GSβL), Ampicilin-

C (Amp-C) ve Karbapenemaz aktivitesi yönünden fenotipik testlerle araştırılması amaçlandı. 

Yöntem: Steril svap yardımıyla toplanan 30 sığır, 30 koyun ve 30 keçi dışkı örnekleri, % 5 koyun Kanlı Agar, Nutrient 

Agar ve Mac Conkey Agar’a ekilerek 37°C’de inkubasyona bırakıldı. İzole edilen bakteriler, hem konvansiyonel hem de 

hızlı tanı kiti (BBL-Crystal) ile identifikasyona tabi tutuldu. E. coli izolatları, Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemi ile 

cefotaxime, aztreonam, ceftazidime, amoxicillin/clavulanic acid, amikacin, trimethoprim/sulfamethoxazole, gentamicin, 

imipenem, tobramycin, ceftriaxone, ciprofloksacin, cefepime, ertapenem, cefoxitin antibiyotiklerine karşı direnç profili ve 

çoklu ilaç direnci yönünden incelendi. Ceftazidime, cefotaxime, ceftriaxone ve aztreonam antibiyotiklerine karşı direnç 

gösteren izolatlarına, GSβL varlığı yönünden şüpheli değerlendirilerek, kombine disk yöntemi ile GSβL doğrulama testi 

uygulandı. GSβL doğrulama testi sonucunda cefotaxime ve cefotaxime/clavulanic acid ve/veya ceftazidime ve 

ceftazidime/clavulanic acid kombinasyonları arasındaki zon farkı 5 mm ve daha fazla olan örnekler, GSBL aktivitesi 

yönünden pozitif olarak değerlendirildi. Ayrıca izolatların cefoxitin’e karşı direnç gelişimi incelenerek, Amp-C aktivitesi 

yonünden incelendi. Karbapenemaz tarama testi olarak ertapenem zon çapları kontrol edildi ve şüpheli izolatlara doğrulama 

testi olarak modifiye Hodge testi uygulandı. 

Bulgular: Çalışmada kullanılan antibiyotiklere karşı direnç gelişimi hayvan türleri karşılaştırıldığında, en yüksek oranda 

sırasıyla koyun, sığır ve keçi örneklerinde görüldü. Antibiyotik dirençliliği sırasıyla: trimethoprim/sulfamethoxazole % 

13,33, gentamicin % 8,88 ve amoxicillin/clavulanic acid % 6,66 olarak tespit edildi. Orta düzey direnç ise sırasıyla 

ciprofloksacin’e karşı % 4,44 bulundu; takiben ceftriaxone % 3,33, ceftazidime % 3,33, aztreonam % 2,22, cefotaxime % 

1,11, trimethoprim/sulfamethoxazole’e %1,11 olarak tespit edildi. E. coli pozitif olan doksan örneğin % 46,66 (42)’sında, 

kullanılan antibiyotiklere karşı direnç gelişimi ve  % 10 oranında çoklu ilaç dirençliliği saptandı. GSBL şüpheli olarak 

değerlendirilen 22 örnekten 21’i (% 23,33), kombine disk yöntemiyle uygulanan doğrulama testi sonucunda, fenotipik 

olarak GSBL aktivitesi yönünden pozitif tespit edildi. Amp-C aktivitesi için, cefoxitin’e karşı olan direnç gelişimi 

incelenmiş olup, antibiyogram testi uygulanan 90 örnekte, bu antibiyotiğe karşı direnç gelişimi gözlenmedi. GSBL pozitif 

örneklerde amoxicillin/clavulanic acid ve ciprofloksacin % 19,05; ceftiraxone ve trimethoprim/sulfamethoxazole % 14,30 

ve gentamicin % 9,5 oranında bu antibiyotiklere karşı direncin yüksek olduğu saptandı. Karbapenemaz aktivitesi yönünden 

incelenen 90 izolattan, yalnızca birinde ertapenem’e karşı direnç tespit edildi. Bu izolat doğrulama amacıyla modifiye 

Hodge testi ile incelendi ve negatif olarak saptandı. İzolatların hiçbirinde karbapenemaz aktivitesi belirlenmedi. 

Sonuç: Antibiyotik dirençliliği, farklı mekanizmalarla kolay ve hızlı şekilde yayılmakta, gün geçtikçe hızla artarak hayvan 

sağlığı ve halk sağlığı açısından birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Fenotipik testlerle direnç analizi yapılan 

izolatlarda, yüksek oranda GSBL aktivitesi (% 23,33) tespit edilmiş olup, izolatlarda Amp-C ve karbapenemaz 

aktivitesi gözlenmemiştir. Çalışmada Amp-C ve karbapenemaz aktivitesinin saptanmaması sevindirici bir sonuç olmakla 

beraber; yüksek GSBL direncinin görülmesi, antibiyotik dirençliliğinin yayılımı açısından dikkate alınması gereken bir 

sonuçtur. Antibiyotik direnci, özellikle çoklu ilaç direnci ile birlikte GSBL, Amp-C, karpapenemaz aktivitelerinin, sürekli 

takip edilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Escherichia coli, Antibiyotik direnci, GSBL, Ampicilin-C, Karbapenemaz 

Phenotypic Analysis of Escherichia coli Isolates from Cattle, Sheep and Goat Feces in Terms of Antibiotic Resistance, 

Beta-lactamase, Ampicillin-C and Carbapenemase Activity 

Objective: The aim of the study is examine isolated E.coli samples for antimicrobial susceptibility and extended-spectrum 

Beta-lactamase (ESBL), Ampicillin-C (Amp-C), and Carbapenemase activity by phenotypic tests. 

Methods: Fecal samples of 30 cattle, 30 sheep and 30 goats collected by sterile swab were inoculated on 5% sheep Blood 

Agar, Nutrient Agar, Mac Conkey Agar and incubated at 37°C. Isolated bacterias were identified with both conventional 

and rapid diagnostic kits (BBL-Crystal). Antibiotic resistance profile and multidrug resistance of E. coli isolates 

investigated with cefotaxime, aztreonam, ceftazidime, amoxicillin/clavulanic acid, amikacin, 

trimethoprim/sulfamethoxazole, gentamicin, imipenem, tobramycin, ceftriaxone, ciprofloxacin, cefepime, ertapenem by 
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using Kirby-Bauer disc diffusion method. The isolates resistant to ceftazidime, cefotaxime, ceftriaxone and aztreonam 

antibiotics were evaluated suspiciously for the presence of GSβL, and the combined disc method was performed as a 

confirmatory test. Samples with a zone difference of 5 mm or more between cefotaxime and cefotaxime/clavulanic acid 

and/or ceftazidime and ceftazidime/clavulanic acid combinations were evaluated as positive for ESBL activity. Resistance 

development of the isolates against cefoxitin was examined in terms of Amp-C activity. Ertapenem zone diameters were 

checked as a carbapenemase screening test, and the modified Hodge test was applied to suspected isolates as a confirmatory 

test. 

Results: Development of resistance to the antibiotics used in the study was observed at the highest rate in sheep, cattle and 

goat samples. Antibiotic resistance was determined as trimethoprim/sulfamethoxazole 13.33%, gentamicin 8.88% and 

amoxicillin/clavulanic acid 6.66%. Intermediate resistance was 4.44% against ciprofloxacin and followed by ceftriaxone 

3.33%, ceftazidime 3.33%, aztreonam 2.22%, cefotaxime 1.11%, trimethoprim/sulfamethoxazole 1,11%. 46.66% (42) of 

the ninety E.coli samples were positive for the development of resistance to the antibiotics used and 10% of multi-drug 

resistance was detected. Twenty-one (23.33%) of 22 samples evaluated as ESBL suspicious were found to be 

phenotypically positive for ESBL activity as a result of the confirmatory test. For Amp-C activity, the development of 

resistance to cefoxitin was examined, and no resistance development was observed against this antibiotic. In ESBL positive 

samples, resistance to amoxicillin/clavulanic acid and ciprofloxacin was 19.05%, to ceftriaxone and 

trimethoprim/sulfamethoxazole 14.30%, to gentamicin 9.5%. Resistance to ertapenem was detected in only one of the 90 

isolates examined for carbapenemase activity. This isolate was investigated with the modified Hodge test for confirmation 

and was found negative. Carbapenemase activity was not detected in any of the isolates. 

Conclusion: Foodborne antibiotic resistance spreads easily and quickly through different mechanisms, it's bringing many 

problems to animal health and public health. A high rate of ESBL activity (23.33%) was detected in isolates that were 

analyzed for resistance by phenotypic tests, and Amp-C and carbapenemase activity were not observed in isolates. Although 

it is a pleasing result that Amp-C and carbapenemase activity was not detected in the study; the occurrence of high ESBL 

resistance is a result that should be considered in terms of the spread of antibiotic resistance. Antibiotic resistance, especially 

multi-drug resistance, as well as ESBL, Amp-C, and carbapenemase activities, should be monitored continuously. 

Keywords: Escherichia coli, Antibiotic resistance, ESBL, Ampicillin-C, Carbapenemase 
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Obezite prevalansı, son yıllarda artarak tüm dünya için önemli bir sorun teşkil etmeye başlamıştır.Yüksek enerjili besin 

tüketiminin artması, fiziksel aktivitenin azalması ve bununla birlikte ortaya çıkan enerji dengesizliği obezitenin temel 

nedenini oluşturmaktadır. Obezite, kanser de dahil olmak üzere kronik hastalık riskinin artışında sağlık açısından önemli bir 

faktördür. Son yıllarda obezitenin gelişimi ile ilgili birçok biyokimyasal araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalardan elde 

edilen bulguların ışığında bağırsak mikrobiyotasının, hem enerji metabolizması üzerinde hem de obezite patogenezisi 

üzerinde önemli etkilerinin olduğunu söylemek mümkündür. Ancak yapılan son çalışmalar intestinal 

mikrobiyotanın, metabolizma üzerinde tahmin edilenden daha fazla etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, 

intestinal mikrobiyota polisakkarit ve oligosakkaritlerin metabolizması ile kısa zincirli yağ asitlerinin üretiminde önemli 

fonksiyonlara sahiptir. İntestinal mikrobiyotadaki değişiklikler ve mikrobiyal çeşitlilikteki azalma öncelikle glikoz ve 

lipid metabolizmasını etkilemektedir. Glikoz ve lipid metabolizmasındaki değişiklikler ise vücutta enflamasyona yol 

açarak obezitenin ve depresyonun patofizyolojik sürecini başlatmaktadır. Bağırsak mikrobiyotası insanın günlük yaşamı 

için gerekli şartların kontrolünü ve düzenlemesini sağladığı için ‘ikinci beyin’ olarak da adlandırılmaktadır. Normal 

veya sezeryan doğum, anne sütü ya da mama ile beslenme, diyet, stres, coğrafik unsurlar gibi birçok etmen bağırsak 

mikrobiyotası üzerinde önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bağırsak mikrobiyotasında meydana gelen bozulmalar 

beyin-bağırsak bariyerini etkileyerek birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Bu bilgiler ışığında, gelecekte yapılacak 

çalışmaların intestinal mikrobiyotanın obezitenin tedavisinde potansiyel rol oynayabileceğini söylemek mümkündür. Bu 

derlemede bağırsak mikrobiyotasının obezite ve depresyon ile ilişkisi irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bağırsak, Depresyon, Mikrobiyota, Obezite 

Influence of  Gut Microbiota on Depression and Obesity 

Obesity has become a major global problem in recent years, with an increasing prevalence. The primary contributors to 

obesity are an increase in the consumption of high-energy foods, a decline in physical activity, and the resulting energy 

imbalance. It is a significant health factor that contributes to the increased risk of chronic diseases, such as cancer. 

The development of obesity has been the subject of numerous biochemical studies in recent years. Given the results of 

these studies, it is possible to conclude that the intestinal microbiota plays a significant role in the pathogenesis of obesity 

as well as energy metabolism. However, recent research has revealed that the intestinal microbiota has a greater impact on 

metabolism than previously thought. Additionally, the intestinal microbiota is crucial for the metabolism of 

polysaccharides and oligosaccharides and the production of short-chain fatty acids. Changes in the intestinal microbiota 

and microbial diversity have the most impact on glucose and lipid metabolism. The pathophysiology of obesity and 

depression is initiated by changes in glucose and lipid metabolism, which cause inflammation in the body. The gut 

microbiota is also known as the "second brain" since it controls and regulates the conditions required for a person's daily 

life. Many factors, including normal or caesarean section, breastfeeding or formula feeding, diet, stress, and geographical 

factors, affect the intestinal microbiota significantly. Disruptions in the gut microbiota affect the gut–microbiota–brain axis 

and invite a variety of diseases. Based on this information, intestinal microbiota may play a role in the treatment of obesity 

and depression. In this review, the relationship between gut microbiota, obesity, and depression was investigated. 

Keywords: Depression, Gut, Microbiota, Obesity 
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Buzağı ve koyunlarda Mannheimia haemolytica enfeksiyonuna karşı monovalan, bivalan ve polivalan aşı adaylarının 
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Sorumlu Yazar: aslisakmanoglu@gamil.com 

Enfeksiyondan korunmada kullanılan aşıların etkili olabilmesi için Mannheimia haemolytica aşı suşunun biyotipik, 

fenotipik ve genotipik özellikleri saha suşu özellikleri ile uyumlu olmalıdır. Bu çalışmada, beş farklı inaktif aday (n = 5) 

ve rekombinant (ssa1 proteinleri ile lkt) aşıların (n = 2) hazırlaması ve bu aday aşıların fare modeli deneylerinde etkinliğinin 

araştırılması amaçlandı. Bilinenin aksine, saha izolatlarında S6 (%43.07) serotip oranı en yüksek olarak belirlendi. Ayrıca, 

SDS-PAGE analizi ile S6 serotipinde 250 kDa ağırlığındaki konak özgüllük proteini J tespit edildi. Monovalan (n = 3), 

bivalan (n = 1), polivalan (n = 1) ve rekombinant (n = 2) proteinlerine dayalı yedi aday aşı geliştirildi. MontanideTM ISA 

206 ve Freund Complete Adjuvanı kullanıldı. Sekiz farklı antijenle kaplı ELISA ile seropotans gruplarının serumları 

karşılaştırıldı ve S2 pelet antijeni ile istatistiksel analize göre en yüksek OD değeri belirlendi. Aşı etkinlik sonuçlarına göre 

tüm aday aşı grupları ticari aşılardan daha etkili bulunmakla beraber S6 monovalan ve polivalan aşıların seropotens 

gruplarında aşı etkinliği %100 olarak tespit edildi. Ayrıca, polivalan aşının odds ratio value değeri %97 ile en yüksek değer 

elde edildi. Sonuç olarak, göz ardı edilen S6 protein serotipi deney fare gruplarında hemolize de neden olmaktadır ve bu 

serotipin aday aşıya eklenmesi gerekmektedir. MontanideTM ISA 206, veteriner aşılarının hazırlanmasında faydalıdır. Bu 

nedenle enfeksiyondan korunmak için aşı programlarında polivalan aşı uygulanmalıdır. 

Teşekkür: Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TOVAG 1001- No: 219O211) tarafından 

desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adjuvanlar, aşı, çelınç, Mannheimia haemolytica, lkt, rekombinant, ssa-1, seropotens 

Development of the Monovalent, Bivalent, and Multivalent Vaccine Candidates Against Mannheimia haemolytica 

Infection in Calves and Sheep 

If the vaccine used is efficient in preventing infection, the vaccine strain should be compatible with Mannheimia 

haemolytica field strain properties concerning biotypic, phenotypic, and genotypic characteristics. The aim was to prepare 

five different inactive candidates (n = 5) and recombinant (lkt with ssa1 proteins) vaccines (n = 2) and to investigate the 

effectiveness of these candidate vaccines in mouse-model experiments. Interestingly, the rate of S6 (43.07%) serotype was 

highest in field isolates. Also, the host specificity protein J weighed 250 kDa was detected in the S6 serotype by SDS-

PAGE analysis. Seven candidate vaccines were developed based on monovalent (n = 3), bivalent (n = 1), polyvalent (n = 

1), and recombinant (n = 2) proteins. MontanideTM ISA 206 and Freund's complete adjuvant were used as adjuvants. 

While comparing the sera of seropotency groups using ELISA coated with eight different antigens, the S2 pellet antigen 

displayed the highest OD value, calculated using statistical analysis. The highest seropotency vaccine efficacy results 

(100%) were obtained for both the S6 monovalent and polyvalent vaccines. According to the vaccine efficacy results, the 

highest odds ratio value (0.97) was obtained for the polyvalent vaccine type, although all candidate vaccine groups were 

better than commercial vaccines. In conclusion, since this neglected S6 protein serotype caused bleeding in the experimental 

mice groups, this serotype should be added to the candidate vaccine. MontanideTM ISA 206 is useful for the preparation of 

veterinary vaccines. Therefore, a polyvalent vaccine should be administered in vaccination programs to prevent infection. 

Acknowledgment: This study was supported by the Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TOVAG 

1001- No: 219O211). 

Keywords: Keywords; Adjuvants, challenge, Mannheimia haemolytica, lkt, recombinant, ssa-1, seropotency, vaccine 
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Bu çalışmada, kuzu ve buzağılara ait nekropsi materyalleri (akciğer, karaciğer ve lenf yumruları) ve eklem sıvısı 

örneklerinden Trueperella pyogenes izolasyonu, identifikasyonu ve elde edilen izolatların güncel antibiyotik 

duyarlılıklarının bildirilmesi amaçlandı. Bu amaçla, 2016-2020 yılları arasında, Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı’na getirilen 1 kuzu ve 3 buzağıya ait nekropsi materyalleri ve 2 buzağıya ait 

eklem sıvısı örnekleri bakteriyolojik analize tabi tutuldu. Örnekler, %7’lik defibrine koyun kanlı agarlara ekildi ve ekim 

yapılan petriler aerobik, mikroaerofilik ve anaerobik ortamlarda, 37˚C’de, 48 saat inkübe edildi. İnkübasyon süresi 

sonrasında, Trueperella spp. şüpheli koloniler (küçük, iğne ucu büyüklüğünde ve β-hemolitik koloniler) değerlendirmeye 

alındı. Üreyen koloniler, fenotipik testlere (Gram boyama, hareket muayenesi, oksidaz, katalaz, nitrat redüksiyon, eskülin, 

jelatin hidroliz ve karbonhidrat-fermentasyon testleri) tabi tutuldu. Fenotipik testler sonucunda, izolatlar Trueperella spp. 

olarak tanımlandı. İzolatların kesin identifikasyonu için 16S rRNA sekans analizinden (27F ve 1492R primerleri) 

yararlanıldı ve sekans analizi sonucunda, 6 izolatın tamamı T. pyogenes olarak identifiye edildi. Elde edilen T. pyogenes 

izolatlarının amoksisilin+klavulanik asit, ampisilin, enrofloksasin, eritromisin, gentamisin, penisilin ve tetrasiklin 

antibiyotiklerine karşı duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile araştırıldı. Antibakteriyel duyarlılık testi sonucunda, kuzu 

orijinli 1 izolatın test edilen tüm antibiyotiklere karşı duyarlı olduğu belirlendi. Buzağı orijinli 5 izolatın, 5 (%100)’inin 

eritromisine, 4 (%80)’ünün gentamisine, 2 (%40)’sinin penisiline, 2 (%40)’sinin tetrasikline ve 1 (%20)’inin ise ampisiline 

karşı dirençli olduğu, 5 izolatın da amoksisilin+klavulanik aside karşı duyarlı olduğu saptandı. Sonuç olarak, elde edilen 

antibakteriyel direnç göz önünde bulundurulduğunda, kuzu ve buzağı infeksiyonlarında önemli bir etiyolojik ajan olan T. 

pyogenes’in dikkate alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: 16S rRNA sekans analizi, antibiyotik duyarlılığı, identifikasyon, Trueperella pyogenes 

Trueperella pyogenes in Lamb and Calf: The Isolatıon, Identıfıcatıon and Antıbiotic Sensitivity 

In this study, it was aimed to isolate and identify Trueperella pyogenes from necropsy materials (lung, liver, and lymph 

nodes) and synovial fluid samples of lambs and calves and to report the current antibiotic susceptibility of the obtained 

isolates. For this purpose, necropsy materials belonging to 1 lamb and 3 calves and synovial fluid samples belonging to 2 

calves brought to Erciyes University, Faculty of Veterinary Medicine, Microbiology Department Laboratory between 2016-

2020 were subjected to bacteriological analysis. The samples were inoculated onto 7% defibrinated sheep blood agar and 

incubated at 37˚C in aerobic, microaerophilic, and anaerobic conditions for 48 hours. At the end of the incubation period, 

Trueperella spp. suspect colonies (small, pinpoint-sized, and β-hemolytic colonies) were evaluated. The colonies were 

subjected to phenotypic tests (Gram staining, motility examination, oxidase, catalase, nitrate reduction, esculin, gelatin 

hydrolysis, and carbohydrate-fermentation tests). As a result of phenotypic tests, the isolates were identified as Trueperella 

spp. 16S rRNA sequence analysis (primers 27F and 1492R) was used for the accurate and definitive identification of the 

isolates, and as a result of the sequence analysis, all 6 isolates were defined as T. pyogenes. The susceptibility to 

amoxicillin+clavulanic acid, ampicillin, enrofloxacin, erythromycin, gentamicin, penicillin, and tetracycline of T. pyogenes 

isolates was investigated by the disc diffusion method. As a result of the antibacterial susceptibility test, it was determined 

that 1 isolate of lamb origin was sensitive to all antibiotics tested. Of the 5 isolates of calf origin, 5 (100%), 4 (80%), 2 

(40%), 2 (40%), and 1 (20%) were found to be resistant to erythromycin, gentamicin,  penicillin, tetracycline, and 

ampicillin, respectively. In addition, all isolates were sensitive to amoxicillin+clavulanic acid. In conclusion, considering 

the obtained antibacterial resistance, it is thought that it would be beneficial to consider T. pyogenes, which is an important 

etiological agent in lamb and calf infections. 

Keywords: 16S rRNA sequence analysis, antibiotic susceptibility, identification, Trueperella pyogenes. 
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Bu çalışmada, 7 koyun ve 4 sığıra ait pnömonik akciğer örneklerinden izole edilen bakterilerin fenotipik/moleküler 

identifikasyonu ve elde edilen izolatların güncel antibiyotik direnç profillerinin bildirilmesi amaçlandı. Bu amaçla, Nisan 

2021-Mayıs 2022 tarihleri arasında, Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Laboratuvarı’na getirilen koyun ve sığır pnömonik akciğer örneklerinin bakteriyolojik analizi sonucu elde edilen bakteriyel 

izolatlar (n=11) kullanıldı. Elde edilen izolatların fenotipik identifikasyonu amacıyla Gram boyama, hareket muayenesi, 

oksidaz ve katalaz testlerinden; moleküler identifikasyonu amacıyla ise 27F ve 1492R primerlerinin kullanıldığı 16S rRNA 

gen dizi analizinden yararlanıldı. Ayrıca, izolatların 6 farklı antibiyotiğe karşı duyarlılıkları (amoksisilin+klavulanik asit, 

ampisilin, enrofloksasin, eritromisin, gentamisin ve tetrasiklin) disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. Fenotipik/moleküler 

analizler sonucunda, toplam 11 izolatın 6’sı (4 koyun ve 2 sığır orijinli) Pasteurella multocida, 4’ü (3 koyun ve 1 sığır 

orijinli) Mannheimia haemolytica ve 1’i (sığır orijinli) ise Histophilus somni olarak tanımlandı. Antibakteriyel duyarlılık 

testi sonucunda ise, P. multocida izolatlarının 2’si (% 33) eritromisine, 1’i (% 16,6) gentamisine; M. haemolytica 

izolatlarının 3’ü (% 75) eritromisine, 1’i (% 25) gentamisine, 1’i (% 25) ampisiline ve 1’i (% 25) tetrasikline karşı dirençli 

olduğu saptanırken, sığır orijinli H. somni izolatının test edilen tüm antibiyotiklere karşı duyarlı olduğu saptandı. Sonuç 

olarak, bu çalışma ile koyun ve sığırlarda pnömoni tablosuna neden olan önemli patojenik bakteriler tanımlandı ve bazı 

izolatların (P. multocida ve M. haemolytica izolatları) çeşitli antibiyotiklere karşı belirli oranlarda dirençli oldukları ortaya 

konuldu. Bu bakterilerin (P. multocida, M. haemolytica ve H. somni) çeşitli antibakteriyel ajanlara karşı direnç oranlarının 

çok sayıda klinik izolat ile test edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, moleküler identifikasyon, Pasteurella 

multocida 

The Bacteria Isolated from Sheep and Cattle Lung Samples and the Current Antibiotic Resistance Profiles 

In this study, it was aimed at phenotypic/molecular identification of the bacteria isolated from pneumonic lung samples 

belonging to 7 sheep and 4 cattle and to report the current antibiotic resistance profiles of the obtained isolates. For this 

purpose, the bacterial isolates (n=11) obtained as a result of bacteriological analysis of sheep and cattle pneumonic lung 

samples, brought to Erciyes University, Faculty of Veterinary Medicine, Microbiology Department Laboratory between 

April 2021 and May 2022, were used. While it was used Gram staining, motility, oxidase, and catalase tests for the 

phenotypic identification of the recovered isolates; 16S rRNA gene sequence analysis (27F and 1492R primers), was used 

for molecular identification. In addition, the antibiotic susceptibility to 6 different antibiotics (amoxicillin+clavulanic acid, 

ampicillin, enrofloxacin, erythromycin, gentamicin, and tetracycline) of the recovered isolates was determined by the disk 

diffusion method. As a result of phenotypic/molecular analyzes, out of the total 11 isolates, 6 (4 sheep and 2 bovine origins), 

4 (3 sheep and 1 bovine origin), and 1 (cattle origin) were identified as Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, 

and Histophilus somni, respectively. As a result of the antibacterial susceptibility test, while 2 (33%) and 1 (16.6%) of the 

P. multocida isolates were found to be resistant to erythromycin and gentamicin, respectively; 3 (75%),  1 (25%), 1 (25%), 

and 1 (25%) of M. haemolytica isolates were found to be resistant to erythromycin,  gentamicin, ampicillin, and tetracycline, 

respectively. In addition, H. somni isolate of bovine origin was found to be sensitive to all antibiotics tested. In conclusion, 

with this study, important pathogenic bacteria causing pneumonia in sheep and cattle were identified and it was revealed 

that some bacterial isolates (P. multocida and M. haemolytica isolates) were resistant to various antibiotics at certain rates. 

It is thought that it would be useful to test the resistance rates of these bacteria (P. multocida, M. haemolytica, and H. 

somni) to various antibacterial agents with a large number of clinical isolates. 

Keywords: Antibiotic resistance, Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, molecular identification, Pasteurella multocida 
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Türkiye Kaz Popülasyonunda Parvovirus İnfeksiyonu 
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Ercüment ERTUNÇ1 

1İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü 
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Sorumlu Yazar: covenfethiye@gmail.com 

Giriş: Derzsy hastalığı olarak bilinen Goose parvovirus (GPV) infeksiyonu, genç kazları ve Moskova ördeklerini (Cairina 

moschata) etkileyen oldukça bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. Kaz parvovirusları küresel olarak yayılım göstermekte ve 

su kuşları endüstrisinde büyük ekonomik kayıplar oluşturmaktadır. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Ekim 2017 ile Ağustos 2022 tarihleri arasında ticari kaz sürüleri ve halk elinde 

serbest yetiştirilen kazlarda şekillenen hastalık salgınlarında etiyolojik etkenin virus izolasyonu, real-time polimeraz zincir 

reaksiyonu, dizi analizi gibi tanı yöntemleri kullanılarak araştırılmasıdır.   

Materyal ve Metot: İlk vaka Bolu ilinde yetişkin bir kaz sürüsünde görüldü ve kısa bir süre sonra ülkenin çeşitli 

bölgelerinde aynı bulgularla seyreden hastalık vakaları bildirildi. Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 30 ilde etkilenen 

kaz sürülerinden toplam 181 odak noktasından örnekler toplandı. 

Kaz palazlarında %90, kuluçkahanelerde ise %100'e varan ani ölümlerin şekillendiği, daha geç yaşta etkilenenlerde 

uyuşukluk, yüzükoyun pozisyonda yatış, iştahsızlık, burun ve göz akıntısı, göz kapaklarında kızarıklık ve şişlik, şiddetli 

beyaz ishal ve halsizlik gözlendi. Hastalığı atlatanlarda, özellikle sırt bölgesinde tüy kaybı ve ciltte kızarıklıkla birlikte 

büyüme geriliği bildirildi. Bazı kazlarda gagada atrofi şekillendiği, dil ve ağız boşluğunun fibröz bir psödomembran ile 

kaplanmış olduğu dikkati çekti. Nekropside,  miyokardın solgunluğu ve apekste yuvarlaklaşma sıklıkla gözlendi. Ayrıca 

karaciğer ve dalakta büyüme, fibrinöz perikardit, perihepatit ve bazı durumlarda ascites dikkati çekti. 

Ölü ve hasta kazlardan alınan organ örnekleri (kalp ve karaciğer) embriyolu kaz yumurtasında virus izolasyonu (VI) 

çalışmalarında kullanıldı. Goose parvovirusun varlığını göstermek için virusun 4b genine spesifik primerler ve prob 

kullanılarak Real-Time PCR çalışmaları yapıldı. Etkenin filogenetik karakterizasyonunun belirlenmesi için virusun V3 

geninin kısmi dizin analizi yapıldı. 

Bulgular: Tüm şüpheli vakalardan hazırlanan organ homojenatları virus izolasyon çalışmalarında inokule edilen 

yumurtaların embriyolarında ciddi lezyonlar oluşturdu. Real-Time PCR testinde tüm organ örnekleri ve embriyolu 

yumurtaların korioallantoik sıvıları kaz parvovirus 4b gen proteini yönünden pozitif bulundu. Bolu’dan izole edilen ilk 

izolatın (TR3-70-1) VP3 gen verilerinin kısmi dizileri MH921827 erişim numarası ile GenBank’a yüklenmiştir. 

Sonuç Bu çalışma sonuçlarına göre, Türkiye kaz popülasyonunda 2017 yılında başlayan epizootik salgınlara kaz 

parvovirusunun neden olduğu görülmektedir. Bu etken kısa sürede kaz popülasyonuna geniş çapta yayılmış ve önemli 

kayıplara neden olmuştur. Hastalığa karşı yapılan aşı uygulamaları sonrasında vaka sayılarında önemli düşüş yaşandığı 

görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelime: kaz parvovirus, izolasyon, identifikasyon, Real-Time PCR, dizin analizi 

Parvovirus Infection in Goose Population in Türkiye 

The aim of this study was to investigate the etiological agent of field outbreaks occurring in the commercial goose herds 

and backyard waterfowl in Türkiye between October 2017 and August 2022, using diagnostic methods such as virus 

isolation (VI), real-time polymerase chain reaction and sequence analysis.  

The first case was seen in an adult goose flock in Bolu province and, after a short time, it was reported from various regions 

of the country, with the same findings. Samples from affected goose populations were collected from a total of 181 focal 

points from 30 provinces of Türkiye. 

In affected flocks, up to 90% of deaths occurred suddenly within the first week in the goslings, 100 % in the hatcheries in 

the first day. Lethargy, in prone position, anorexia, nasal and ocular discharge, redness and swelling of the eyelids, severe 

white diarrhea and weakness were observed in the adults. Surviving geese showed growth retardation, with loss of feathers 

and reddening of the skin, particularly on the back.  In some geese, beak atrophy was noticed and also tongue and oral 

cavity were covered with a fibrinous pseudomembrane. In the necropsy; paleness of the myocardium and rounding at its 

apex were frequently observed. There were enlargement and congestion in the liver and spleen. In some cases, fibrinous 

pericarditis and perihepatitis and also ascites were observed. 

The organ samples taken from dead and sick geese were cultured in embryonated goose eggs for virus isolation (VI). To 

show the presence of goose parvovirus, Real-Time PCR for detection of 4b gene was performed. A portion of the VP3 gene 

was amplified and then sequenced for determination of phylogenetic characterization. 



 

 

40 

 Homogenized organ materials inoculated into the embryonated geese eggs induced severe gross lesions in the embryos in 

VI studies. In Real-Time PCR test, all the organ samples and the isolates were found to be positive for goose parvovirus. 

Partial sequences of nonfunctional VP3 gene data related to the first isolate (TR3-70-1) was uploaded with the GenBank 

accession no:  MH921827 

Based on these studies, it appears that the epizootic starting in 2017 were caused by the goose parvovirus in goose 

population of Turkiye. In short time, this virus has spread in goose population widely and has caused important losses. A 

significant decrease in the number of cases after the vaccination applications against the disease has occurred. 

Keywords: Keywords: goose parvovirus, isolation, identification, Real-Time PCR, sequencing 

Bu çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir. 
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Bülent KAFA2 
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Sorumlu Yazar: gulnur.kalayci@tarimorman.gov.tr 

Akabane hastalığı ruminantlarda Akabane virusunun neden olduğu ve sokucu sinekler aracılığı ile bulaşan  viral bir 

hastalıktır. Hastalık  Ortadoğu, Asya, Afrika ve Avusturalya gibi tropikal ve ılıman bölgelerde dağılım göstermekte olup 

ülkemizde de görülmektedir. Bu çalışma ile 2021 yılı Eylül ayında Şanlıurfa İlinde  koyunlarda yavru atma, anomalili yavru 

atma ve anomalili erken doğumu takiben birkaç saat içinde ölüm ve arka bacaklarda hafif anomali ile  seyreden  olguların 

sebebinin  Akabane virüsü olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada 2-4,5 aylık  15 adet atık yavruya ait beyin-beyincik, kas, iç 

organ örnekleri, 15 adet plasenta ve kotiledon örneği, 27 adet 1 yaş civarı koyundan örneklenen kan serum örneği 

kullanılmıştır. Real-Time Rt-PCR yöntemi ile 7 adet plasenta-kotiledon örneğinde Akabane virüsü tespit edilirken atık 

yavru örneklerinde virüs tespit edilememiştir. Kan serumlarının 6 adedinde de Akabane antikorları tespit edilmiştir. Miks 

enfeksiyon olasılığı göz önüne alınarak atık yavru  ve plasenta-kotiledon örnekleri Mavidil, Pestivirus ve Schmallenberg 

virusları yönünden de test edilmiş ve negatif bulunmuştur. Yavru atık ve plasenta kotiledon örneklerinin Vero (Afrika Yeşil 

Maymun Böbrek) devamlı hücre kültürlerinde 3 seri pasajı yapılmış sitopatik etki görülen 2 plasenta-kotiledon örneğinin 

seri pasajlarına devam edilmiş, mikrotitrasyon ve titrenin  stabilite çalışmalarını takiben 12. Pasajın otovaksin aşı suşu 

olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir. 

2 adet örneğin Vero devamlı hücre kültürlerinde 12 pasajı, mikrotitrasyon ile titrasyonu ve 3 kez mikrotitrasyonun tekrarı 

ile stabilite kontrolü sonucunda  7,2 ve 7,5 DKID 50/ml titreye sahip otovaksin amaçlı kullanılabilecek suş elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akabane virüsü, Vero devamlı hücre kültürü, plasenta-kotiledon, Real-Time RT-PCR, sitopatik etki 

Detection and isolation of Akabane virus and autovaccine strain studies 

Akabane disease is a viral disease caused by Akabane virus in ruminants and transmitted by stinging flies. The disease is 

distributed in tropical and temperate regions such as the Middle East, Asia, Africa and Australia and is also seen in our 

country. In this study, it was determined that Akabane virus was the cause of the cases with abortion in sheep, abortion 

with anomaly and premature birth with anomaly, death within a few hours and mild anomaly in the hind legs in Şanlıurfa 

in September 2021. In the study, brain-cerebellum, muscle, visceral samples, 15 placenta and cotyledon samples of 

15  foetuses aborted in aged 2-4.5 months, and 27 sera samples collected from sheep around 1 year old were used. While 

Akabane virus was detected in 7 placenta-cotyledon samples by Real-Time RT-PCR method, no virus was detected in 

foetus samples. Akabane antibodies were detected in 6 of the 27 sera. Considering the possibility of mixed infection, foetus 

samples and placenta-cotyledon samples were also tested for Bluetongue, Pestivirus and Schmallenberg viruses, however 

were found negative. Three serial passages were carried out in Vero (African Green Monkey Kidney)  cell lines of all 

samples including foetus and placenta-cotyledon samples, and serial passages of 2 placenta-cotyledon samples seen 

cytopathic effect were continued. Following microtitration and titer stability studies, it was determined that passage 12 

could be used as an autovaccine strain. 

Keywords: Akabane virus, Vero cell line, placenta-cotyledon, Real-Time RT-PCR, cytopathic effect 
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Bruselloz sönüşü yapılmış işletmelerde bulunan toprak ve yem maddelerinin bulaş riski açısından değerlendirilmesi 
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1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa 
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Amaç: Bu çalışmada bruselloz salgını sonrası resmi olarak hastalık sönüşü yapılan sürülerde, işletme alanlarında bulunan 

toprak-gübre karışımı ve hayvan yemlerinde, Brusella bakterilerinin varlığının araştırılması, böylece, bu materyallerin 

bulaş açısından risk potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlandı. 

Yöntem: 2021 yılı içerisinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkili birimleri tarafından Bruselloz hastalığı için resmi 

sönüş işlemleri yapılmış 3 sığır işletmesinden numuneler belirlendi. Hastalık sönüş tarihlerini takip eden 1’er ay süre 

içerisinde, işletme içerisinde depolanan yemlerden ve doğum padokları, gezinti alanları gibi riskli alanlardan numuneler 

alındı. 1. işletmeden 32 adet toprak-gübre karışımı ve 20 adet yem numunesi, 2. İşletmeden 21 adet toprak-gübre karışımı 

ve 22 adet yem numunesi ve 3. işletmeden ise 15 adet toprak-gübre karışımı ve 14 adet yem numunesi alındı. Numuneler 

aseptik şartlarda ve yüzey kısımlarından 400-500 gr alınarak steril kaplara dolduruldu. Tüm numuneler bekletilmeden ve 

soğuk zincir şartları altında Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Teşhis laboratuvarına 

getirildi. Numunelerden 25 g alınarak bakteriyolojik izolasyon için Brusella selektif suplement ilave edilmiş Triptik Soy 

Broth besiyerlerine 1/10 oranında inokule edildi. İnokulasyonu yapılan besiyerleri 6 hafta boyunca 37 ℃ sıcaklık ve 

mikroaerobik şartlarda inkübe edildi. İnkubasyon sırasında kültürler, her hafta ilave besiyeriyle tazelendi. Her 2 haftada bir 

bu besiyerlerinden 200 mikrolitre alındı ve katı Brusella selektif agarlara (Farrel agar) pasajları yapıldı. Bu petriler de 

zenginleştirme besiyerleri ile aynı şartlarda 5 gün inkübe edilerek inkübasyon sonuna kadar Brusella kolonilerinin varlığı 

açısından günlük olarak görsel kontrolleri yapıldı. 5 günün sonunda, tüm ekimlerin değerlendirilmesi tamamlandı. Daha 

sonra, kolonilerden Brusella bakterilerinin moleküler tanısı için DNA ekstraksiyonu gerçekleştirildi. Bunun için kaynatma 

yöntemi kullanıldı. Bu ekstraktların tamamına Brusella bakterileri için cins spesifik olan BCSP31 PCR ile tür spesifik olan 

Bruce-ladder multipleks PCR uygulanarak, koloniler Brusella bakterileri yönünden moleküler olarak analiz edildi. Bu işlem 

6 hafta boyunca her 2 haftada bir kez tekrar edildi.  

Bulgular: Kültürlerin cins spesifik PCR ile analizinde ilk 2 hafta sonunda 5 adet pozitiflik görüldü. Bu bantlardan sadece 

1. İşletme mera-gezinti alanından alınan toprak – gübre karışımı numunesine ait DNA’lardan, tür spesifik multipleks PCR 

ile B.abortus saha suşu tanımlandı. Diğer 4 numune, tür spesifik PCR ile doğrulanamadı. Bu pozitifliklerin, Brusella ailesi 

ile genetiği yakın toprak bakterilerine ait olabileceği değerlendirilerek sonuçlar negatif kabul edildi. Kalan kültürlerin tüm 

sonuçları negatifti. 

Sonuç: Araştırmacılar, Brusella bakterilerinin topraktaki kalıcılığını 125 gün olarak belirtmektedir. Bu sebeple de hastalık 

sönüşü yapılan işletmelerde riskli materyallerin bulaş açısından rolleri işletme sahipleri tarafından merak konusu olmuştur. 

Bu çalışma sonuçları, hastalık çıkışları sonrasında resmi hastalık sönüşü için kuralların tam uygulandığı işletmelerde, 

işletme içi riskli alanların Brusellozun yayılımı açısından epidemiyolojik olarak güvenli kabul edilebileceğini 

düşündürmektedir. Ancak araştırma yapılan işletme sayısı arttırılarak çok sayıda işletmede benzer çalışmaları yürütmek, 

bu konudaki değerlendirmeleri daha güvenilir kılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, hayvan yemi, izolasyon, PCR, toprak 

Evaluation of the Materials of Soil and Feed in Terms of Contamination of Brucella Bacteria in Premises in Where the 

Disease was Finished 

Aim: In this study, it was aimed to investigate the presence of Brucella bacteria in the soil-fertilizer mixture and animal 

feeds in cattle premises, where the disease was officially finished after the brucellosis outbreak, and thus to evaluate the 

risk potential of these materials in terms of contamination. 

Method: Samples were determined from 3 cattle premises, in which official extinction procedures were carried out by the 

authorized units for brucellosis in 2021. Within 1 month following the official extinction date, samples were taken from 

the feed stored in the herds area and from risky points in terms of contamination such as birthing paddocks and walking 

areas. Pieces of 32, 21 and 15 soil-fertilizer mixture and 20, 22 and 14 feed samples were taken from the, 1st, 2nd and 3rd 

premises respectively. 400-500 gr samples were taken from the part of surface under aseptic conditions and filled into 

sterile containers. All samples were brought to the laboratory as soon as possible and under cold chain conditions. 25 g of 

the samples were taken and inoculated into a Tryptic Soy Broth medium with Brucella selective supplement at a ratio of 

1/10 for bacteriological isolation. These media were incubated at 37 °C under microaerobic conditions for 6 weeks. During 

incubation, cultures were refreshed with additional medium weekly. 200 microliters of these media were taken and passaged 
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onto solid Brucella selective agars (Farrel’s agar) in per 2 weeks,. These petri dishes were incubated for 5 days under the 

same conditions as the enrichment media. After 5 days, DNA extraction was performed from the colonies for the molecular 

diagnosis of Brucella bacteria. For the extraction process, the boiling method was used.  Obtained extracts were analyzed 

molecularly whether they included Brucella DNA. For this, Bcsp31 PCR (genus spesific) and Bruce-ladder multiplex PCR 

(species specific) were used. This processes were repeated every 2 weeks for 6 weeks. 

Results: With the genus-specific PCR, 5 positivity was determined at the end of the first 2 weeks. Among these, only the 

B. abortus field strain was identified by multiplex PCR from the DNAs of the soil-fertiliser mixture sample taken from the 

grazing area of the 1st premises . The other 4 samples could not be confirmed by species-specific PCR. It was evaluated 

that these positivities could belong to the soil bacteria which they are genetically close to Brucella family and these results 

were accepted negative. All results of the remaining cultures were negative. 

Conclusion: Researchers state that the persistence of Brucella bacteria in the soil is 125 days. For this reason, the role of 

risky materials in terms of transmission of the disease on premises where the disease is extinguished has been a matter of 

curiosity by farmers. The results of this study suggest that in-house risk areas can be considered epidemiologically safe for 

the spread of Brucellosis on premises where the official rules for disease extinction are fully implemented after outbreaks. 

However, carrying out similar studies in more premises, will make the evaluations on this subject even more reliable. 

Keywords: Animal feed, bucellosis, isolation, PCR, soil 
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Amaç: Dimorfik mikolojik bir etken olan Candida albicans kedilerde nadiren meydana gelen fırsatçı deri enfeksiyonuna neden 

olmaktadır. Bu çalışmada deri lezyonlarından izole edilen Candida albicans’ın disk difüzyon tekniği ile nistatine ve itrakonazole karşı 

antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem ve Bulgular: Bu amaç doğrultusunda, kliniğe gelen deri lezyonu olan 100 adet kediden deri ve tüy materyalleri izolasyon için 

Sabouraud Dextrose Agar’da, 25oC’de, 24-48 saat inkübe edildi. Tüm deri ve tüy örneklerinin % 14’ünde (14/100) standart mikolojik 

metodlar kullanılarak izole edilen maya etkenlerinin CHROM Agar’a pasajlanarak, 35oC’de 24 saat inkübe edildi ve identifikasyonları 

yapıldı. Candida albicans olarak identifiye edilen maya etkenlerin, germ tüp testi ile diğer maya etkenlerinden ayrımı yapıldı. Bu 

araştırmada, izole edilen 14 izolatın sırasıyla % 71,43’ü Candida albicans; % 28,57’si Candida krusei olarak tanımlandı. Candida 

albicans olarak identifiye edilen etkenlerin CLSI M44-A2 standartlarına uygun olarak % 2 glukoz ve metilen mavisi ihtiva eden 

Mueller-Hinton Agar’da, disk difüzyon tekniği ile antifungal ilaç duyarlılıkları belirlendi. Yapılan çalışma sonucunda, deri lezyonu 

bulunan kedilerden izole edilen Candida albicans etkenlerinin antifungal dirençliliği sırasıyla itrakonazole karşı % 30 olarak belirlendi. 

Nistatin’e karşı tüm izolatlar duyarlı olarak tespit edildi.  

Sonuç: Hayvanlarda çeşitli hastalıklara sebep olan ve zoonotik öneme sahip mikolojik etkenlerin hızlı bir şekilde identifiye edilmesi 

ve antifungal ilaç dirençlilikleri belirlenerek tedavide uygun protokollerin oluşturulması tedavi süresinin kısaltılmasında önem arz 

etmektedir. Bakterilerde olduğu gibi az sayıda klinik mikolojik izolat için kolay uygulanabilir olması ve 24 saat içerisinde sonuç 

alınabilmesi nedeni ile disk difüzyon antifungal duyarlılık yöntemi tercih edilebilir. Ancak antifungal duyarlılık test 

standardizasyonunun henüz hazırlık aşamasında olması ve birçok antifungal ilaç için duyarlılık parametrelerini kapsamamasından 

dolayı yeni antifungal duyarlılık testlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Antifungal direnç, Candida albicans, Itrakonazol, Nistatin 

Investigation of Antifungal Drug Susceptibility of Candida albicans Isolated from Cats by Disk Diffusion Technique 

Aim: Candida albicans, a dimorphic mycological agent, causes an opportunistic skin infection that rarely occurs in cats. 

This study, it was aimed to determine the antifungal susceptibility of Candida albicans isolated from skin lesions against 

nystatin and itraconazole by disc diffusion technique. 

Method and Results: For this purpose, skin and hair materials from 100 cats with skin lesions coming to the clinic were 

incubated for 24-48 hours at 25oC in Sabouraud Dextrose Agar for isolation. Yeast agents isolated in 14% (14/100) of all 

skin and hair samples using standard mycological methods were passaged into CHROM Agar, incubated at 35oC for 24 

hours and their identifications were made. Yeast agents identified as Candida albicans were differentiated from other yeast 

agents by germ tube test. In this study, 71.43 % of the 14 isolated isolates were Candida albicans; 28.57 % were identified 

as Candida krusei. Antifungal drug susceptibility of the agents identified as Candida albicans was determined by disc 

diffusion technique on Mueller-Hinton Agar containing 2% glucose and methylene blue by CLSI M44-A2 standards. As a 

result of the study, the antifungal resistance of Candida albicans agents isolated from cats with skin lesions was determined 

as 30 % against itraconazole, respectively. All isolates were found susceptible to nystatin. 

Conclusion: It is important to quickly identify mycological agents that cause various diseases in animals and have zoonotic 

importance, and to determine antifungal drug resistances to establish appropriate protocols for treatment in shortening the 

treatment period. The disc diffusion antifungal susceptibility method may be preferred because it is easy to apply for a 

small number of clinical mycological isolates, as in bacteria, and results can be obtained within 24 hours. However, since 

antifungal susceptibility test standardization is still in preparation and does not include susceptibility parameters for many 

antifungal drugs, new antifungal susceptibility tests need to be developed. 

Keywords: Antifungal resistance, Candida albicans, Itraconazole, Nystatin 
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Kuzularda Orf Virüsünün Patojenitesi Üzerine İvermektin'in Etkisinin Saptanması 
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Sorumlu Yazar: fuat5904@harran.edu.tr 

Giriş: Kontagiyöz ektima, kuzu ve oğlaklarda ağız, burun ve diş etlerinde ortaya çıkan proliferatif lezyonlar nedeniyle süt 

emmeye engel olan ve bakteriyel etkenlerin de devreye girmesi ile  %50’lere kadar ölümlere neden olan ve Orf virüsü 

tarafından meydana getirilen viral bir hastalıktır.  

Amaç: Bu çalışmada hayvanlarda antiparaziter olarak kullanılan ve immunomodülatör etkiye sahip olan ivermektin’in 

kuzulardaki ektima lezyonlarının  oluşumu ve iyileşme süreci üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Kuzularda derialtı ivermektinin, patojen Orf virüsü ile eprüvasyona etkisi çalışmasında biri kontrol grubu olmak 

üzere, 5 grupta 26 adet kuzu kullanıldı. Kontrol grubu hariç kuzuların arka bacak iç kısmındaki kılsız deri bölgesine 

skarifikasyon yoluyla 2-4 damla patojen virüs uygulandı. 1. grupta virüs ve ivermektin eş zamanlı, 2. grupta virüs 

uygulamasından bir gün sonra ivermektin, 3. grupta önce ivermektin ve 3 gün sonra virüs uygulaması ve 4. grup virüs 

kontrol grubu (ilaçsız) olarak ayrıldı. Mock kontrol (5. grup) grubunda ise aynı bölgeye, aynı yöntemle % 50 PBS ve % 50 

gliserin karışımı damlatıldı. Uygulama sonrası 10 gün boyunca vücut ısıları ölçüldü. Deride meydana gelen değişiklikler 

tam iyileşme gerçekleşene kadar gözlendi ve derecelendirildi. 

Bulgular: Vücut ısısı ölçüm değerlerinde  istatistiki açıdan anlamlı farklılık (P>0,05) olmadığı saptandı. 1. grupta 

(ivermektin+bir gün sonra virüs) kuzularda 7. günde ileri seviyede oluşan deri lezyonlarında, 15. güne gelindiğinde kabuk 

oluşumun azaldığı ve lezyon skorunun 3’e gerilediği saptanırken, grup 2. ve 3’deki kuzularda lezyonlardaki gerilemenin 

18. günde başladığı belirlendi. 

Tartışma: İvermektin, evcil hayvanlarda paraziter hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 

bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlarda makrofaj, T ve B lenfosit etkinliğini arttırdığı bildirilmektedir. Kutanöz 

papillomatoz hastalığının tedavisinde başarılı sonuçlar alındığı bildirilmektedir. Bu çalışmada Orf virüsüne bağlı 

lezyonların kontrol (ivermektin uygulanmayan) grubundaki lezyonlara göre daha kısa bir sürede iyileştiği görülmekle 

beraber, lezyonların gelişiminin engellenmesi söz konusu olduğunda tam ve kesin bir etki elde edilemediği belirlenmiştir. 

Ayrıca bu kısmi olumlu etkinin istatistiki bir anlam ifade etmediği saptanmıştır. 

Sonuç: Ülkemizde Orf virüsü enfeksiyonunda ivermectin etkinliği ilk defa denenmiş ve kuzularda yara iyileşmesi 

bakımından olumlu etkilerinin olabileceği belirlenmiştir. Ancak çalışmada gruplar arasında anlamlı bir fark tespit 

edilememiştir. Bu nedenle, kuzularda Orf virüsü enfeksiyonunda ivermektin uygulama maliyeti dikkate alınarak Veteriner 

Hekim tercihine bırakılmasının uygun olacağı kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ektima, tedavi, ivermektin, kuzu 

Determination of the Effect Of Ivermectin on the Pathogenicity of Orf Virus in Lambs 

Introduction: Contagious ecthyma is a viral disease caused by the Orf virus that prevents suckling in lambs and kids due 

to proliferative lesions in the mouth, nose, and gums and causes mortality up to 50% with the involvement of bacterial 

agents. 

Objective: This study aimed to determine the effects of ivermectin, which is an antiparasitic and immunomodulatory agent, 

on the formation and healing of ecthyma lesions in lambs. 

Method: The effect of ivermectin on epruvation with Orf virus, 26 lambs were used in 5 groups. 2-4 drops of the pathogenic 

virus were applied to the hairless skin area on the inside of the hind leg of the lambs by scarification. In the 1st group, virus 

and ivermectin were administered simultaneously, in the 2nd group ivermectin was administered one day after virus 

administration, in the 3rd group ivermectin was administered first and the virus was administered 3 days later, and the in 

4th group was allocated as the virus control group (without drug). In the mock control (5th group) group, a mixture of PBS-

glycerin was dripped into the same area with scarification. Body temperatures were measured 10 days after the application. 

Skin changes were scored until complete healing. 
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Results: There was no statistical difference (P>0.05) in body temperature measurements. In group 1 (ivermectin+virus one 

day later) lambs, the skin lesions progressed on the 7th day, the scab formation decreased on the 15th day and the lesion 

score decreased to 3. In groups 2 and 3, the regression in the lesions started on the 18th day. 

Discussion: Ivermectin is widely used in the treatment of parasitic diseases in domestic animals. It is also reported to 

increase immune responses in case of immunosuppression. Successful results have been reported in the treatment of 

cutaneous papillomatosis. In this study, although the Orf virus-associated lesions healed in a shorter period than in the 

control (ivermectin-free) group, it was determined that a complete and definite effect could not be obtained for preventing 

the lesions. Moreover, this partial positive effect was not statistically significant.    

Conclusion: The efficacy of ivermectin in Orf virus infection was tested for the first time and it was determined that it may 

have partial positive effects in terms of wound healing in lambs. However, no significant difference was found between the 

groups.  

Keywords: Ecthyma, treatment, ivermectin, lamb 

Bu çalışma Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (HÜBAP) tarafından 21061 proje numarası ile 
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Bufaviruslar (BuV), Parvoviridae ailesindeki 3 alt aileden biri olan Parvovirinae alt ailesinin Protoparvovirus cinsine 

mensup küçük, zarfsız, tek sarmallı DNA viruslarıdır. Bufavirusların genom boyutu 4.3 ila 4.8 kb arasında değişmektedir. 

Bufaviruslar ilk kez 2012 yılında bir Batı Afrika ülkesi olan Burkina Faso’da akut gastroenteritli çocukların dışkılarında 

tespit edilmiştir. O tarihten günümüze insanların yanı sıra pek çok evcil ve yabani hayvanda da bildirilmiştir. Canine 

bufavirus (CBuV), köpeklerin enterik ve solunum semptomları ile ilişkili yeni bir protoparvovirus olup İtalya, Çin, 

Hindistan ve Kanada gibi ülkelerde evcil ve yabani köpekgillerden bildirilmiştir. CBuV, Uluslararası Virus Taksonomi 

Komitesi’nin (ICTV) güncel sürümünde Protoparvovirus genusu içerisinde Carnivore protoparvovirus 3 olarak 

sınıflandırılmıştır.  

Amaç: Bu çalışma, ishalli köpeklerde yeni parvovirusların varlığını araştırmak için retrospektif olarak gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem ve bulgular: Çalışma materyali olarak 2018 yılında Sivas Belediyesi hayvan barınağı'ndan toplanan 127 yetişkin 

ve 23 yavrudan oluşan toplam 150 rektal sürüntü örneğinden elde edilen DNA’lar kullanılmıştır. PCR ile CBuV’un 

VP1/VP2 gen bölgesini hedefleyen nested primer seti ile 462 bp büyüklüğünde bir gen bölgesi çoğaltıldı. Örnekler agaroz 

jel elektroforezi ile kontrol edildi ve beklenen boyut bantları pozitif olarak kabul edildi. PCR sonucuna göre 150 adet rektal 

swab örneğinin 60’ı (%40) CBuV yönünden pozitif bulundu. PCR sonuçları yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde 23 

adet yavru köpeğin 17’sinde (%73,91), 127 adet erişkin köpeğin ise 43’ünde (%33,86) pozitiflik tespit edildi. Aynı 

örneklerle yapılan diğer bir çalışmada elde edilen CPV-2 pozitiflik oranlarıyla kıyaslandığında CBuV pozitifliği gerek 

yavru köpeklerde gerekse erişkinlerde daha yüksekti (CPV-2 pozitifliği yavru köpeklerde 14/23 (%60,87) erişkinlerde 

3/127 (%2,36)). CPV-2/CBuV mix enfeksiyonlarının varlığı açısından değerlendirildiğinde ise yavru köpeklerde 9 

(%39,13) mix enfeksiyon mevcut iken bu sayı erişkin köpeklerde sadece 1’di (%0,79).  

Sonuç: Sonuç olarak bu çalışma, Türkiye’de ishalli barınak köpeklerinde Canine bufavirus’un yüksek oranda varlığını 

göstermektedir. Bu aynı zamanda Türkiye’de ishalli köpeklerde Canine bufavirus’a dair ilk rapordur. 

Anahtar Kelimeler: Canine bufavirus, Carnivore protoparvovirus, ishal, köpek, Türkiye  

A new Parvovirus (Canine Bufavirus/Carnivore protoparvovirus 3) in dogs with diarrhea in Türkiye 

Bufaviruses (BuV’s) are small, non-enveloped, single-stranded DNA viruses belonging to the Protoparvovirus genus of the 

Parvovirinae subfamily, one of the three subfamilies in the Parvoviridae family. The genome size of bufaviruses ranges 

from 4.3 to 4.8 kb. Bufavirus was first detected in 2012 in the stools of children with acute gastroenteritis in Burkina Faso, 

a West African country. Since then, BuV’s have been reported in humans as well as in many domestic and wild animals. 

Canine bufavirus (CBuV) is a new protoparvovirus associated with enteric and respiratory symptoms of dogs and it has 

been reported from domestic and wild carnivores in countries such as Italy, China, India and Canada. CBuV is classified 

as Carnivore protoparvovirus 3 within the genus Protoparvovirus in the current version of the International Committee on 

Taxonomy of Viruses (ICTV).  

Objective: The main goal of this study was to investigate the presence of novel parvoviruses in dogs with diarrhea 

retrospectively.  

Methods and findings: For this purpose, DNA was extracted from 150 rectal swab samples (127 adults and 23 puppies) 

collected from Sivas Municipality animal shelter in 2018. Next, PCR reactions were conducted with a set of nested primers 

targeting the 462 bp VP1/VP2 gene region of CBuV genome. The samples were checked by agarose gel electrophoresis 

and the expected size bands were considered positive. PCR results showed that 60 of 150 (40%) rectal swab samples were 

shown to be positive for CBuV. Furthermore, positivity was found in 17 of 23 (73.91%) puppies and 43 of 127 (33.86%) 

adult dogs when the results were evaluated according to age groups. Having been compared to the CPV-2 positivity rates 

obtained in another study with the same samples, CBuV positivity was higher in both puppies and adults. (CPV-2 positivity 

14/23 (60.87%) in puppies and 3/127 (2.36%) in adults). The CPV-2/CBuV mixed infection was detected in nine puppies 

(39.13%) while it was only one (0.79%) in adult dogs.  

Conclusion: In conclusion, this study revealed the high prevalence of Canine bufavirus in shelter dogs with diarrhea in 

Türkiye. This is also the first report of Canine bufavirus in dogs with diarrhea in Türkiye. 

Keywords: Canine bufavirus, Carnivore protoparvovirus 3, diarrhea, dog, Türkiye 
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Amaç: Brusellozis, Brucella spp. türleri tarafından meydana gelen önemli zoonoz hastalıktır. Brusellozis insan, sığır, 

koyun, keçi, domuz, kedi, köpek, geyik, kemirgenler ve su memelileri dahil olmak üzere birçok farklı konakta 

görülmektedir. Sığırlarda bruselloz, dünya genelinde yaygın olarak Brucella abortus biyotipleri tarafından meydana 

gelmektedir. Ancak koyun ve keçilerle teması işletme yapılarının olduğu coğrafi bölgelerde B. melitensis biyotiplerinin de 

sığırlarda nadiren de olsa enfeksiyona neden olduğu bildirilmektedir. Bu araştırmada Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü 

çalışma alanı içerisinde bulunan illerden 2012-2022 yılları arasında incelemeye alınan sığır aborte fötus, yavru zarları ve 

vaginal svap örneklerinden Brucella spp. izolasyon oranlarının ve yıllara göre değişimlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.  

Yöntem: Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü çalışma alanı içerisinde bulunan Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, 

Erzurum, Gümüşhane, Iğdır ve Kars illerinden toplam sığır aborte fötus, plasenta, vaginal svap olmak üzere toplam 27.353 

adet örnekten Brucella spp. izolasyonu için Farrell Medium kullanıldı. Gram boyama, A-M polivalan antiserum 

aglütinasyonu, kültür morfolojisi ve üreaz aktivitesine göre identifikasyon gerçekleştirildi. 

Bulgular: Abort yapan sığırlardan alınan toplam 27.353 adet örneğin incelemesinde örneklerin %36,6’ından 

(10.090/27.353) Brucella spp. izolasyon gerçekleştirildi. Abort örneklerinden Brucella spp. izolasyon oranları 2012 

yılından itibaren sırasıyla %42.0, %49.6, %43.2, %37.3, %39.8, %46.0, %48.0, %40.2, %34.4, %29.8, % 21.5 olarak tespit 

edildi. Hastalığın bölgede en yüksek oranda Aralık ayında tespit edilmekte olup en düşük oranda ise Ağustos ayında tespit 

edildiği belirlendi. 

Sonuç: Sonuç olarak sığır brusellozu ülkemizin de arasında yer aldığı birçok ülkenin hayvan sağlığı ve halk sağlığını tehdit 

eden önemli bir hastalıktır. Bu araştırma ile Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü çalışma alanı içerisinde bulunan illerde 

gözlenen sığır abortlarında brusellozunun yükü ortaya konulmuş olup yıllara, illere ve mevsimlere göre brusellozun 

değişimi arasında ilişkiler değerlendirildi.  

Anahtar Kelimeler: Brusellozis, Sığır, Erzurum 

10-Year Evaluation of Bovine Brucellosis in Erzurum Veterinary Control Institute Study Region 

Aim: Brucellosis, Brucella spp. It is an important zoonotic disease caused by species. Brucellosis occurs in many different 

hosts, including humans, cattle, sheep, goats, pigs, cats, dogs, deer, rodents, and aquatic mammals. Brucellosis in cattle is 

commonly caused by Brucella abortus biotypes worldwide. However, it has been reported that B. melitensis biotypes cause 

infection in cattle, albeit rarely, in geographical areas where there is contact with sheep and goats. In this study, Brucella 

spp. It was aimed to evaluate the isolation rates and their changes according to years. 

Method: Brucella spp. Farrell Medium was used for isolation. Identification was performed according to Gram stain, A-

M polyvalent antiserum agglutination, culture morphology and urease activity. 

Results: In the examination of a total of 27,353 samples taken from aborted cattle, Brucella spp. isolation was performed 

from 36.6% of the samples (10.090/27.353). Brucella spp. isolation rates from abortion samples were determined as 42.0%, 

49.6%, 43.2%, 37.3%, 39.8%, 46.0%, 48.0%, 40.2%, 34.4%, 29.8%, 21.5%, respectively, since 2012. It was determined 

that the disease was detected at the highest rate in the region in December and the lowest rate was detected in August. 

Conclusion: In conclusion, bovine brucellosis is an important disease that threatens animal health and public health in 

many countries, including our country. With this study, the burden of brucellosis in cattle abortions observed in the 

provinces within the study area of Erzurum Veterinary Control Institute was revealed and the relationships between the 

change of brucellosis according to years, provinces and seasons were evaluated. 

Keywords: Brucellosis, Cattle, Erzurum 
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Bu çalışma köpeklerde sıkça görülen ağız papillomlarında virolojik olarak tanı konulması sonrası bazı tedavi yöntemlerinin 

karşılaştırılması amacıyla yapıldı. Bu amaçla çeşitli ırklardan, yaş ortalaması 31,9+7,4 ay olan sahipli ve sahipsiz 50 

köpekten kan örnekleri toplandı. Toplanan kan örneklerinde Canine oral papillomavirus (CoPV) antijen (Ag) varlığı 

araştırıldı. Papilloma lezyonları bulunan köpeklerin serumlarının %50’sinde CoPV Ag varlığı belirlendi. Ag pozitif tespit 

edilen 25 adet köpek random olarak iki gruba ayrıldı ve iki tedavi yöntemi uygulandı. Tedavi 1 grubundaki 10 hayvana 

otolog aşı ve immun destekleyici Zylexis™ uygulamaları yapıldı. Tedavi 2 grubundaki 15 hayvana PAPILEND™® krem, 

immun destekleyici Zylexis™ ve premix toz (vitamin E, çinko, selenyum, bakır) uygulamaları yapıldı. Tedavi 1 grubundaki 

10 adet hayvanda ortalama remisyon süresi 21-30 gün olarak tespit edildi. Tedavi 2 grubundaki 15 adet hayvanda ise bu 

süre 15-30 gün olarak belirlendi. Her iki grupta da CoPV Ag varlığı belirlenmiş bütün köpeklerde lezyonlar başarılı olarak 

tedavi edildi. Sonuç olarak, CoPV sonucu gelişen ağız lezyonlarında PAPILEND™® krem, immun destekleyici Zylexis™ 

ve premix toz (vitamin E, çinko, selenyum, bakır) kombine uygulamalarının hastalık remisyon sürecini daha kısalttığı 

sonucuna varıldı.   

Anahtar Kelimeler: Köpek, Papillomavirus, Tedavi, PAPILEND™® 

Virological Diagnosis of Canine Oral Papillomavirus in Dogs and Evaluation of Treatment Applications  

This study is to compare some treatment methods after virological diagnosis of oral papillomas, which are frequently seen 

in dogs. For this purpose, blood samples were collected from 50 owned and stray dogs of various breeds with a mean age 

of 31.9 + 7.4 months. The presence of Canine oral papillomavirus (CoPV) antigen (Ag) in the collected blood samples was 

investigated. CoPV (Ag) was determined in 50% of serum of blood collected from dogs with papilloma lesions. 25 dogs 

that were found to be Ag positive were randomly divided into two groups and two treatment methods were applied. 

Autologous vaccine and immune- supportive Zylexis ™ were administered to 10 animals in the treatment 1 group . 

PAPILEND ™®  cream, immune supportive Zylexis ™ and premix powder (vitamin E, zinc, selenium, copper) were applied 

to 15 animals in treatment 2 group cream. The mean remission period was determined as 21-30 days in 10 animals in the 

treatment 1 group. This period was determined as 15-30 days in 15 animals in the treatment 2 group. Lesions were 

successfully treated in all dogs with CoPV (Ag) presence in both groups. It was concluded that oral lesions caused by CoPV 

was shortened the disease remission period by combined applications of PAPILEND ™® cream, immune - supportive 

Zylexis ™ and premix powder (vitamin E, zinc, selenium, copper).  

Keywords: Dog, Papillomavirus, treatment, PAPILEND™® 
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Enfeksiyöz bronşit virüsünün (IBV) neden olduğu Enfeksiyöz bronşit (IB) hastalığı özellikle kümes hayvanlarında yüksek 

bulaşıcılığa sahip viral bir solunum yolu hastalığıdır. Aşılama, hastalığı kontrol altına almak için en etkili yöntemdir. 

Bununla birlikte, geleneksel IBV aşıları, çok sayıda IBV serotipine sahip olması nedeniyle yeterince etkili değildir. Ek 

olarak, multiepitop bazlı aşı gibi yeni aşı türleri, daha düşük bir antikor titresi ve zayıf bir hücresel bağışıklık tepkisi 

üreterek yeterli koruma sağlayamamaktadırlar. Adjuvan kullanımı, aşılarla ilişkili bağışıklık tepkilerini ve korumayı büyük 

ölçüde değiştirebilir. Adjuvan bileşenler, antijene karşı bağışıklık tepkisini arttırmak için aşılara eklenen kimyasal 

maddeler, mikrobiyal bileşenler veya proteinlerdir. Hali hazırda, veteriner aşıları için onaylanmış adjuvanlar alüminyum 

ve yağ emülsiyon adjuvanlarıdır. Bu çalışmada IBV’ye karşı farklı adjuvanlar kombinasyonlarının etkinliği analiz 

edilmiştir.  

Çalışmada kapsamında inaktive edilen IBV (H120) suşu ile yeni yağda su (W/O) tipi emülsüyon adjuvanları ile formüle 

edilerek inaktif enfeksiyöz bronşit virüsünün (IBV) aşısı geliştirildi ve immünojenik etkinliği değerlendirildi. Aşının her 

dozu için belirlenen oranlarda, 1×106 EID50/0.1 mL konsantrasyonda virüs ile suda yağ (W/O) tipi emülsiyon karıltırıldı. 

Hazırlanan formülasyonlar intramüsküler (kas içi) tek doz enjeksiyon olarak uygulandı ve aşılama sonrası fareler 28 gün 

boyunca gözlem altında tutuldu. Aşılamalar sonucu oluşan spesifik antikor ELISA ile, hücresel yanıt splenosit 

proliferasyon testi ile ve ayrıca T hücre yanıtı ise flow sitometride CD3+, CD8+ ve INF-γ yanıtları ölçülerek belirlendi. 

Sonuç olarak, inaktif IBV aşısı ile intramüsküler olarak aşılanan farelerin, emülsiyon içeren gruplarda spesifik antikor 

yanıtı (IgG, IgG1 ve IgG2a) arttırdığı gözlendi (p<0.001). Her iki adjuvan grubunda da, aşılamadan sonra splenosit 

proliferasyonda, CD3+ ve CD8+ T lenfosit yanıtlarında ve ayrıca IFN-sitokin üretiminde önemli bir artış görüldü 

(p<0.001). Bu sonuçlar hücre aracılı immün yanıtların arttığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyöz Bronşitis Virüsü, Emülsiyon, Adjuvan, İmmünizasyon. 

Investıgatıon of Adjuvant Potentıal of Water/Oil Emulsıon Formulatıons in Inactıve Infectıous Bronchıtıs (IB) Virus 

Vaccines 

Infectious bronchitis (IB) disease caused by the infectious bronchitis virus (IBV) is a highly contagious viral respiratory 

disease, specifically seen in poultry. Vaccination is the most effective method to control this disease, however, traditional 

IBV vaccines are not effective enough due to the large number of IBV serotypes. Even the newly-emerging vaccine types 

such as the multiepitope-based vaccines, which produce a lower antibody titer and a weak cellular immune response, do 

not provide adequate protection. To address this issue, adjuvant use can be utilized to greatly alter the immune responses 

and protection associated with these vaccines. Adjuvant components are chemicals, microbial components, or proteins 

added to vaccines to enhance the immune response to the antigen. Currently, approved adjuvants for veterinary vaccines 

are aluminum and oil emulsion. In this study, the efficacy of different combinations of adjuvants against IBV was 

determined. 

In the scope of the study, inactivated IBV (H120) strain and new water-in-oil (W/O) type emulsion adjuvants were 

formulated with an inactivated infectious bronchitis virus (IBV) vaccine and its immunogenic efficacy was evaluated. For 

each dose of the vaccine, 1×106 EID50/0.1 mL concentration of virus was mixed with a determined ratio of oil-in-water 

(W/O) type emulsion. The prepared formulations were administered as an intramuscular single-dose injection and post-

vaccination mice were observed for 28 days. The specific antibody resulting from vaccinations was determined by ELISA, 

the cellular response was determined by splenocyte proliferation test, and T cell response was determined by measuring 

CD3+, CD8+, and INF-γ responses in flow cytometry. In conclusion, it was observed that the mice that were vaccinated 

intramuscularly with inactivated IBV vaccine showed an increase in specific antibody response (IgG, IgG1, and IgG2a) in 

emulsion-containing groups (p<0.001). In both adjuvant groups, a significant increase in splenocyte proliferation, CD3+, 

and CD8+ T lymphocyte responses as well as IFN-cytokine production was seen after vaccination (p<0.001). These results 

indicate increased cell-mediated immune responses. 
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Su Kaynaklarından İzole Edilen Aeromonas spp. ve Escherichia coli İzolatlarında Plazmid Aracılı Kolistin Direncine 

Yol Açan mcr Genlerinin Varlığı 

Harun HIZLISOY1 

1Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Sorumlu Yazar: harunhzlsoy@hotmail.com 

Amaç: Antibiyotik direnci halk sağlığını tehdit eden önemli bir sorundur. Çalışmamızda su kaynaklarından izole edilen 

çeşitli bakterilerde, kolistin direncinden sorumlu genlerin varlığının araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışma kapsamında Kasım 2020'den Eylül 2022 tarihleri arasında; kaynak, gölet ve içme sularından toplanan, 

toplam 600 su numunesi, materyal olarak kullanılmıştır. Numunelerde Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Listeria 

spp., Aeromonas spp. ve Escherichia coli varlığının araştırılmasına yönelik izolasyon ve identifikasyon testleri yapılmıştır. 

İzole ve identifiye edilen izolatlar matrix-assisted laser desorption ionization-time-of-flight mass spectrometry (MALDI-

TOF) analizi ile konfirme edilmiştir. İzolatların kolistin antibiyotiğine karşı duyarlılığı sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile 

belirlenmiştir. Plazmid aracılı mobil kolistin direncinden sorumlu genlerin (mcr 1/2/6, mcr 3/7, mcr 4, mcr 5 ve mcr 8) 

varlığı Real-time PCR ile saptanmıştır. Tespit edilen genlerin doğrulanması amacıyla sekans analizinden faydalanılmıştır. 

Sulardan soyutlanan bakterilerin moleküler yakınlığı Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus (ERIC) PCR ile 

tespit edilmiştir. 

Bulgular: Toplanan su örneklerinde Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Listeria spp. izolasyonu yapılamazken 8 

örnekte Aeromonas spp. (4’ü Aeromonas veronii, 3’ü Aeromonas media ve 1’i de Aeromonas caviae) ve 14 örnekte 

Escherichia coli varlığı saptanmıştır. Antibiyotik duyarlılık testi sonunda bir A. veronii izolatı için MİK ≥ 4 µg/mL olarak 

bulunmuştur. Diğer Aeromonas spp. izolatları için ise ≤2 µg/mL MİK değeri ortaya konmuştur. Bununla beraber tüm E. 

coli izolatlarında MİK ≥ 2 µg/mL olarak tespit edilmiştir. Aeromonas spp. pozitif örneklerin %37'sinin (3/8) mcr-3/7 genini 

taşıdığı tespit edilmiştir. Buna ilaveten, mcr 3/7 gen pozitif izolatların %66'sı (2/3) A. veronii, %33'ü (1/3) A. media olarak 

bulunmuştur. İncelenen Aeromonas spp. izolatlarında mcr-1/2/6, mcr-4, mcr-5 ve mcr-8 genleri bulunamamıştır. Ayrıca E. 

coli izolatlarının %21(3/14)'inde mcr-1/2/6 geni pozitif tespit edilmiştir. ERIC PCR sonunda tüm izolatlar heterojenite 

sergilemiştir. 

Sonuç: Son yıllarda yüksek düzeyde artış gösteren kolistin dirençli izolatların varlığı ve bu izolatların çeşitli su 

kaynaklarından tespit edilmiş olması halk sağlığı açısından önem arz etmektedir. Antibiyotik dirençli izolatların ortaya 

çıkışında ve yayılışında rol oynayan faktörler tespit edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Su, Aeromonas spp., Escherichia coli, Kolistin, Mcr genleri 

Presence of mcr Genes Causing Plasmid Mediated Colistin Resistance in Aeromonas spp. and Escherichia coli Isolated 

from Water Sources 

Objective: Antibiotic resistance is an important problem threatening public health. Our study aimed to investigate the 

presence of genes responsible for colistin resistance in various bacteria, isolated from water sources. 

Method: Within the scope of the study, between November 2020 and September 2022, a total of 600 water samples 

collected from springs, ponds, and drinking water sources were used as materials. In order to investigate the presence of 

Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Listeria spp., Aeromonas spp., and Escherichia coli, isolation and identification 

tests were performed. Isolated and identified strains were confirmed by matrix-assisted laser desorption ionization-time-

of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF) analysis. The susceptibility of isolates to colistin was determined by the broth 

microdilution method. The presence of genes responsible for plasmid-mediated mobile colistin resistance (mcr 1/2/6, mcr 

3/7, mcr 4, mcr 5 and mcr 8) was detected by Real-time PCR. Sequence analysis was used to confirm the detected genes. 

The molecular proximity of bacteria isolated from the water was determined by Enterobacterial Repetitive Intergenic 

Consensus (ERIC) PCR. 

Results: Staphylococcus aureus, Salmonella spp., and Listeria spp. could not be isolated, however, in 8 samples Aeromonas 

spp. (4 Aeromonas veronii, 3 Aeromonas media and 1 Aeromonas caviae) and in 14 samples Escherichia coli were detected. 

The MIC was found to be ≥ 4 µg/mL for an A. veronii isolate at the result of the antibiotic susceptibility test. A MIC value 

of ≤2 µg/mL was found for other Aeromonas spp. isolates. However, MIC was determined as ≥ 2 µg/mL in all E. coli 

strains. It was determined that 37% (3/8) of Aeromonas spp. positive samples carried the mcr-3/7 gene. In addition, 66% 

(2/3) of mcr 3/7 gene-positive isolates were identified as A. veronii and 33% (1/3) as A. media. mcr-1/2/6, mcr-4, mcr-5 

and mcr-8 genes were not found in Aeromonas spp. isolates examined. In addition, 21%(3/14) of E. coli isolates were 

positive for the mcr-1/2/6 gene. All isolates showed heterogeneity at the end of ERIC PCR. 
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Conclusion: The presence of colistin-resistant isolates, which have increased at a high level in recent years, and the 

detection of these isolates from various water sources are of utmost significance for public health. Factors that play a role 

in the emergence and spread of antibiotic-resistant strains should be identified and necessary precautions should be taken. 

Keywords: Water, Aeromonas spp., Escherichia coli, Colistin, Mcr genes 

Çalışmayı destekleyen herhangi bir kurum veya kuruluş bulunmamaktadır. 
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Broylerlerde Clostridium perfringens İzolasyonu, Toksin Genotiplendirmesi ve   Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması  

Evrim GENÇ1, Oktay GENÇ1 

119 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ad, Samsun 

Sorumlu Yazar: evrim.genc@omu.edu.tr 

Amaç: Bu çalışma, etlik piliçlerde Clostridium perfringens izolasyonu, toksin tiplendirmesi ve antimikrobiyal direnç 

durumunun araştırılması amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırmada, 71 adet kloakal svab ve 41 adet sekum içeriği (14’ünde hemorajik lezyonlar ve kanlı ishal vardı) 

olmak üzere toplam 112 örnek incelendi. C. perfringens izolasyonu amacıyla zenginleştirilmiş ve selektif besiyerleri 

(sırasıyla Brain Heart Infusion (BHI) buyyon, D-sikloserin ilave edilmiş Triptoz Sülfit Sikloserin agar (TSC) ve % 5’lik 

koyun kanlı agar) kullanıldı. Bakterinin tanımlanması ve karakterizasyonu, izole edilen bakterilerin kültürel özelliklerine, 

çift hemolitik zon oluşumuna, gram boyama, lesitinaz ve katalaz aktivitesine göre belirlendi. Fizyolojik özelliklerin 

genotipik teyidi, hem cins hem de tür seviyesinde 16S rRNA ve cpa (alfa toksin) gen analizleri ile gerçekleştirildi. Toksin 

tespiti amacıyla C. perfringens beta  (CPB), nekrotik enterit beta-like toksin (NetB), enterotoksin (CPE) ve large (TpeL) 

toksin genleri PZR yöntemi ile incelendi. C. perfringens suşlarının antimikrobiyal ajanlara kaşı duyarlılıkları Kirby-Bauer 

Disk Difüzyon yöntemi ile araştırıldı. Duyarlılık sonuçları her bir antibiyotiğin inhibisyon zonu, penisilin G’nin inhibisyon 

zonu ile karşılaştırılarak yapıldı. Suşların duyarlılık durumunu belirlemek için 10 farklı gruptan çeşitli antibiyotikler 

[gentamisin, neomisin, streptomisin, penisilin G, amoksisilin-klavulanik asit, ampisilin, tetrasiklin, doksisiklin, linkomisin, 

enrofloksasin, norfloksasin, eritromisin,  virginamisin, kloramfenikol, basitrasin, seftiofur] test edildi. 

Bulgular: Fizyolojik ve bakteriyolojik özelliklerine göre belirlenen 90 izolatın genotipik olarak 29 (%32.2) ’u C. 

perfringens olarak tanımlandı. Suşların 18 (%25.35) ’i kloakal svab örneğinden, 11 (%26.82)’i sekum içeriğinden olduğu 

belirlendi. Tüm C. perfringens suşlarının toksinotiplendirmesinde sadece cpa geni tespit edildi ve tüm suşlar tip A olarak 

tanımlandı. Tip A suşları içerisinde 1 suşun cpe geni, 4’ünün ise tpeL geni taşıdığı saptandı. Antibiyotik duyarlılıklarının 

belirlenmesinde, suşların tümünün 3 ve/veya daha fazla gruptan antibiyotik sınıfına dirençli olduğu tespit edildi. Tüm suşlar 

gentamisin, neomisin, streptomisin, eritromisin ve linkomisine karşı %100 dirençli bulundu. 

Sonuç: Piliçlerde C. perfringens çalışmalarında tip A, C ve G kaynaklı suşlar bildirilmekle birlikte bu araştırmada sadece 

tip A kaynaklı suşlar izole edildi. Bu durum sağlıklı piliç mikroflorasına ait bilgilerle uyuşmaktadır. Ancak, suşların 

tümünde çoklu antibiyotik direncinin tespiti antibiyotik direnç kaynağının izolasyon yapılan alanlarda araştırılmasını 

önemli hale getirmiş ve çalışma sonucunda C. perfringens antibiyotik direnç gelişiminin izlenmesi gerekliliği ortaya 

çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Broyler; Clostridium perfringens; Toksin genotiplendirme; antibiyotik duyarlılık 

Isolation, Toxin Genotyping and Antibiotic Susceptibility of Clostridium perfringens strains in Broilers 

Objective: This study was carried out to investigate Clostridium perfringens isolation, toxin typing and antimicrobial 

resistance in broilers. 

Method: In the study, a total of 112 samples, 71 of which were cloacal swabs and 41 seca contents (14 had hemorrhagic 

lesions and bloody diarrhea), were examined. For the isolation of C. perfringens, enriched and selective media (Brain Heart 

Infusion (BHI) broth, D-cycloserine added Tryptose Sulfite Cycloserine agar (TSC) and 5% sheep blood agar, respectively) 

were used. Identification and characterization of the bacteria was determined according to the cultural characteristics of the 

isolated bacteria, double hemolytic zone formation, gram staining, lecitinase and catalase activity. Genotypic confirmation 

of physiological traits was performed by 16S rRNA and cpa (alpha toxin) gene analyzes at both genus and species level. 

For toxin detection, C. perfringens beta (CPB), necrotic enteritis beta-like toxin (NetB), enterotoxin (CPE) and large (TpeL) 

toxin genes were analyzed by PCR method. The susceptibility of C. perfringens strains to antimicrobial agents was 

performed by Kirby-Bauer Disk Diffusion method. The results of the performed test were evaluated by comparing the 

inhibition zones of each antibiotic with penicillin G. Various antibiotics from 10 different groups [gentamicin, neomycin, 

streptomycin, penicillin G, amoxicillin-clavulanic acid, ampicillin, tetracycline, doxycycline, lincomycin, enrofloxacin, 

norfloxacin, erythromycin, virginamycin, chloramphenicol, bacitracin, ceftiofur]  were tested to determine the 

susceptibility status of the strains. 

Results:  Twentynine (32.2%) of 90 isolates determined according to their physiological and bacteriological characteristics 

were identified as C. perfringens by PCR. It was determined that 18 (25.35%) of the strains were from cloacal swab samples 

and 11 (26.82%) were from cecal contents. Only the cpa gene was detected in the toxinotyping of all C. perfringens strains 

and all strains were defined as type A. Among the type A strains, it was determined that 1 strain carried the cpe gene and 
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4 had the tpeL gene. In the evaluation of antibiotic susceptibility test, all of the strains were found to be resistant to antibiotic 

classes tested from 3 or more groups. All of the strains were found 100% resistant to gentamicin, neomycin, streptomycin, 

erythromycin and lincomycin. 

Conclusion:  Although strains from type A, C and G were reported in C. perfringens studies in broilers, only strains from 

type A were isolated in this study. This is in agreement with the information on healthy broiler microflora. However, the 

detection of multi-antibiotic resistance in all strains made it important to investigate the source of antibiotic resistance in 

isolated areas, and as a result of this study, the necessity of monitoring the development of C. perfringens antibiotic 

resistance emerged. 

Keywords: Broiler; Clostridium perfringens; Toxin genotyping; antibiotic susceptibility 
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Pelophylax sp. Türlerinden İzole Edilen Bazı Enterik Bakterilerin Pulsed Field Jel Elektroforezi ile Parmakizi Analizi 

Erva RAKICI1, İnci DURUKAN2, Abdullah Altunışık ALTUNIŞIK1, Kazım ŞAHIN1, Osman Birol ÖZGÜMÜŞ1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
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Sorumlu Yazar: erva.esmer@erdogan.edu.tr 

Giriş ve Amaç: Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı dünyada önemli bir problemdir. Son yirmi yılda aşırı antibiyotik 

kullanımının hızlı bir direnç gelişimine yol açtığı düşünülmektedir. Antibiyotik direnci sadece patojen bakterilerde değil, 

çevre mikroorganizmalarında da gösterilmiştir. Literatürdeki çalışmalar, insan ve hayvan patojeni olan bakterilerin 

amfibilerden izole edildiğini göstermektedir. Klinik dışı, çevre kaynaklı suşların antibiyotik direncinin belirlenmesi çevre 

kirliliğini göstermesi açısından oldukça önemlidir.  Amacımız, çevre kirliliği açısından indikatör organizmalar olarak 

bilinen Pelophylax cinsi kurbağalardan izole edilen, kloak orijinli E. coli, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella ve 

Raountella suşlarında antimikrobiyal direncin ve moleküler epidemiyolojisinin belirlenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Doğu Karadeniz bölgesindeki altı ilin (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin), farklı ekolojik 

koşullara sahip üç bölgesinden  (yerleşim yeri, sanayi ve ekolojik habitat) yakalanan genç, erkek ve dişi bireylerin kloakal 

sürüntü örneği alınarak toplamda 17 adet E. coli, 50 adet Citrobacter, 17 adet Enterobacter, 9 adet Klebsiella ve 14 adet 

Raountella suşu izole edildi. Biyokimyasal testler ve otomatize sistemlerle tür tayini yapıldıktan sonra, standart disk 

difüzyon yöntemiyle 12 farklı antibiyotiğe karşı antimikrobiyal hassasiyet testleri yapıldı. Pulsed field jel elektroforezi 

(PFGE) analizi ile klonal benzerlikleri tespit edildi. 

Bulgular: Çevre orijinli 107 adet enterik suşun, antibiyogram sonuçlarına göre en yüksek direnç ampisilin, sulbaktam 

ampisilin ve sefazoline karşı belirlenirken; en düşük direnç ise kloramfenikol, gentamisin ve siprofiloksasine karşı 

gözlendi. PFGE analizleri sonucunda, farklı lokasyon ve istasyonlardan alınan suşlar arasında benzerlik oranı Tennover 

kriterlerine göre, E. coli suşlarında* %92 iken, diğer cinsler arasında % 56-65 arasında olduğu belirlendi. 

Sonuç: Pelophylax gibi kozmopolit bir türün barsak mikrobiyotasındaki enterik bakterilerin oldukça yüksek oranda 

antibiyotik direnci taşıması, suşların farklı şehir ve yaşam koşullarında yaşayan kurbağalardan izole edilmelerine rağmen 

ilişkili bulunması, direnç ve bu direncin altında yatan faktörlerin, bakteri türlerinin hayatta kalma yeteneğini arttırdığını, 

çevrede özellikle bu suşların generasyonlarının seçilerek baskın hale geldiğini akla getirmektedir. İndikatör bir 

organizmanın mikrobiyotasındaki bakterilerde antibiyotiklere direncin moleküler epidemiyolojisinin, aynı zamanda küresel 

“Tek Sağlık” konusundaki işbirliklerine veri katkısı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Pelophylax, Enterik Bakteri, PFGE, Tek Sağlık 

Fingerprint Analysis of Some Enteric Bacteria Isolated from Pelophylax sp. by Pulsed Field Gel Electrophoresis 

Introduction and Aim: Unnecessary use of antibiotics is an important problem in the world. It is thought that the excessive 

use of antibiotics in the last two decades has led to a rapid development of resistance. Antibiotic resistance has been 

demonstrated not only in pathogenic bacteria but also in environmental microorganisms. Studies in the literature show that 

bacteria that are pathogenic to humans and animals are isolated from amphibians. Determination of antibiotic resistance of 

non-clinical, environmental strains is very important in terms of showing environmental pollution. Our aim is to determine 

the antimicrobial resistance and molecular epidemiology of E. coli, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella and Raountella 

strains of cloaca origin isolated from Pelophylax frogs, which are known as indicator organisms for environmental 

pollution. 

Materials and Methods: Cloacal swab samples were taken from young, male and female individuals caught from three 

regions with different ecological conditions (settlement, industry and ecological habitat) in six provinces (Samsun, Ordu, 

Giresun, Trabzon, Rize and Artvin) in the Eastern Black Sea region. 17 strains of E. coli, 50 strains of Citrobacter, 17 

strains of Enterobacter, 9 strains of Klebsiella and 14 strains of Raountella were isolated. After species determination with 

biochemical tests and automated systems, antimicrobial susceptibility tests were performed against 12 different antibiotics 

using the standard disk diffusion method. Clonal similarities were determined by pulsed field gel electrophoresis (PFGE) 

analysis. 

Results: According to the antibiogram results of 107 enteric strains of environmental origin, the highest resistance was 

determined against ampicillin, sulbactam ampicillin and cefazolin; the lowest resistance was observed against 

chloramphenicol, gentamicin and ciprofiloxacin. As a result of PFGE analysis, the similarity rate between strains taken 

from different locations and stations was 92% in E. coli strains, while it was between 56-65% among other strains, 

according to Tennover criteria. 
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Conclusion: The fact that enteric bacteria in the intestinal microbiota of a cosmopolitan species such as Pelophylax have 

a high level of antibiotic resistance, the strains are found to be related despite being isolated from frogs living in different 

cities and living conditions, the resistance and the factors underlying this resistance increase the survival ability of the 

bacterial species, especially in the environment. This suggests that the generations of the strains become dominant by 

selection. We think that the molecular epidemiology of resistance to antibiotics in bacteria in the microbiota of an indicator 

organism will also contribute data to collaborations on the global "One Health" issue. 

Keywords: Pelophylax, Enteric Bacteria, PFGE, One Health 
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1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Sorumlu Yazar: serdenlig@harran.edu.tr 

Amaç: Süt veren hayvanlarda Brucella spp. memede ve meme üstü lenf yumrularında çoğalır ve bu hayvanlar hayatları 

boyunca bu patojeni belli aralıklar ile saçmaya devam ederler. Etkenin sütte hızlı ve doğru teşhisi epidemiyolojik surveyans, 

kamu sağlığı  ve kontrol programı takibi için önemi büyüktür. Bu nedenle bu çalışmada infekte, infekte olmayan ve şüpheli 

sürülerden alınan süt örneklerinde Brucella cinsi mikroorganizmaların canlı yada ölü varlığını ortaya koyacak antijen 

yakalama sandviç bir (AG-ELISA) geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: İnfekte keçi sürüsü ve infekte sığır sürülerinden sırası ile 120 ve 64 süt örneği, infeksiyon durumu bilinmeyen 

110 koyun ve 105 sığır süt örneği kullanıldı. İnfeksiyon durumu kesin olarak negatif toplam 100 süt örneği testin 

özgüllüğünü belirlemek için kullanıldı. Örnekler,serolojik ve kültürel yol ile de test edildiler. Monoklonal antikorlar 

(MAbs) BrF11 (anti A>M OPS) ve BM40 (anti-M OPS) eşit oranda karıştırılarak her ikisi de Brucella bakterilerini 

yakalama ve saptama amacı ile kullanıldılar. Saptama aşamasında Monoklonal antikorlar biotinle etiketlenerek 

streptavidin-HRP konjugatı ile bağlandılar. Substrat eklendikten sonra pleytler OD450 nmde okundular Negatif süt 

örneklerinin ortalaması artı 3 standard sapma eşik değer olarak belirlendi . Dolayısı ile saptama limiti pozitif OD değerlerine 

göre belirlendi.   

Bulgular: Geliştirilen test, her kuyucuk için en az saptama limiti (LOD) olarak 50-100 bakteri olarak belirlendi (Bu 

yaklaşık  103 ve 2x103 bakteri/ml miktarına tekabül etmektedir). Dolayısı ile sütte brucela cinsi bakterileri saptamada orta 

derecede duyarlı bulundu. İnfekte keçi sürüsünd 120 süt örneğinin 41, 32 ve 17 si sırası ile serolojik, antijenik ve kültürel 

yönden pozitif bulundu. İnfekte sığır sürüsünde 64 süt örneğinin 32, 23 ve 11’i sırası ile serolojik, antijenik ve kültürel 

yönden pozitif bulundu.  Tesadüfi olarak infeksiyon durumu bilinmeyen sürülerden toplanmış olan 105 inek ve 110 koyun 

süt örneğinin Ag-ELISA ile sırası ile 3 (% 2.85) ve 5 (% 4.5) adedi pozitif bulundu.   

Sonuç: Çalışma sonucunda Ag-ELISA’nın sütte brucella cinsi mikroorganzmaları saptamak için bakteriyel kütürden daha 

duyarlı, daha pratik ve daha güvenli olduğu kanısına varışmıştır.  Ayrıca elde edilen sonuçların sütün insanlar için önemli 

bir halk sağlığı riski taşıyabildiğini gösterdiği ve dolayısı ile kamu farkındalığının artırılmasının çok önemli olduğu 

vurgulanmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Ag-ELISA, brucellae, süt, LOD 

Establishment of Antigen Captured Sandwich ELISA Detecting Brucellae in Milk  

Aim: In dairy animals, Brucella spp. Replicate in  the mammary gland and supra-mammary 

lymph  nodes,  and  these  animals  continually  excrete the  pathogen  into  milk  throughout  their lives. Rapid and accurate 

bacteriological diagnosis Brucellae in milk is crucial for epidemiologic surveillance, public health and follow-up of a 

control program. For this reason, an Brucella antigen capture ELISA (Ag-ELISA) prototype was developed and used to 

test milk from infected, non-infected herds and milk from herds of unknow infecton status we aimed to develop an antigen 

capture ELISA to detect Brucella (alive or dead) in milk.  

 Method: From an infected goat flock, and infected catle herd 120 and 64 milk samples were collected, respectively. From 

different villages 110 sheep and 105 cattle milk samples were collected randomly and had unknown infecton status. A total 

of 100 milk samples from known uninfected herds were collected to determine the specificity of the the test. Samples were 

also tested serologically and culturally. MAbs BrF11 (anti A>M OPS) and BM40 (anti-M OPS) were used, mixed together 

in equal amounts, for both capture and detection of Brucella cells. For detection, the MAbs were labelled with biotin to 

facilitate subsequent binding to streptavidin-HRP conjugates. After substrate addition, plates were read at OD450 nm in a 

microplate reader, Any OD value bigger than mean of the negative milk samples plus 3 standard deviation were accepted 

as cutt off value. Therefore , LOD was roughly estimated based on positive OD values 

Results: It was found that the developed test had the ability to detect 50-100 bacteria per well (equivalent to 103 to 2x103 

cells per ml) as the lowest limit of detection (LOD) and was therefore considered modaretely sensitive to detect brucellae 

in milk. In an infected goat herd, out of 120 milk samples, 41, 32 and 17 were positive serologically, antigenically and 

culturally, respectively. Ag capture ELISA found positive 15 out of 17 culture positive milk samples. In an infected cow 

herd, out of 64 milk samples, 32, 23, 11 were found positive serologically, antigenically and culturally, respectively.. From 

randomly collected 105 cow  and 110 sheep milk samples from herds of unknown infection status, 3 (2.85%) and 5 (4.5%) 

were found positive by Ag-ELISA, respectively.  
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Conclusion: These results showed that Ag-ELISA could be used to detect brucellae in milk in a manner that is more 

practical and safer than bacterial culture. This information, on the other hand, re-afirms that milk milk can be an important 

source of brucellosis and creates a public health risk in humans, therefore increased public awareness is utmost important.  

Keywords: Ag-ELISA, brucellae, milk, LOD 

Health Security Partners 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bruselloz Kontrol ve Eradikasyon Programının değerlendirilmesi ve 

kaydedilen ilerlemeler 

Mehmet DEMİRPENÇE1, Oya G. BİLİM2, Salih ÖZKIRAN3, Cengiz KARAMAN4, Veysel HACIOĞULLARI1 

1Kktc Veteriner Dairesi, Hayvan Sağlığı Birimi, Lefkoşa 
2Kktc Veteriner Dairesi, Seroloji Laboratuvarı, Lefkoşa 
3Kktc Veteriner Dairesi, Ziyamet Kaza Veteriner Dairesi, Ziyamet 
4Kktc Veteriner Dairesi, İskele Kaza Veteriner Dairesi, İskele 

Sorumlu Yazar: mdemirpence1@gmail.com 

Amaç: Güney Amerika, Asya ve Akdeniz Bölgesi ülkelerinde olduğu gibi, Bruselloz KKTC’deki sığır, koyun ve keçi 

popülasyonunda endemik olarak seyretmektedir. Hastalık hayvan sağlığını, insan sağlığını ve uluslararası hayvansal gıda 

ticaretini olumsuz yönde etkilemektedir. Çiftlik hayvanlarındaki Bruselloz ile mücadele için 2016 yılından itibaren sero-

sörvey, test ve kesim yöntemine dayanan Bruselloz Kontrol ve Eradikasyon Programı uygulanmaktadır. Bu yayın; sürmekte 

olan KKTC Bruselloz Kontrol ve Eradikasyon Programı uygulamalarının değerlendirilmesi ve kaydedilen ilerlemelerin 

sunulması amacı ile hazırlanmıştır. 

Yöntem: Program çerçevesinde sero-pozitif hayvanların, işletmelerin belirlenmesi ve Bruselloz prevelansındaki değişimin 

takip edilmesi için; 2017, 2019 ve 2021 yıllarında tüm işletmeleri kapsayacak, ulusal çapta 3 adet sero-sörvey uygulandı. 

Taramalarda 12 aylık yaştan büyük sığır ve 6 aylık yaştan büyük damızlık koyun ve keçilerden kan numuneleri toplanıp 

serolojik olarak test edilmiştir.  

Toplanan kan numunelerine tarama testi olarak Rose Bengal Pleyt (RPT) Test ve doğrulama testi olarak i-Elisa ve CFT 

uygulandı. İşletmelerin Bruselloz yönünden sağlık statüleri belirlendi ve Bruselloz varlığı belirlenen işletmelerde (Tablo 

I.) karantina uygulanıp, test ve kesim yöntemi ile eradikasyon çalışmaları yürütüldü. Karantina uygulanan işletmelerdeki 

sero-pozitif bireylerin eliminasyonundan bir ay sonra, uygun yaştaki tüm hayvanlar tekrar serolojik olarak taranıp, sero-

pozitif bireylere test ve kesim yöntem ile eradikasyon uygulandı. Ardışık olarak üç ay ara ile hayvanların negatif olarak 

test edilen işletmelere ari sağlık statüsü verilerek karantina uygulaması sonlandırıldı. 

Bulgular:  Program kapsamında 2017, 2019 ve 2021 yıllarında uygulanan sero-sörvey çalışmalarına,  koyun ve keçi 

popülasyonunda; sırasıyla 378 işletmede, 4040; 231 işletmede 3014 ve 207 işletmede 685 hayvanda ve sığır 

popülasyonunda sırasıyla; 78 işletmede, 571; 59 işletmede, 520 ve 40 işletmede 282 hayvanda Bruselloz tespit edildi.  

Sonuç: Eradikasyon çalışmaları neticesinde Aralık 2021’de; koyun keçi popülasyonunda sürü prevalansının % 10.2’den 

%5.09’e, bireysel prevalansın % 1.6’ten, %0.69’a düştüğü ve sığır popülasyonunda sürü prevalansının %10.2’den, 

%5.84’e; bireysel prevalansın %1.5’ten 0.69’a düştüğü tespit edildi. Bölgesel olarak yapılan değerlendirmede, sığır 

popülasyonunun düşük olduğu İskele ve Ziyamet Kaza Veteriner Dairesi (KVD) bölgelerinde sığır Brusellozunun eradike 

edildiği belirlendi. Koyun keçi Brusellozun en yüksek olduğu Ziyamet KVD bölgesinde prevalansın ülke ortalamasının 

altına indiği, fakat Girne ve Güzelyurt KVD bölgelerinde arttığı veya aynı kaldığı tespit edildi (Şekil I, Şekil II). Bu sonucun 

üreticilerin eradikasyon kurallarını uygulamalarına gösterdiği direnç ve bölgeler arası veteriner hizmetlerindeki farklılığın 

neden olduğu düşünülmektedir.  

Şekil 1 Yıllara Göre, Bölgeler Bazında Koyun Keçi Brusellozu Sürü Prevalansı Verileri. 

Şekil 2 Yıllara Göre, Bölgeler Bazında Sığır Brusellozu Sürü Prevalansı Verileri  

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Kontrol ve Eradikasyon, KKTC 

Evaluation of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) Brucellosis Control and Eradication Programma and 

progress made 

Objective: Brucellosis is endemic in the cattle, sheep and goat populations in the TRNC, as in the countries of South 

America, Asia and the Mediterranean Region. The disease adversely affects animal health, human health and international 

trade of food of animal origin. The Brucellosis Control and Eradication Programme based on sero-survey, test and slaughter 

method has been implemented since 2016 to combat Brucellosis in the livestock. This publication has been prepared with 

the aim of evaluating the ongoing TRNC Brucellosis Control and Eradication Program practices and presenting the progress 

made. 

Method: Within the framework of the programme, three national sero-surveys were carried out to cover all holdings, for 

the purpose of defining seropositive animals, holdings and to follow up changes of Brucellosis prevalence in years 2017, 

2019 and 2021 respectively. In the screenings, blood samples were collected from cattle older than 12 months and breeding 
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sheep and goats older than 6 months and were serologically tested. The collected blood samples were tested using Rose 

Bengal Plate (RPT) test as a screening test and i- Elisa and CFT were applied as confirmation test. 

The health status of holdings in terms of Brucellosis was determined and quarantine was applied in the holdings with the 

presence of Brucellosis, and eradication studies were carried out by testing and slaughtering method. After one month 

period of the elimination of sero-positive individuals in quarantined holdings, all animals of appropriate age were screened 

serologically again, and sero-positive individuals were eradicated by using test and slaughter method. The quarantine 

application was realised by giving the free health status to the holdings where all animals in the farm were tested with 

negative results at three consecutive months’ intervals. 

Results: In the sero-survey studies carried out within the scope of the programme, in 2017, 2019 and 2021 years 

respectively, in the sheep and goat population; 4040 individuals in 378 flocks; 3014 individuals in 231 flocks; and 1707 

individuals in 207 flocks and in the cattle population respectively; 571 individuals in 78 herds; 520 individuals in 59 herds; 

and 282 individuals in 40 herds, Brucellosis was detected. 

Conclusion: As a result of eradication studies, it was determined that; in the sheep and goat population herd prevalence 

decreased from 10.2% to 5.09%; individual prevalence decrease from 1.6% to 0.69%, and in cattle population; herd 

prevalence decreased from 10.2% to 5.84%; the individual prevalence decreased from 1.5% to 0.69. Based on regional 

assessment, in the İskele and the Ziyamet Veterinary District Offices (VDO) regions, where bovine population density is 

low, Bovine Brucellosis was eradicated (Figure I and Figure II).  

 It was indicated that the Brucellosis prevalence decreased below the country average in the Ziyamet VDO region, where 

sheep and goat Brucellosis was the highest in 2017. But sheep and goat Brucellosis prevalence increased or remained the 

same in the Girne VDO and the Güzelyurt VDO regions.   It is thought that this result is caused by the resistance of the 

farmers in applying the eradication rules and the differences in implementation in veterinary services. 

Figure 1 Chart I. Herd Prevalence in Sheep Goat Population by Regions and change in Individual Prevalence. 

Figure 2 Herd Prevalence in Sheep Goat Population by Regions and change in Individual Prevalence. 

Keywords: Brucellosis, Control and Eradication, TRNC 
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BS28  

Sığırların Solunum Sistemi Enfeksiyonlarından İzole Edilen Bakteriyel Etkenler 

Leyla GÜLER1, Habibe ALTINIŞIK EŞMEKAYA1, Eda Naz ÖZKAL1, Büşra KESKİN1 

1MG Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı 

Sorumlu Yazar: habibealtinisikk@gmail.com 

Sığır solunum sistemi hastalıkları, tüm dünyada süt ve besi sığırı yetiştiriciliğinde ekonomik kayıpların en önemli 

nedenlerinden biridir. Hastalık viral ve bakteriyel patojenlerin neden olduğu çok faktörlü bir etiyolojiye sahip olup, 

mikroorganizmalar, çevresel ve konakçıya ait faktörler arasındaki kompleks etkileşimlerin sonucu olarak gelişir. Bu 

çalışmada 2018-2022 yılları arasında laboratuvarımıza solunum sistemi problemleri nedeni ile gelen, süt ve besi sığırlarına 

ait örneklerden yapılan bakteriyolojik kültür sonuçları değerlendirildi. Örnekler ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan 245 

işletmeden alınan 5 günlük yaştan itibaren farklı yaşlardaki hayvanlara ait materyalleri kapsamaktadır. Ölen hayvanlardan 

akciğer, canlı hayvanlardan tracheal sıvı ve burun svabı örneklerinden bakteriyolojik kültür yapıldı. İzole edilen etkenlerin 

identifikasyonunda biyokimyasal testler, PCR ve MALDI-TOF yöntemlerinden yararlanıldı. Bakteriyolojik kültürü yapılan 

936 örneğin (356’sı akciğer, 42’si tracheal sıvı ve 538’i burun svabı) 544 (%58.12)’ünden bakteriyel etken izole edildi. 

İzolasyon yapılan örneklerde, Mycoplasma bovis 319 (%58.63), Pasteurella multocida 207 (%38.05), Trueperella 

pyogenes 150 (%27.57), Mannheimia haemolytica 117 (%21.50), Salmonella Dublin 14 (%2.57), Bibersteinia trehalosi 10 

(%1.83), Histophilus somni 5 (%0.91) örnekte tek başına veya diğer etkenlerle birlikte izole edildi. M. bovis, izolasyon 

yapılan örneklerin 115 (%21.14)’inde tek, 204 (%37.50)’ünde diğer etkenlerle birlikte; P. multocida 92 (%16.91)’sinde 

tek, 115 (%21.14)’inde diğer etkenlerle birlikte; T. pyogenes 50 (%9.19)’sinde tek, 100 (%18.38)’ünde diğer etkenlerle 

birlikte, M. haemolytica 36 (%6.62)’sında tek, 81 (%14.89)’inde diğer etkenlerle birlikte; S. Dublin 11 (%2.02)’inde tek, 3 

(%0.55)’ünde diğer etkenlerle birlikte; B. trehalosi 1 (%0.18)’inde tek, 9 (%1.65)’unda diğer etkenlerle birlikte; H. somni 

4 (%0.73)’ünde tek, 1 (%0.18)’inde M. bovis ile birlikte izole edildi. Toplamda izolasyon yapılan 544 örneğin 309 

(%56.80)’unda tek etken, 235 (%43.20)’inde iki veya daha fazla etken birlikte izole edildi. Miks enfeksiyonların 

çoğunluğunda (196 örnekte, %83.40) iki etken birlikte bulunurken. 39 (%16.59) örnekte üç veya dört etken birlikte 

bulundu. Kombine enfeksiyon etkenleri arasında en yaygın olarak sırasıyla M. bovis + P. multocida 63 (%11.58), M. bovis 

+ T. pyogenes 58 (%10.66) ve M. bovis + M. haemolytica 42 (%7.72) örnekte tespit edildi. Bulgular, ülkemizde sığırların 

solunum sistemi enfeksiyonlarında 1) M. bovis’in en fazla tespit edilen etken olduğunu 2) T. pyogenes’in yaygın olarak 

izole edilen etkenlerden biri olduğunu 3) Buzağılarda S. Dublin enfeksiyonlarındaki dikkat çekici artışı göstermektedir. 

Konakçıya adapte bir tür olan S. Dublin diğer Salmonella etkenlerinden farklı olarak septisemi ve akciğer tropizmine neden 

olması nedeniyle buzağılardan solunum problemi ile gelen örneklerde de göz önünde bulundurulmalıdır.   

Anahtar Kelimeler: Sığır solunum sistemi enfeksiyonu, M. bovis, P. multocida, M. haemolytica, T. pyogenes B. trelalosi, H. somni, S. 

Dublin 

Bacterial Microorganisms Isolated from Bovine Respiratory Infections 

Bovine respiratory disease is one of the most important causes of economic losses in both beef and dairy cattle breeding 

worldwide. The disease has a multifactorial etiology with viral and bacterial pathogens and develops as a result of complex 

interactions between microorganisms, environmental and host factors. In this study, bacteriological culture results of 

samples, submitted to our diagnostic laboratory during the years of 2018-2022 from dairy and beef cattle with respiratory 

problems were evaluated. The samples were from animals of different ages, over five days old, from 245 herds located in 

different regions of the country. Bacteriological cultures of lung samples from dead animals, nasal swab and tracheal fluid 

samples from live animals were performed. Biochemical tests, PCR and MALDI-TOF methods were used for the 

identification of isolated microorganisms. In 544 (58.12%) of 936 (356 lungs, 42 tracheal fluids and 538 nasal swabs) 

samples, bacterial agents were isolated. Mycoplasma bovis in 319 (58.63%), Pasteurella multocida in 207 (38.05%), 

Trueperella pyogenes in 150 (27.57%), Mannheimia haemolytica in 117 (21.50%), Salmonella Dublin in 14 (2.57%), 

Bibersteinia trehalosi in 10 (1.83%), Histophilus somni in 5 (0.91%) samples were isolated. Isolation rate of 

microorganisms in the samples as a single or in combination were respectively: 115 (21.14%) and 204 (37.50%) for M. 

bovis, 92 (16.91%) and 115 (21.14%) for P. multocida, 50 (9.19%) and 100 (18.38%) for T. pyogenes, 36 (6.62%)  and 81 

(14.89%) for M. haemolytica, 11 (2.02%) and 3 (0.55%) for S. Dublin, 1 (0.18%) and 9 (1.65%) for B. trehalosi, 4 

(0.73%)  and 1 (0.18%) for H. somni. Totally, in 309 (56.80%) of 544 samples single, in 235 (43.20%) two or more 

microorganisms were isolated in combination. Coinfections consisted of generally two microorganisms (83.40%). The 

most common combinations were respectively M. bovis + P. multocida in 63 (11.58%), M. bovis + T. pyogenes in 58 

(10.66%) and M. bovis + M. haemolytica in 42 (7.72%) samples.  
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The findings indicates that in bovine respiratory system infections in Türkiye 1) M. bovis is the most frequently isolated 

microorganism 2) T. pyogenes is one of the commonly isolated bacteria 3) Noticeable increase of S. Dublin infections in 

calves. S. Dublin may cause septicemia and lung tropism in calves in contrast to other Salmonella spp.  Therefore, it should 

also be considered in the samples of calves submitted for respiratory problems. 

Keywords: Bovine respiratory infection, M. bovis, P. multocida, M. haemolytica, T. pyogenes B. trelalosi, H. somni, S. Dublin 
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BS29 

Kanatlılarda kronik solunum yolu hastalığının (CRD) serolojik tanısı için in house enzyme- linked immunosorbent assay 

(ELISA) prototipi geliştirilmesi 

Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE1, Oktay KESKİN1, Osman Yaşar TEL1, Ahmet Murat SAYTEKİN1, Sevil ERDENLİĞ 

GÜRBİLEK1 

1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Sorumlu Yazar: ayfergullu@harran.edu.tr 

Amaç: Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ‘nde yer alan, tavukların üst solunum yollarında Mycoplasma 

gallisepticum (MG)’un oluşturduğu kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), dünyanın birçok ülkesinde kanatlı sağlığı ve 

hayvansal üretim üzerinde büyük etkileri olan, ciddi ekonomik kayıplara sebebiyet veren bulaşıcı bir infeksiyondur. 

Ülkemizde kanatlılarda hastalığın teşhis edilmesinde seroloji ön plana çıkmaktadır. Serolojik olarak kullanılan Enzyme- 

Linked Immunosorbent Assay (ELISA), kanatlı sektöründe hem hastalığın teşhisinde hem de antikor titresinin 

belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan sensitivite ve spesifitesi yüksek olan bir testtir. Bu çalışmada, CRD infeksiyonuna 

karşı gelişen antikorları saptamak için üç farklı suşun antijen olarak kullanıldığı “in house” bir ELISA prototipi 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Bu çalışmada, CRD şüphesiyle laboratuvarımıza getirilen, ağırlıklı olarak hindilerden oluşan toplam 42 serum 

örneği kullanıldı. Ticari bir ELISA kitinin sonuçlarına göre 5 pozitif ve 5 negatif serum örneği kontrol olarak kullanıldı. 

ELISA için kaplama antijeni olarak sahadan izole edilen inaktive M. gallisepticum (79) suşu, referans M. gallisepticum 

(S6) suşu ve M. gallisepticum (6/85) aşı suşuna ait bakteri süspansiyonu kullanıldı. Pleytler, gece boyunca +4C°' de inkübe 

edildi ve ardından %5 yağsız süt tozu (BLOTTO) ile bloke edildi. Test serum örnekleri 1:100 dilüsyon oranında kullanıldı. 

Daha sonra ikincil antikor olarak HRPO ile işaretli anti-chicken IgY kullanıldı. Substrat olarak TMB solüsyonu eklendikten 

sonra, reaksiyon 4 N H2SO4 ile durduruldu. Pleytlerin OD değerleri ELISA okuyucu (VERSAmax 3.13/B2573) ile 450 

nm'de okundu. Negatif serum örneklerinin ortalaması, artı üç standart deviasyon cut-off değeri olarak belirlendi. 

Bulgular: Serumların lam aglütinasyon, 6/85 ELISA, 79-ELISA ve S6-ELISA sonuçlarının pozitiflik oranları sırası ile 

%76.2, % 66.7, %88.1 ve % 95.2 olarak belirlendi. En çok pozitiflik S 6 suşu ile saptanırken en az pozitiflik oranı aşı suşu 

olan 6/85 ile elde edildi. Aşı suşunun kullanıldığı ELISA ile lam aglütinasyon testi paralellik gösterdi. S6-ELISA ve 79-

ELISA sonuçlarının duyarlılığı 6/85 ELISA ya göre belirgin derecede daha yüksek bulundu. 

Sonuç: Çalışmada alınan sonuçlar, ülkemizde yaygın olarak görülen kanatlı mikoplazma infeksiyonunun, güvenilir ve 

duyarlı bir şekilde teşhis edilmesinde in-house ELISA nın pratik ve güvenilir sonuçlar verdiğini ortaya koydu. Gerek aşı 

suşunun kullanıldığı ELISA ile lam aglütinasyon testinin paralellik göstermesi ve gerekse pozitif ve negatif serum OD 

değerleri arasındaki farkın diğer iki ELISA sonuçlarına göre belirgin derecede farklı olması, ELISA için 6/85 aşı suşunun 

kullanılmasının daha uygun olacağı kanısını uyandırdı. Ayrıca bu çalışma ile yerli ELISA kitinin daha yaygın kullanım 

alanı bulması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mycoplasma gallisepticum, ELISA, seroloji 

Preparation of in house enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the serologic diagnosis of chronic respiratory 

disesase (CRD) in poultry 

Aim: Chronic respiratory disease (CRD) caused by Mycoplasma gallisepticum (MG) in the upper respiratory tract of 

chickens, in the contex of World Animal Health Organization (WOAH), is a contagious infection that causes severe 

economic losses in many countries of the world with a great impact on poultry health and animal production. In our country, 

serology is the most used method in diagnosing the disease in poultry. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) has 

high sensitivity and specificity, which is widely used in the poultry industry for both diagnosis of the disease and antibody 

titer determination. In this study, an ‘in-house’ ELISA prototype will be developed using three different strains as antigens 

to detect antibodies to CRD infection. 

Method: A total of 42 serum samples consisted of mainly from turkeys, which were brought to our laboratory with the 

suspect of CRD were used in this study. Five positive and 5 negative sera from the results of a commercial ELISA kit were 

used as control. The killed M. gallisepticum strain isolated from field (79), a referece M. gallisepticum strain (S6) and a 

vaccine strain (6/85)bacterial suspension were used as a coating antigens for ELISA. Plates were incubated at overnight at 

+4C and then plates were blocked with a 5% skim milked powder (BLOTTO).Test serum samples were used at 1:100 

dilution. Then HRPO conjugated anti-chicken Y was used as secondary antibody. After addinf TMB solution as substrate, 

reaction as stopped with 4 N H2SO4, OD values of plates were read by ELISA reader(VERSAmax 3.13/B2573) at 450 

nm. The mean of negative serum samples plus three standard deviations were determined as cut off value. 
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Results: The positivity rates of the slide agglutination, 6/85 ELISA, 79-ELISA, and S6-ELISA were determined to be 

76.2%, 66.7%, 88.1%, and 95.2%, respectively. While the highest positivity was detected with the S6 strain, the lowest 

positivity rate was obtained with the 6/85 vaccine strain. The ELISA with the vaccine strain and the slide agglutination test 

showed parallel results. The sensitivity of the S6-ELISA and 79-ELISA results were significantly higher than that of the 

6/85 ELISA. 

Conclusion: The results obtained in the study showed that in-house ELISA provides practical and sensitive results in the 

reliable and sensitive diagnosis of mycoplasma infections in poultry, which are widely distributed in our country. The 

parallelism between the ELISA using the vaccine strain and the slide agglutination test, as well as the difference between 

positive and negative serum OD values indicated that 6/85 ELISA would be more useful than the other two ELISAs. In 

addition, this study aims to achieve a wider application of the domestic ELISA kit. 

Keywords: Mycoplasma gallisepticum, ELISA, serology 

Bu çalışma Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. 
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BS30 

Kedi ve Köpeklerde Salmonella Serotipi ve Direnç Profillerinin Belirlenmesi ve Bağırsak Laktik Asit Bakterilerinin 

Enfeksiyonla İlişkilendirilmesi  

Dokt. Öğr. Merve YILDIZ1, Doç. Dr. Serpil KAHYA DEMİRBİLEK1 

1Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji ABD 

Sorumlu Yazar: yldz.mrv20@gmail.com 

Salmonella, insanlar, kuşlar, balıklar ve memeliler dahil olmak üzere birçok hayvan türünü etkileyen, çoğunlukla akut 

gastroenterit ile karakterize, küresel olarak yayılan zoonotik bir patojendir. İnsanlar için daha çok gıda kaynaklı patojenler 

olarak bilinmelerinin yanında, kediler ve köpekler klinik hastalıktan ziyade Salmonella için asemptomatik taşıyıcılarıdır. 

Bu çalışmada Türkiye'de kedi ve köpeklerde Salmonella prevalansı ve serotiplerinin belirlenmesi, antimikrobiyal direnç 

profilinin incelenmesi ve laktik asit bakterileri (LAB) ile Salmonelloz arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlandı. 

Ayrıca moleküler deteksiyon ile invazyon(invA), enterotoksin(stn) ve 16S rDNA genlerinin varlığı incelenerek virülans 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Özel kliniklere getirilen 191 kedi ve 157 köpek olmak üzere toplam 348 evcil 

hayvandan alınan rektal svap örneklerinin bakteriyolojik incelemesi sonucunda 9 köpek (%5.73) Salmonella pozitif 

bulunurken kedilerde (%0.00) hiç görülmedi. Salmonella taşıyıcılığı ile yaş ve cinsiyet özellikleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmazken, pozitif köpeklerin tümü bahçede yaşayan, 7 tanesi çiğ tavuk kıyması, 1 tanesi de çiğ et tüketen sağlıklı 

görünümlü köpeklerdi. Buna dayanarak diyet (çiğ et tüketimi) ve yaşanılan ortamın Salmonelloz için risk faktörleri olduğu 

tespit edildi. Bu çalışmada her bir rektal sürüntü örneği ISO ve FDA olmak üzere iki yöntemle incelenmiş ve Salmonella 

bakteriyolojik izolasyonu açısından herhangi bir fark bulunmamıştır. LAB'nin makroskopik incelemesi sonucunda 

Salmonella pozitif köpekler ile negatif olanlar arasında anlamlı bir fark bulunmadı. 9 Salmonella pozitif izolattan üç farklı 

serotip izole edildi, bunlar S.Enteritidis 4/9 (%44,4), S.Kentucky 3/9 (%33,3), S.Virchow 2/9 (%22,2) idi. Aynı zamanda 

tüm izolatlarda InvA, stn ve 16S rDNA virülans faktörleri için PCR'da pozitif bantları gözlendi. 19 antibiyotik Minimum 

İnhibitör Konsantrasyon (MIC) yöntemi ile test edildi ve 13 antibiyotik Kirby Bauer Disk Difüzyon Yöntemi kullanılarak 

test edildi. En yüksek direnç oranları Siprofloksasin 4/9 (%44,4), Levofloksasin/ Ampisilin/ Trimetoprim-Sülfametoksazol/ 

Nalidiksik Asit 2/9 (%22,2) ve en yüksek orta derece direnç oranları Cefazolin 9/9 (%100,0) ve Sefuroksim 2/9 (%22.2) 

için bulundu. 9 pozitif izolattan beşi, bir veya daha fazla antibiyotiğe dirençli veya orta derecede dirençliydi ve tüm 

antibiyotiklere duyarlı hiçbir izolat bulunmadı. Bir S.Virchow suşunda 3 veya daha fazla antibiyotik grubuna direnç görüldü 

ve MDR oranı %11,1 (1/9) idi. Ek olarak, sefalosporine dirençli ve Genişletilmiş Spektrum-B-Laktamaz (ESBL) üreten bir 

suş izole edilmemiştir. Çalışmamız sonucunda köpeklerin Salmonella taşıyıcısı olduğu tespit edilmiştir. Hasta (ishal ve 

diğer hastalıkları olan) ve sağlıklı köpeklerin rektal svapları incelendiğinde, sağlıklı görünenlerin pozitif olması 

asemptomatik taşıyıcılık durumuna dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir. Köpek dışkısı ile temas sonrası hijyen 

kurallarına uyulması ve evcil hayvan diyetlerini seçerken kontaminasyon riski olmayan iyi pişmiş gıdaların seçilmesi 

Salmonella riskini azaltıcı önlemler olabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Salmonella, Kedi ve köpek, Antibiyotik, Serotip, LAB  

Determination of Salmonella Serotype and Resistance Profiles in Cats and Dogs and Associating Intestinal Lactic Acid 

Bacteria with Infection  

Salmonella is a globally spreading zoonotic pathogen, mostly characterized by acute gastroenteritis, affecting many animal 

species, including humans, birds, fish and mammals. In addition to being more commonly known as foodborne pathogens 

for humans, cats and dogs are asymptomatic carriers of Salmonella rather than clinical disease. In this study, we aimed to 

determine the prevalence and serotypes of Salmonella in cats and dogs in Türkiye, to examine the antimicrobial resistance 

profile and to reveal the relationship between lactic acid bacteria(LAB) and Salmonellosis. In addition, it was aimed to 

determine the virulence characteristics by examining the presence of invasion(invA), enterotoxin(stn) and 16S rDNA genes 

by molecular detection method. As a result of the bacteriological examination of rectal swab samples taken from a total of 

348 pets, including 191 cats and 157 dogs, brought to private clinics, 9 dogs (5.73%) were found to be positive for 

Salmonella, while it was not seen in cats (0.00%). While there was no significant difference between Salmonella carrier 

and age, sex characteristics, positive dogs were all housed in the garden and 7 of them consumed raw chicken mince and 

one of them consumed raw meat and they were all healthy looking dogs. Based on this, diet (raw meat consumption) and 

living environment were found to be risk factors for Salmonellosis. In this study, each rectal swab sample was examined 

by two methods, ISO and FDA, and no difference was found in terms of Salmonella bacteriological isolation. As a result 

of macroscopic examination of LAB, there was no significant difference between Salmonella-positive dogs and negative 

ones. Three different serotypes were isolated from 9 Salmonella positive isolates, these are S.Enteritidis 4/9 (44.4%), 
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S.Kentucky 3/9 (33.3%), S.Virchow 2/9 (22.2%). At the same time, positive PCR bands for InvA, stn and 16S rDNA 

virulence factors were observed in all isolates. 19 antibiotics were tested with the Minimum Inhibitory Concentrations 

(MIC) method and 13 antibiotics were tested using the Kirby Bauer Disc Diffusion Method. The highest resistance rates 

were found for Ciprofloxacin 4/9 (44.4%), Levofloxacin/ Ampicillin/ Trimethoprim-Sulfamethoxazole/ Nalidixic Acid 2/9 

(22.2%) and the highest intermediate resistance rates were found for Cefazolin 9/9 (100.0%) and Cefuroxim 2/9 (22.2%). 

Five of the 9 positive isolates were resistant or moderately resistant to one or more antibiotics, and none of the isolates 

were pansusceptible. Resistance to 3 or more antibiotic groups was seen in one S.Virchow and the MDR rate was 11.1% 

(1/9). In addition, a cephalosporin-resistant and Extended-Spectrum-B-Lactamase (ESBL) -producing strain has not been 

isolated.   

As a result of our study, dogs were tested to be carriers of Salmonella. When the rectal swabs of sick (with diarrhea and 

other diseases) and healthy dogs are examined, the positive ones that appear healthy indicate that asymptomatic carrier 

status should be paid attention. It is thought that following the hygiene practices after contact with dog feces and choosing 

well-cooked foods without the risk of contamination when choosing our pet diets may be measures to reduce the risk of 

Salmonella.   

Keywords: Salmonella, Cat and dog, Antibiotic, Serotype, LAB 

Bu bildiri Bursa Uludağ Üniversitesi BAP ve HZP projeleri ile desteklenmiştir. 
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BS31 

Tavuk Orijinli Escherichia coli İzolatlarının Fenotipik ve Genotipik Karakterizasyonu 

Ecehan AYTEK1, Selcen SEVUK2, Seyda CENGİZ1, Mehmet Cemal ADIGÜZEL1 

1Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
2Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Sorumlu Yazar: ece.aytek.98@gmail.com 

Amaç: Escherichia coli, hayvanlarda bağırsak florasında kommensal olarak bulunan Gram-negatif, sporsuz ve çomak 

şekilli bir bakteridir. Kommensal bir bakteri olmasının yanı sıra hayvanlarda ve insanlarda şiddetli diyare, idrar yolu 

enfeksiyonları, neonatal septisemiler, mastit gibi çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır. Bu çalışmada sağlıklı tavuk bağırsak 

içeriklerinden izole edilmiş E. coli izolatlarının antimikrobiyal direnç, kolistin direnci, ağır metal direnci, biyofilm oluşumu 

ve genotipik karakterizasyonlarının yapılması amaçlanmıştır.  

Yöntem: Erzincan’daki kesimhaneden 100 adet tavuk bağırsak örneği alınarak soğuk zincir altında laboratuvara 

getirilmiştir. İçeriklerden yaklaşık bir gram kadar alınarak tamponlanmış peptonlu su içerisine atılmış ve 37˚C’de aerobik 

ortamda inkübasyona kaldırılarak ön zenginleştirmeye tabi tutulmuştur. İnkübasyon süresi sonunda süspansiyondan bir öze 

dolusu alınarak MacConkey agara pasaj yapılarak tekrar inkübayona kaldırılmıştır. Üreyen kolonilerden laktoz pozitif olan 

tek koloni seçilerek nutrient agara pasajlanıp saf kültür elde edilmiştir. Şüpheli izolatların doğrulanması amacıyla PCR 

(pho geni) kullanılmıştır. E. coli suşlarının antibiyotik direnci (disk diffüzyon), kolistin (sıvı mikrodilüsyon) ve 

genişletilmiş spektrumlu betalaktamaz (GSBL) direnci (disk diffüzyon) EUCAST kriterlerine göre araştırılmıştır. 

İzolatların biyofilm oluşturma yetenekleri kristal violet boyama metodu ile incelenmiştir. Fenotipik GSBL dirençli suşların 

genotipik direnci (blaCTX-M1, blaCTX-M2, blaCTX-M8/25, blaCTX-M9, blaSHV, blaTEM) PCR ile araştırılmıştır. Ayrıca suşların ağır 

metal direnci (mangan, kurşun, civa, bakır ve kadmiyum) fenotipik olarak agar dilüsyon yöntemiyle, genotipik olarak PCR 

(mntA, merA, pcoR, zntA) ile incelenmiştir. Son olarak izolatların ERIC-PCR (Enterobacterial Repetitive Intergenic 

Consensus-Polymerase Chain Reaction) ile genotiplendirilmesi yapılmıştır. 

Bulgular: Alınan 100 adet sağlıklı tavuğa ait bağırsak örneğinden 100 adet E.coli izole edilmiş ve PCR ile doğrulanmıştır. 

İzolatların disk difüzyon yöntemine göre %39.0 siprofloksasin ve %22.0 tetrasiklin direnci taşıdığı, izolatların tamamının 

sefepim ve meropeneme duyarlı (%100.0) olduğu saptanmıştır. İzolatların 22’sinin GSBL yönünden fenotipik dirençli 

olduğu saptanmıştır. Kolistin direncini belirlemek için yapılan sıvı mikrodilüsyon tekniği sonucunda izolatların tamamının 

kolistine duyarlı olduğu belirlenmiştir. Beşi güçlü, dördü orta düzeyde olmak üzere toplamda dokuz izolatın biyofilm 

oluşturma yeteneğinde olduğu saptanmıştır. Fenotipik GSBL direnci taşıyan izolatların %63.6’sının (14/22) genotipik 

olarak farklı direnç genlerini (blaCTX-M1, blaCTX-M9, blaSHV, blaTEM) taşıdığı saptanmıştır. Ayrıca fenotipik GSBL direnci 

taşıyan 22 izolatın en yüksek kadminyum %100  (22/22) ve en düşük bakır %13.6 (3/22) olmak  üzere farklı oranlarda ağır 

metal direnci taşıdığı belirlenmiştir. Ağır metal direnci taşıyan izolatların %95.5 (21/22) zntA genini genotipik olarak 

taşırken, merA geni hiçbir izolatta saptanmamıştır. ERIC-PCR sonucunda göre izolatlar 21 farklı grup oluşturmuşlarıdır. 

Biyofilm oluşturan bir izolatın çoklu ağır metal ve GSBL direncine sahip olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: Bu çalışma E. coli suşlarının siprofloksasin ve tetrasiklin direnci taşıdığını, ayrıca genotipik olarak GSBL ve ağır 

metal direnci taşıyan izolatların yaygınlaştığını ortaya koymaktadır. Ayrıca biyofilm oluşturan suşların çevrede çok daha 

uzun süre kalabileceği ve hem hayvan hem de halk sağlığı açısından risk oluşturabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, E.coli, Genotipik Karakterizasyon, GSBL Direnci, Tavuk 

Phenotypic and Genotypic Characterization of Escherichia coli Strains of Chicken Origin 

Objective: Escherichia coli is a Gram-negative, non-spore and rod-shaped bacterium, which is commensal in the intestinal 

flora of animals. In addition to being a commensal bacterium, it causes various diseases such as severe diarrhea, urinary 

tract infections, neonatal septicemias, mastitis in animals and humans. is study was aimed to perform antimicrobial, colistin, 

and heavy metal resistance, biofilm formation, and genotypic characterization of E. coli isolates isolated from healthy 

chicken intestinal contents. 

Method: A hundred chicken intestine samples were taken from slaughter house in Erzincan and brought to the laboratory 

under the cold chain. Approximately one gram of the contents was transferred into buffered peptone water and pre-enriched 

by incubation at 37˚C. At the end of the incubation period, a loopful of suspension was taken and passaged onto MacConkey 

agar, and then re-incubated. A single lactose-positive colony was selected from the growing colonies, and a pure culture 

was obtained by passage on nutrient agar. PCR (pho gene) was used to confirm suspicious isolates. Antibiotic resistance 

(disk diffusion), colistin (broth microdilution) and extended spectrum beta-lactamase (ESBL) resistance (disc diffusion) of 

E. coli strains were investigated according to EUCAST criteria. The biofilm forming abilities of the isolates were 
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investigated by the crystal violet staining method. Genotypic resistance of phenotypic ESBL resistant strains (blaCTX-M1, 

blaCTX-M2 blaCTX-M8/25, blaCTX-M9, blaSHV, blaTEM )was examined by PCR. In addition, the heavy metal resistance (manganese, 

lead, mercury, copper and cadmium) of the strains was investigated phenotypically by agar dilution method and 

genotypically by PCR (mntA, merA, pcoR, zntA). Finally, genotyping of the isolates was analyzed by ERIC-PCR 

(Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus-Polymerase Chain Reaction). 

Results: A hundred E. coli were isolated from 100 healthy chicken intestinal samples and confirmed by PCR. The strains 

were resistant to 39.0% ciprofloxacin and 22.0% tetracycline resistance and all of the isolates were susceptible to cefepime 

and meropenem (100.0%). Twenty-two of the isolates were phenotypic ESBL resistant. All isolates were susceptible to 

colistin with broth dilution method. A total of nine isolates, five of which were strong and four of moderate, were found to 

be capable of forming biofilms. 63.6% (14/22) of the isolates of phenotypic ESBL resistance were showed genotypically 

different resistance genes (blaCTX-M1, blaSHV, blaTEM). In addition, 22 isolates with phenotypic ESBL resistance had heavy 

metal resistance at different rates, with the highest cadmium 100% (22/22) and the lowest copper 13.6% (3/22). While 

95.5% (21/22) of the isolates carrying heavy metal resistance genotypically carried the zntA gene, the merA gene was not 

detected in any isolates. According to the ERIC-PCR result, the isolates formed 21 different clusters. Interestingly, a 

biofilm-forming isolate had multiple heavy metal and ESBL resistance. 

Conclusion: This study reveals that E. coli strains are resistant to ciprofloxacin and tetracycline, and isolates with genotypic 

ESBL and heavy metal resistance are widespread. In addition, biofilm-forming strains can stay in the environment for much 

longer and pose a risk for both animal and public health. 

Keywords: Antibiotic resistance, Chicken, E. coli, Genotypic Characterization, ESBL Resistance 
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BS32 

Erzurum İlinde Tüketime Sunulmuş Çiğ Süt Örneklerinde Coxiella burnetii Varlığının PCR ile Saptanması  

Mehtap DEMİRLER1, Muhammed Furkan KAPLAN2, Mehmet Akif DEMİR2, Alper BARAN3, Seyda CENGİZ2, 

Mehmet Cemal ADIGÜZEL2 
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Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum 
3Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı, 

Erzurum 

Sorumlu Yazar: vetmehtapdemirler@gmail.com 

Amaç: Coxiella burnetii gram negatif ve zorunlu hücre içi paraziti olan bir patojendir. Doğada enfeksiyon, ana vektör ve 

rezervuar olarak keneler tarafından korunur ve iletilir. Ayrıca kontamine materyaller ve hava yoluyla da bulaşabilir. Sığır, 

koyun ve keçiler insan enfeksiyonlarının en önemli kaynaklarıdır. Etkenin saçılmasında aborte fötus ve süt önemli bir yere 

sahiptir. Bu çalışmada Erzurum ilinde satışa sunulmuş çiğ sütlerdeki C. burnetii varlığının PCR ile araştırılması 

amaçlanmıştır.  

Yöntem: 25 farklı sığır süt işletmesi Şubat-Mart 2022 tarihlerinde dört kez ziyaret edilerek toplamda 100 adet çiğ süt 

örneği toplanmıştır. Toplanan örnekler en kısa sürede soğuk zincir altında laboratuvara getirilmiş ve analiz yapılıncaya 

kadar 50 ml’lik falkon tüpler içerisinde -80°C’de bekletilmiştir. İnceleme örneklerinden genomik DNA eldesi amacıyla 

ticari ekstraksiyon kiti kullanılmıştır. PCR analizinde trans-1 ve trans-2 primerleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. PCR 

sonucu pozitif çıkan örneklerden yedi tanesi rastgele seçilerek Sanger sekansı yapılmıştır. Örnekler GenBank veritabanında 

bulunan referans genler ile karşılaştırılarak C. burnetii oldukları doğrulanmıştır.  

Bulgular: İncelenen toplam 100 çiğ süt örneğinin ilk örnekleminde 6, ikinci ve üçüncü örnekleminde 3’er ve dördüncü 

örnekleminde 2 olmak üzere toplam 14 (%14) örnekte PCR ile pozitiflik (687 bp) saptanmıştır. Bu çalışmada farklı 

zamanlarda toplanan aynı işletmeye ait süt örneklerinde C. burnetii pozitifliği saptanmıştır. Sekans için gönderilen 

örneklerden 570-663 bp arasında dizi elde edilmiştir. Bunların GenBank veritabanında bulunan referans genler ile 

karşılaştırılması sonucunda %100 oranında C. burnetii suşları ile eşleştiği belirlenmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada özellikle aynı işletmelerin farklı zamanlardaki örneklerinde saptanan pozitif sonuç, tüketime 

sunulmuş çiğ süt örneklerinin halk sağlığı açısından risk teşkil ettiğini, bu yüzden de sürekli kontrol ve analizlerinin 

yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: C. burnetii, çiğ süt, PCR, Sanger sekansı 

Detection of Coxiella burnetii in Raw Milk Samples Selling in Erzurum Province by PCR 

Objective: Coxiella burnetii is a Gram negative and obligate intracellular bacteria. The infection is transferred naturally 

by ticks as the main vector and reservoir. Contaminated materials and air may also play a role in the transmission of the 

infection. Cattle, sheep, and goats are the most important sources of human infections. Aborted fetus and milk have an 

important place in the shedding of the agent. In this study, it was aimed to investigate the presence of C. burnetii in raw 

milk selling in Erzurum province by PCR. 

Method: A hundred raw milk samples (25 samples each time) were collected from 25 different delicatessens between 

February and March 2022. The samples were immediately transferred to the laboratory with a cooler and stored in 50 ml 

tubes at -80°C until analysis.The commercial DNA extraction kit was used to obtain genomic DNA from the milk samples. 

PCR analysis was performed using trans-1 and trans-2 primers. Sanger sequencing was performed for the seven samples 

selected randomly according to PCR results. The sequence results were compared with reference genes in the GenBank 

database for confirmation. 

Results: A total of 14 (14%) samples (the first visitation six, second and third visitation three, and the last visitation two 

samples) were detected positive by PCR. Interestingly, positive samples were detected at different sampling times in the 

same delicatessens. Between 570 to 663 bp sequences were obtained from samples. These sequences matched 100% to the 

reference C. burnetii strains in the GenBank database. 

Conclusion: In this study, C. burnetii DNA was detected in the same delicatessens at different sampling times. This study 

further emphasizes that raw milk selling in the delicatessens might be a potential risk for public health and continuous 

control and analysis strategies should perform by authorities. 

Keywords: C. burnetii, PCR, raw milk, Sanger sequence 
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BS33 

Buzağı İshallerinde Teşhiste Unutulan Bir Etken: Sığırların Norovirusları ve Moleküler Karakterizasyonu 

Mehmet Özkan TİMURKAN, Hakan AYDIN 

Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Erzurum 

Amaç: İshal algoritması içerisinde virusların rolü oldukça önemlidir. Ayrıca buzağılar için; ishallere bağlı kayıplar oldukça 

fazla olmakta ve hızlı bir etiyolojik teşhis yapılamadığı durumlarda sürü kontrolü ve korunması gerçekleştirilememektedir. 

Buzağılarda enterik hastalıkların ana viral etiyolojileri grup A rotaviruslar (GARV) ve coronaviruslar olarak çokca tespit 

edilse de, mix veya tekli enfeksiyonlarda başka etkenlerin varlığı/yaygınlığı hala incelenmemektedir. Genetik olarak farklı 

iki sığır enterik calicivirusu bilinmektedir: Bunlar genetik olarak insan norovirusları ile ilişkili olan genogrup III 

norovirusları (NoVsGIII) ve yeni bir calicivirüs cinsini temsil eden neboviruslardır. Bu çalışmada buzağılarda ishal 

paradigması içerinde norovirusların rolü ve genotiplerinin aydınlatılması amaçlanmıştır.  

Yöntem: Norovirus varlığı ve genogruplarını belirlemek için buzağılardan toplam 92 adet ishalli dışkı laboratuvarımızdaki 

koleksiyon materyalinden çalışmaya dahil edildi. Çalışmada RT-nested-PCR, analiz metodu olarak seçildi ve forward 

(AGTTAYTTTTCCTTYTAYGGBGA), Revers (AGTGTCTCTGTCAGTCATCTTCAT) primer ile nestedF 

(GTCGACGGYCTKGTSTTCCT) ve nestedR (CACAGCGACAAATCATGAAA) primerleri kullanıldı.  

Bulgular: PCR sonucu 3 örnekte (3/92, %3.2) pozitiflik tespit edildi ve sekans analizine tabi tutuldu. Biyoinformatik analiz 

sonuçlarına göre son literatürler ışığında noroviruslar 7 ana  genogruba ayrılmaktadır. Bu genogruplar içerisinde de sığır 

norovirusları genogrup III (GIII) içinde yer almıştır. GIII içerisinde ayrıca alt tipler bulunmaktadır. Çalışmamızda tespit 

edilen 3 suştan 2’si GIII-2a (TR/ERZ/25 ve TR/ELZ/23) ve 1 suş GIII-2b (TR/ERZ/9) içerisinde gruplanmıştır (Şekil 1). 

Sonuç: Noroviruslar üzerine daha kapsamlı moleküler prevalans çalışması yapılarak yaygınlığının ortaya konulması ve 

mücadele için geliştirilecek aşı çalışmalarında, tespit edilen genogruplar üzerine yoğunlaşılarak; patogenez ve klinik tablo 

üzerine etkilerinin ortaya konulması gerekmektedir. Dünyada ve ülkemizde genogrup tip profillerinin belirlenmesi ve eğer 

aşılar geliştirilebilirse koruyuculuk üzerine farklı genogrup çeşitlerinin aydınlatılması, ishal ve norovirus ikileminde fayda 

sağlayacaktır. 

Anahtar kelimeler: Buzağı, Genogrup, Norovirus, İshal, Türkiye. 

An Agent Forgotten in the Diagnosis of Calf Diarrhea: Bovine Noroviruses and Molecular Characterization 

Objective: The role of viruses in the diarrhea algorithm is very important. In addition, losses due to diarrhea are quite high 

for calves and herd control and protection cannot be performed in cases where a rapid etiological diagnosis cannot be made. 

Although the main viral etiologies of enteric diseases in calves are identified as group A rotaviruses (GARV) and 

coronaviruses, the presence/prevalence of other factors in mixed or single infections is still not investigated. Two 

genetically distinct bovine enteric caliciviruses are known: genogroup III noroviruses (NoVsGIII), which are genetically 

related to human noroviruses, and neboviruses, which represent a new genus of caliciviruses. In this study, it was aimed to 

elucidate the role and genotypes of noroviruses in the diarrheal paradigm in calves. 

Method: In order to determine the presence of norovirus and genogroups, a total of 92 diarrheal stools from calves were 

included in the study from the collection material in our laboratory. In the study, RT-nested-PCR was chosen as the analysis 

method and forward (AGTTAYTTTTTCCTTYTAYGGBGA), Reverse (AGTGTCTCTGTCAGTCATCTTCAT) primers 

and nestedF (GTCGACGGYCTKGTSTTCCT) and nestedR (CACAGCGACAAATCATGAAA) primers were used. 

Results: PCR results were positive in 3 samples (3/92, 3.2%) and were subjected to sequence analysis. According to the 

results of bioinformatics analysis, noroviruses are divided into 7 main genogroups in the light of recent literature. Among 

these genogroups, bovine noroviruses were included in genogroup III (GIII). There are also subtypes within GIII. Of the 3 

strains identified in our study, 2 were grouped in GIII-2a (TR/ERZ/25 and TR/ELZ/23) and 1 strain was grouped in GIII-

2b (TR/ERZ/9) (Figure 1). 

Conclusion: Conducting more comprehensive molecular prevalence studies on noroviruses, focusing on the detected 

genogroups in vaccine studies to be developed and to determine their prevalence; The effects on the pathogenesis and 

clinical picture should be revealed. Determination of genogroup type profiles in the world and in our country and if vaccines 

can be developed, elucidating different genogroup types on protection will be beneficial in diarrhea and norovirus 

dilemmas. 

Keywords: Calf, Diarrhea, Genogroup, Norovirus, Türkiye. 
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Şekil 1. Bovine norovirus suşlarının RdRp gen dizilerine ait filogenetik ağaç. Çalışma suşlarımız içerisinde genogrup III-

2b norovirusların filogenetik yeri elmas şekli (♦) ile genogrup III-2a norovirusların filogenetik yeri ise yuvarlak şekil (⚫) 

ile gösterilmiştir.  

 

Figure 1. Phylogenetic tree of the RdRp gene sequences of bovine norovirus strains. Among our study strains, 

the phylogenetic location of genogroup III-2b noroviruses is shown with a diamond shape (♦) and the 

phylogenetic location of genogroup III-2a noroviruses is shown with a round shape (⚫).BS34 
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BS34 

Çiftlik Hayvanlarından İzole Edilen Trueperella pyogenes İzolatlarının Virülens Faktörlerinin Belirlenmesi 

Dilek ÖZTÜRK1, Sibel YAMAN1 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Sorumlu Yazar: sibelcomm@hotmail.com 

Amaç: Trueperella. pyogenes (T. pyogenes) evcil ve vahşi hayvanların üst solunum ve ürogenital sistemlerinin mukoz 

membranlarında bulunan kommensal bir bakteridir. T. pyogenes hayvanlarda pnömoni, mastitis, metritis, artritis, 

lenfadenitis, otitis, peritonitis, endokarditis ve osteomyelitis gibi enfeksiyonlardan izole edilmektedir. Bu çalışmada çiftlik 

hayvanlarından izole edilen T. pyogenes izolatlarında virülens faktörlerinin belirlenmesi ve veteriner hekimlikte rutin 

olarak kullanılan antibiyotiklere karşı direncinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmada 2015-2020 yılları arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na çiftlik hayvanlarından (70 sığır, 31 buzağı, 1 koyun, 1 kuzu ve 2 keçi) getirilen örneklerden 

(süt: 64, eklem içeriği: 27, apse içeriği: 5, iç organ: 5, bronkoalveolar lavaj: 2 ve vajinal sıvap: 2) izole edilen 105 adet T. 

pyogenes izolatı kullanıldı. Örnekler %5 koyun kanı içeren kanlı agara ekildi ve CO2’li etüvde 24-48 saat inkübasyona 

bırakıldı. Koloniler konvansiyonel bakteriyolojik yöntemlerle T. pyogenes olarak identifiye edildi. PZR ile doğrulaması 

plo gen varlığı araştırılarak yapıldı. T. pyogenes izolatlarında virülens faktörlerini kodlayan genlerin (plo, nanH, nanP, 

cbpA, fimA, fimC, fimE ve fimG) varlığı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile araştırıldı. Ayrıca T. pyogenes izolatlarının 

antibiyotiklere duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. 

Bulgular: Konvansiyonel bakteriyolojik yöntemlerle T. pyogenes olarak identifiye edilen 105 izolatın tamamı PZR ile 

doğrulandı. T. pyogenes izolatlarının tümünde plo ve fimA gen varlığı belirlendi. Süt örneklerinden izole edilen T. pyogenes 

izolatlarında sırasıyla fimC (%85,9), nanP (%75), nanH (%71,8), fimE (%60,9) ve fimG (%34,3) genlerinin varlığı 

belirlendi İzolatlarda cbpA geni saptanamadı. İzolatların 37’sinde nöraminidaz sentezinden sorumlu nanH ve nanP 

genlerinin beraber bulunduğu görüldü. Eklem içeriğinden elde edilen izolatlarda nanP (%88,8) ve fimC (%70,3) genleri 

tespit edildi. 25 T. pyogenes izolatında (17 süt, 2 vajinal sıvap, 1 iç organ, 5 eklem sıvısı) cbpA hariç, tüm genlerin 

bulunduğu belirlendi. T. pyogenes izolatlarının tamamının amoksisilin, ampisilin, sefoperazon, enrofloksasin, florfenikol, 

doksisilin, seftifur, sefaleksin ve kloksasilin’e duyarlı olduğu saptandı. Amoksisilin+klavulanik asit ve penisiline 104 

(%99,04), siprofloksasin’e ise 101 (%96,19) izolat duyarlı bulundu. Ayrıca oksitetrasikline 58 (%55,23), linkomisine 71 

(%69,52) ve eritromisine 73 (%69,52) izolatın duyarlı olduğu belirlendi. Kullanılan antibiyotikler içerisinde en yüksek 

direncin % 85,71 neomisine karşı olduğu saptandı. 

Sonuç: T. pyogenes’in çiftlik hayvanlarının çeşitli piyojenik enfeksiyonlarından izole edilebileceği, plo ve fimA genlerinin 

tüm T. pyogenes izolatlarında saptanması nedeniyle patojenitede rol oynayabileceği, T. pyogenes izolatlarında cbpA geni 

haricinde diğer virülensi kodlayan genlerin farklı oranlarda bulunabileceği belirlendi. T. pyogenes izolatlarının 

antibiyotiklere değişik oranlarda duyarlılık göstermeleri nedeniyle mutlaka antibiyotik duyarlılık testlerinin yapılması 

gerektiği sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Truperella pyogenes, Virülens faktör, Antibiyotik duyarlılık 

Determination of Virulence Factors of Trueperella pyogenes Isolates from Farm Animals 

Objective: T. pyogenes (T. pyogenes) is a commensal bacterium found in the mucous membranes of the upper respiratory 

and urogenital systems of domestic and wild animals. T. pyogenes is isolated from infections such as pneumonia, mastitis, 

metritis, arthritis, lymphadenitis, otitis, peritonitis, endocarditis and osteomyelitis in animals. In this study, it was aimed to 

determine virulence factors in T.pyogenes isolates isolated from livestock and to determine their resistance to antibiotics 

routinely used in veterinary medicine. 

Materials and Methods: In this study, 105 T. pyogenes isolates (milk: 64, joint content: 27, abscess content: 5, internal 

organ: 5, bronchoalveolar lavage: 2 and vaginal swab: 2) isolated from samples (70 cattle, 31 calves, 1 sheep, 1 lamb and 

2 goats) brought to Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Veterinary Medicine, Microbiology Department 

between 2015-2020 were used. The samples were inoculated on blood agar containing 5% sheep blood and incubated for 

24-48 hours, at 37 °C in 5% CO2. The colonies were identified as T.pyogenes by conventional bacteriological methods. T. 

pyogenes isolates were confirmed using plo gene by PCR. The presence of the plo gene. The presence of genes (plo, nanH, 

nanP, cbpA, fimA, fimC, fimE and fimG) encoding virulence factors of T. pyogenes, were investigated by Polymerase Chain 

Reaction (PCR). Antibiotic susceptibility of T. pyogenes isolates were determined by disc diffusion method. 

Results: All 105 isolates identified as T. pyogenes by conventional bacteriological methods were confirmed by PCR. Plo 

and fimA genes was determined in all T. pyogenes isolates. The presence of fimC (85.9%), nanP (75%), nanH (71.8%), 



 

 

74 

fimE (60.9%) and fimG (34.3%) genes were determined in T. pyogenes isolated from milk samples. The cbpA gene was not 

detected in the isolates. It was observed that nanH and nanP genes responsible for neuraminidase were found together in 

37 isolates. NanP and fimC genes were determined 88.8%, 70.3% in T. pyogenes isolates obtained from joint contents, 

respectively. All genes except the cbpA gene were found in 25 T. pyogenes isolates (17 milk, 2 vaginal swab, 1 visceral, 5 

joint fluid). It was determined that all T. pyogenes isolates were sensitive to amoxicillin, ampicillin, cefoperazone, 

enrofloxacin, florfenicol, doxycillin, ceftifur, cephalexin and cloxacillin. Amoxicillin+clavulanic acid and penicillin 104 

(99.04%) and ciprofloxacin 101 (96.19%) isolates were found to be sensitive. In addition, oxytetracycline 58 (55.23%), 

lincomycin 71 (69.52%) and erythromycin 73 ( 69.52%) isolate was found to be susceptible. Among the antibiotics used 

in the study, the highest resistance was found against neomycin (85.71%).  

Conclusion: It has been determined that T. pyogenes can be isolated from various pyogenic infections of farm from animals, 

that plo and fimA genes are detected in all T. pyogenes isolates and may play a role in pathogenicity, and that virulence-

encoding genes other than cbpA gene can be found at different rates in T. pyogenes isolates. It was concluded that antibiotic 

susceptibility tests should definitely performed due to differences in susceptibility to antibiotic. 

Keywords: Truperella pyogenes, Virulence Factor, Antibiotic Susceptibility 

Bu çalışmanın bir bölümü Days of Veterinary Medicine-2022 kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur 
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BS35 

Çiftlik hayvanlarında atığa neden olan Chlamydia abortus’ların hücre kültürü ile izolasyonu ve üreme eğrilerinin 

değerlendirilmesi 

Emine Eda TOSLAK1, Beatriz PADRON PEREZ1, Ayşegül İLBAN1, Aslı BALEVİ1, Osman ERGANİŞ1 

1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı 

Sorumlu Yazar: eminedat@gmail.com 

Amaç: Çiftlik hayvanlarında önemli abort etkenlerinden birisi olan Chlamydia abortus ciddi buzağı ve ekonomik kayıplara 

neden olmaktadır. Enfeksiyondan korunmada uygulanabilecek ticari bir aşısı da mevcut değildir. Zorunlu hücre içi bir 

etken olmasından dolayı kültür ile teşhiste zorluklar bulunmakta olup etkenin teşhisinde moleküler yöntemler yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Etkili bir aşının hazırlanmasında ana kural; saha izolatları içerisinden önemli virülans genlerini barındıran 

suşların seçimi ve ana tohum suşlarının büyük ölçekli üretilmesinden geçmektedir.  

Bu çalışmada; teşhis amacı ile laboratuvarımıza farklı bölgelerden gönderilen atık örneklerinde klasik PZR ile pozitif 

bulunan 7 adet Chlamydia abortus’un iki farklı hücre hattı ile izole edilmesi ve seri pasajlar ile adapte edilen en iyi üreme 

eğrisi gösteren suşların belirlenmesi amaçlanmaktandır.  

Yöntem: Öncelikle steril koşullarda homojenize edilen pozitif numunelere uygun miktarda antibiyotik ve antifungal ilave 

edilerek 24 saat 37 °C’de inkübe edildi ve 0.45 µm’lik milipor filtreden geçirildi. İlk aşamada Vero cell line, ikinci aşamada 

ise ilk aşamada elde edilen etkenlerin pasajı için Vero hücreleri ve BHK-21 hücreleri ayrı ayrı kullanıldı.  

İlk aşamada; monolayer Vero cell line eldesinde %10 fötal sığır serumu ve streptomycin/mL (100 µg) ile 100 mg/50ml 

candisept içeren Glasgow Minimum Essential Medium (GMEM) besi yeri kullanıldı. Trinoküler görüntüleme sistemli 

inverted mikroskop ile hücrelerin durumu gözlendikten sonra hücre sayım cihazı ile yaklaşık 3.5x106 hücre/ml belirlenen 

hücrelere, hazırlanan numunelerden uygun miktarda geçilerek 24 saat %5 CO2 içeren 37 °C etüvde inkübe edildi. Etken 

varlığı Stamp boyama yöntemi ile kontrol edildi. Pozitif bulunan hücre kültürüne ait pleytler 2500 rpm x 30 dk olacak 

şekilde santrüfüj edildi.  Süpernatantı alınan kültürler %5 CO2 içeren ortamda 2 saat bekletilerek Vero ve BHK-21 hücresi 

için ön pasajlar hazırlandı. Vero cell line ile devam edilecek mikropleytlerin üzerinlerine fötal sığır serumsuz GMEM besi 

yerinden ilave edilerek 7-21 gün aynı koşullarda inkübe edildi.  

BHK-21 hücre hattı ile devam edilecek pasajlarda; ilk aşamada trypsin-EDTA ile toplanan ve etken barındıran Vero 

hücreleri kullanıldı. Süspanse BHK-21 hücre üretimi, ikinci aşamadaki besiyeri bileşimi ile gerçekleştirildi. Birinci 

aşamada Vero cell line’da pozitif belirlenen kültürler, belirli hızda karıştırılan BHK-21 hücrelerine 5x104 hücre/ml olacak 

şekilde hücre bulunan besiyerine uygun miktarda geçilerek 37 °C etüvde %5 CO2 ortamda 24 saat inkübe edildi. 2500 rpm 

x 30 dk olacak şekilde santrüfüj edilerek kültürlerin süpernatantları atıldı. Sonrasında mikropleytlerin üzerinlerine fötal 

sığır serumsuz GMEM besi yerinden ilave edilerek 7-21 gün aynı koşullarda inkübe edildi. Her iki protokol için de 

periyodik olarak hücrelerin durumu kontrol edildi. Ayrıca Stamp boyama ve PZR için steril koşullarda belirli miktarda 

kültürlerden alındı, etkenin varlığı ve üreme eğrisi belirlendi.  

Bulgular ve Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre 7 adet suşun hücre kültürü ile izolasyonu gerçekleştirildi. Elde edilen 

suşların varlığı ile sayısı; boyama ve klasik PZR yöntemleri ile doğrulandı. Bunlar içerisinden belirli dönemlerde alınan 

hücre kültürü örneklerinde etken sayıları üzerinden en iyi üreme eğrisi gösteren suşlar belirlendi.  

Sonuç olarak, ilerde yapılması hedeflenen C. abortus’a yönelik aday aşı çalışması için ön deneme sonuçları elde edilmiş 

oldu.  

Anahtar Kelimeler: Chlamiydia abortus, Vero, BHK-21, Abortus, Çiftlik Hayvanları 

Isolation by cell culture and evaluation of the growth curves of abortion-causing Chlamydia abortus in farm animals. 

Purpose: Chlamydia abortus causes significant calf and economic losses in farm animals. No commercial vaccine is 

available for the prevention of the infection. Since it is an obligate intracellular agent, the diagnosis by culture is difficult, 

and molecular methods are widely used to diagnose the agent. For  effective vaccine is the selection of important virulence 

genes from field isolates and the production of parent seed strains at a large-scale. 

In this study; it is aimed to isolate in two different cell lines C. abortus with 7 from samples of abortion sent to our 

laboratory from different regions for diagnosis and found positive with classical PCR, as well as to determine the strains 

adapted with serial passages showing the best growth curve. 

Material and methods: Initially, homogenized positive samples, added antibiotics and antifungals, were incubated at 37°C 

for 24 hours and passed through a 0.45 µm millipore filter. Then, Vero was used, while in the second stage, the agents 

obtained in the first stage were passaged separately to Vero and BHK-21 cells. 
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Firstly; for monolayer Vero cell line, Glasgow Minimum Essential Medium (GMEM) containing 10% Fetal Bovine Serum, 

both streptomycin and candisept in 50 mL was used. After observing the state of the cells with a inverted microscope, the 

prepared samples were added in an appropriate amount to cells whose concentration was determined at approximately 

3.5x106 cells/ml and incubated for 24 hours at 37 °C in 5% CO2. The presence of the agent was checked with the Stamp 

method. Cell cultures were centrifuged at 2500 rpm x 30 min, after supernatant were discarded in an environment containing 

5% CO2 for 2 hours. FBS-free GMEM medium was added to the microplates to be continued with Vero and incubated for 

7-21 days. 

Following with BHK-21, the Vero from the first step and harbouring the agent were harvested with trypsin-EDTA and 

used. The production of suspended BHK-21 was performed with the second stage medium. The cultures that were 

determined positive on the Vero in the first stage were transferred in an appropriate containing 5x104 cells/ml of BHK-21 

stirred at a certain speed of cell-containing medium, and incubated same condition. The supernatants discarded by 

centrifugation at 2500 rpm x 30 min. Afterwards, FBS-free GMEM medium was added, and incubated for 7-21 days. The 

status of the cells was checked periodically for both protocols. In addition, a certain amount of cultures was taken under 

sterile conditions to determine the presence of the agent and the growth curve by Stamp staining and PCR. 

Result: As a results, strains were isolated by cell culture. The presence and number of strains were confirmed these 

methods. Among these, the strains showing the best growth curve were determined based on the number of agents in the 

cell culture samples taken at certain periods. 

As a result, preliminary trial results were obtained for the candidate vaccine study for C. abortus, which is aimed to be 

done in the future. 

Keywords: Chlamiydia abortus, Vero, BHK-21, abortus 
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BS37 

Erzurum İlinde Tüketime Sunulan Çiğ Sütlerde İnsan Kaynaklı Staphylococcus aureus Kontaminasyonunun 

Saptanması 

Muhammed Furkan KAPLAN1, Alper BARAN2, Mehmet Cemal ADIGÜZEL1, Seyda CENGİZ1 

1Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme, Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi Programı, 

Erzurum 

Sorumlu Yazar: fkaplan11@gmail.com 

Amaç: Staphylococcus aureus, dünya çapında sığırlarda mastitise neden olan ve insanlarda toksin kaynaklı zehirlenmelerin 

başında gelen bir bakteridir. Ancak mastitis dışında çiğ sütlerin halka ulaştırılması aşamasında S. aureus ile kontamine 

olabileceği öngörülmektedir. Bu çalışmada farklı işletmelerde tüketime sunulmuş çiğ tank sütlerinin paketlenme 

aşamasında insan kaynaklı S. aureus ile kontaminasyonunun araştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal Metot: Bu çalışmada 25 farklı çiğ süt satan işletmeden (şarküteri, market vb.) Şubat- Mart 2022 aylarında dört 

farklı zamanda örnekleme yapılmıştır. Toplanan örnekler satıcı tarafından önce şeffaf plastik poşet içerisine ve sonrasında 

da başka bir poşete konularak satışı gerçekleştirilmiştir. Örnekler soğuk zincir altında soğutucu termos içerisinde 

laboratuvara getirilmiştir. Örneklerden satıcı kaynaklı S. aureus kontaminasyonunu belirlemek amacıyla steril fizyolojik 

tuzlu su ile ıslatılmış bir swab poşetin dış yüzeyine sürülerek örnek alınmıştır. Süt ve swab örnekleri ön zenginleştirme 

amacıyla serumlu buyyona alınarak 37°C’de 24 saat aerobik ortamda inkübasyona kaldırılmıştır. İnkübasyon süresi 

sonunda sıvı kültürlerden bir öze dolusu alınarak Baird Parker Agar yüzeyine yayılmış ve tekrar inkübasyona kaldırılmıştır. 

Şüpheli izolatlardan tek koloni alınarak nutrient agar yüzeyine yayılarak saf kültür elde edilmiştir. Şüpheli izolatların 

doğrulaması PCR (nuc geni) ile yapılmıştır. İzolatların antibiyotik ve metisilin direnci disk difüzyon metoduna göre 

yapılmıştır. Genotipik metisilin direnci (mecA, mecB, mecC ve mecD genleri) ve suşların toksin genleri (sea, seb, sec ve 

sed genleri) PCR ile araştırılmıştır. İzolatların parmak izi analiz metoduyla sınıflandırması rep-PCR analizi ile 

gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular: İncelenen toplam 100 süt örneğinden (n=8) ve 100 insan teması olan süt paketi yüzeyinden (n=14) toplam 22 

(%11) adet S. aureus izole edilmiş ve PCR ile doğrulanmıştır. Antibiyogram sonucunda izolatların %22.7’sinin tetrasiklin 

ve oksitetrasikline, tamamının ise penisilin G’ye dirençli olduğu saptanmıştır. İzolatların 11 tanesi fenotipik olarak metisilin 

direnci taşıdığı belirlenmiştir. PCR analizi sonucunda izolatların tamamının hem toksin genleri hem de mec genleri 

yönünden negatif olduğu saptanmıştır. Rep-PCR analizi sonucunda izolatlar dört ana grupta toplanmıştır. Aynı işletmeye 

ait suşlar farklı zamanlardaki poşet yüzeyindekilerle aynı grupta yer almışlardır. Benzer şekilde aynı işletmeye ait süt ve 

poşet yüzeyi S. aureus suşlarının aynı genotipik özelliğe sahip olduğu saptanmıştır.  

Sonuçlar: Bu çalışmada her ne kadar metisilin direnç genleri saptanmamış olsa da fenotipik direnç taşıyan suşların satıcılar 

aracılığıyla insanlara taşınmasının mümkün olabileceği ortaya konmuştur. Bu nedenle satıcılara hijyen kurallarına dikkat 

edilmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi gerektiği düşünülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, Süt, Genotipik Karakterizasyon 

Detection of Human Originated Staphylococcus aureus Contamination in Raw Milk Selling in Erzurum 

Objectives: Staphylococcus aureus is a bacterium that causes mastitis in cattle worldwide and is the leading cause of toxin-

induced poisoning in humans. However, apart from mastitis, it is predicted that raw milk may be contaminated with S. 

aureus during delivery to the public. This study was aim to investigate the contamination of raw milk with human-induced 

S. aureus at the packaging stage, which is kept in tanks for consumption in different delicatessen. 

Material and Methods: In this study, sampling was carried out from 25 different delicatessens selling raw milk (deli, 

grocery store, etc.) at four different times between February and March, 2022. The collected samples were put in a 

transparent plastic bag by the seller and then put in another bag and sold. The samples were transferred to the laboratory 

immediately. In order to determine the seller-derived S. aureus contamination from the samples, a cotton swab moistened 

with sterile physiological saline was applied to the outer surface of the bag and the sample was taken. Milk and swab 

samples were cultured into broth with serum for pre-enrichment and incubated at 37°C for 24 hours in a aerobic 

environment. At the end of the incubation period, a loopful of broth cultures was taken, spread on Baird Parker Agar surface 

and incubated again. Pure culture was obtained by taking a single colony from the suspect isolates and spreading them on 

the nutrient agar surface. PCR was used to confirm suspected isolates using nuc gene. Antibiotic and methicillin resistance 

of the isolates was determined by the disc diffusion method. Genotypic methicillin resistance (mecA, mecB, mecC and 
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mecD genes) and toxin genes (sea, seb, sec and sed genes) of the strains were investigated by PCR. Classification of the 

isolates by fingerprint analysis method was carried out by rep-PCR analysis. 

Results: A total of 22 (11%) S. aureus were isolated from a total of 100 milk samples (n=8) and 100 human-contacted milk 

pack surfaces (n=14) and confirmed by PCR. Antibiogram results showed that 22.7% of the isolates were resistant to 

tetracycline and oxytetracycline, and all of them were resistant to penicillin G. Eleven of the isolates were determined to 

be phenotypically methicillin resistant. All of the isolates were found to be negative in terms of both toxin genes and mec 

genes. The strains showed four main clusters in the rep-PCR analysis. Bag surface samples collected at different times of 

the same delicatessens were included in the same group. Similarly, milk and bag surface samples belonging to the same 

delicatessen were found to have the same genotypic characteristics. 

Conclusion: In this study, although methicillin resistance genes were not detected, it was revealed that it is possible to 

transmit phenotypic resistance strains to humans through sellers. For this reason, it is thought that the necessary training 

should be given to the sellers to pay attention to the hygiene rules. 

Keywords: Staphylococcus aureus, Milk, Genotypic Characterization 
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Sığırlarda Meme Başı Siğillerinde Bovine Papillomavirus Varlığının Moleküler Yönden Karakterizasyonu ve Farklı Bir 

Tedavi Yaklaşımı 

Kamil Atlı1, Yakup Sinan Orta1, Sevinç Sökel1, Mehmet Kale1 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye. 

Burdur-Merkez ve ilçelerinde süt üretimi için yetiştirilen 500 adet sığırın meme başlarında gelişen siğillerden örnekler 

toplandı. 500 adet siğil örneğinin PCR testinde BPV tipleri (tip 1-tip 13) 378 (%75,6)’inde tespit edildi. Meme başı 

siğillerinde BPV tiplerinin (tek veya miks görülen tipler toplamı) genel dağılımında; BPV-2 (n=85; %22,49), BPV-8 (n=45; 

%11,90), BPV-9 (n=48; %12,70) ve BPV-10 (n=52; %13,76)’nun daha yaygın olduğu belirlendi. Siğillerin; makroskobik 

görünüm, virus tipi ve papillom/fibropapillom sınıflandırılması yapılmaksızın üç deneme grubu kuruldu. Tedavi I grubunda 

85 enfekte hayvana günlük siğil bölgesine 10 gün boyunca PAPILENDTM,® krem + 15 günde bir  deri altı toplam 2 kez 

İvermektin + 10 gün boyunca hayvan yemine günlük 150 gram AlquermoldTM premix toz verildi. Tedavi II grubunda 85 

enfekte hayvana günlük siğil bölgesine 10 gün boyunca PAPILENDTM,® krem + 15 günde bir  deri altı toplam 2 kez 

Levamizol + 10 gün boyunca hayvan yemine günlük 150 gram AlquermoldTM premix toz verildi. Tedavi III grubunda 85 

enfekte hayvana günlük siğil bölgesine 10 gün boyunca PAPILENDTM,® krem + 15 günde bir  deri altı (sağ-sol scapula 

kemik bölgesi) toplam 20 mL 2 kez otohemoterapi + 10 gün boyunca hayvan yemine günlük 150 gram AlquermoldTM 

premix toz verildi. Çalışmada; sığırların meme başında gelişen siğillerde (makroskobik görünüm, virus tipi ve 

papillom/fibropapillom sınıflandırılması yapılmaksızın) üç farklı kombine tedavi uygulamasının %100 oranında gerileme 

veya tam iyileşme sağladığı belirlendi. Altı aylık süreçte tüm tedavi gruplarında siğillerin tekrarlamadığı (rekürrenslik) 

tespit edilmedi. Sonuç olarak; sığırlarda meme başı siğil lezyonlarında bu üç tedavi kombinasyonundan biri tercih edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Bovine papillomavirus, Moleküler viroloji, Tedavi, Meme başı siğili 

Molecular Characterization of the Presence of Bovine Papillomavirus in Teat Warts in Cattle and a Different Treatment 

Approach 

Samples were collected from warts that developed on the teats of 500 dairy cattle in Burdur-Center and its districts. In the 

PCR test of 500 wart samples, BPV types (type 1-type 13) were detected in 378 (75.6%) of them. In the general distribution 

of BPV types (single or mixed types) in teat warts; BPV -2 (n=85; 22.49%), BPV-8 (n=45; 11.90%), BPV-9 (n=48; 

12.70%), and BPV-10 (n=52; 13.76 %) were found more common. Three treatment groups were set up without 

classification of macroscopic appearance, virus type, and papilloma/fibropapilloma. PAPILENDTM,® cream on the wart area 

daily for 10 days + Ivermectin subcutaneously a total of two times in every 15 days + 150 grams of AlquermoldTM premixed 

powder daily for 10 days to animal feed were used to 85 infected animals in the treatment group I. PAPILENDTM,® cream 

on the wart area Daily for 10 days + Levamisole subcutaneously a total of two times in every 15 days + 150 grams of 

AlquermoldTM premixed powder daily for 10 days to animal feed were used to 85 infected animals in the treatment group 

II. PAPILENDTM,® cream on the wart area Daily for 10 days + autohemotherapy applications subcutaneously (right-left 

scapula parts) 20 mL total of two times in every 15 days + 150 grams of AlquermoldTM premixed powder daily for 10 days 

to animal feed were used to 85 infected animals in the treatment group III. It was determined that three different combined 

treatments provided 100% regression or complete healing in warts developing in the teat of cattle (without macroscopic 

appearance, virus type and classification of papilloma/fibropapilloma). No recurrence of warts was detected in all treatment 

groups during the six-month period. As a result, one of these three treatment combinations can be preferred for teat wart 

lesions in cattle. 

Keywords: Bovine papillomavirus, Molecular virology, Treatment, Teat wart. 
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Ege Bölgesinde keçilerde Akabane virus enfeksiyonun serolojik olarak araştırılması 

Kemal PEKMEZ1 

1İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü, Viroloji Laboratuvarı 

Sorumlu Yazar: kemalpekmez07@hotmail.com 

Amaç: Akabane hastalığı sığır, koyun ve keçilerde abortlara ve sığır ve buzağılarda ensefalomiyelite neden olabilen 

arboviral bir hastalıktır. Hastalığın etkeni akabane virus (AKAV) olup taksonomik olarak Peribunyaviridae ailesinin 

Orthobunyavirus cinsinde, serolojik olarak ise Simbu serogrupda yer almaktadır. Bu çalışmada Ege bölgesinde yer alan 7 

ilde yetiştirilen keçilerde AKAV varlığının ve yaygınlığının serolojik olarak araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu amaçla Ege Bölgesi’nde yer alan Aydın (30), Denizli (30), İzmir (30), Manisa (30), Muğla (30), Kütahya (30) 

ve Uşak (20) illerinden, 2020 yılı Kasım ayında altı aylıktan büyük basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiş toplam 

200 adet keçiden kan serumu alınmıştır. Toplanan kan serumları 56 oC’de 30 dk. inaktive edildikten sonra AKAV antikor 

yönünden ticari kit kullanılarak (IDVET, ID Screen Akabane Competition) ELISA yöntemiyle test edilmiştir. 

Bulgular: Örneklenen keçilerin 116 tanesi 01.01.2019 tarihinden önce, 84 tanesi ise 01.12.2019-29.02.2020 tarihleri arası 

doğumlu olup sadece 2020 yılı yaz mevsiminde vektöre maruz kalmıştır. Toplam 40 örnek (%20) AKAV antikor yönünden 

pozitif bulunmuş olup bunların 8 tanesi 2020 yılı oğlaklarıdır. Bu durum bize 2020 yılı içerisinde de virusun bölgede sirküle 

olduğunu göstermektedir. En yüksek seropozitiflik yüzdesine sahip il %50 ile Muğla iken en düşük il hiç pozitif 

bulunmayan Kütahya olmuştur. Diğer illerin pozitiflik yüzdeleri ise İzmir %30, Aydın %23,3, Manisa %16,6, Uşak %10, 

Denizli %3,3 şeklindedir. Bu sonuçlar ılıman iklimden karasal iklime gidildikçe seropozitiflik oranın düştüğünü 

göstermiştir. 

Sonuç: Akabane hastalığı ile ilgili Türkiye’den ilk bulgular Urman ve ark. tarafından 1979 yılında Aydın ilinden 

bildirilmiştir. Tan ve Bilge (2000) tarafından Ege bölgesindeki keçilerde yapılan serolojik çalışmada prevalans %1.9 olarak 

belirtilmekle birlikte Koç ve Erol (2017) tarafından Aydın ve Muğla illerinde yapılan serolojik çalışmada herhangi bir 

pozitifliğe rastlanmadığı bildirilmektedir. Yine bölgeye komşu il olan Burdur ilinde Honamlı keçi ırkında yapılan çalışmada 

seropozitiflik oranı %2,12 olarak bildirilmiştir (Özsoy ve Yıldırım, 2021). Bu çalışmada prevalans 1 yaş altı keçilerde 

%9.5, bir yaş üstü keçilerde %27,5, toplamda ise % 20 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar akabane virus seropozitifliğinin 

iklim değişikli ile giderek arttığını göstermektedir. Aynı zamanda karasal iklime sahip bölgelerde seropozitiflik oranının 

düşük olduğu görülmektedir. Gerek Ege Bölgesindeki artışın gerekse iç bölgelerdeki daha düşük seropozitiflik oranın 

sebebinin iklim değişikliği ve vektör aktivasyonu kaynaklı olabileceği düşülmektedir.  

Sonuç olarak seropozitif oranının giderek yükselmesi ve hastalığın herhangi bir tedavi ve aşısının olamaması vektör 

mücadelesinin önemini göstermektedir. Yine çalışmaların daha da genişletilerek diğer türlerdeki durumunum belirlenerek 

risk haritasının çıkarılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akabane, Ege Bölgesi, Keçi, Seroloji 

Serological Investigation of Akabane Virus Infection in Goats in the Aegean Region 

Objective: Akabane disease is an arboviral disease that can cause abortion in cattle, sheep and goats as well as 

encephalomyelitis in cattle and calves. The causative agent of the disease is Akabane virus (AKAV), taxonomically belongs 

to the genus Orthobunyavirus of the family Peribunyaviridae and, serologically belongs to Simbu serogroup. In this study, 

it was aimed to serologically investigate the presence and prevalence of AKAV in reared goats in 7 provinces of the Aegean 

Region. 

Methods: For this purpose, a total of 200 blood sera collected from goats over six months aged by simple random samling 

method from Aydın (30), Denizli (30), İzmir (30), Manisa (30), Muğla (30), Kütahya (30) and Uşak (20) provinces located 

in the Aegean Region in November 2020. Blood sera were inactivated at 56 oC for 30 minutes and then tested for AKAV 

antibodies by ELISA method using a commercial kit (IDVET, ID Screen Akabane Competition). 

Results: Considering sampled goats, 116 of them were born before 01.01.2019 and 84 of them were born between 

01.12.2019-29.02.2020. The next ones were exposed to vector only in 2020. A total of 40 samples (20%) were found to be 

positive for AKAV antibodies, 8 of them were born in 2020. This situation show that the virus was circulating in the region 

in 2020 as well. The province with the highest percentage of seropositivity was Muğla with 50%, while the lowest province 

was Kütahya, which was not found any positive. The positivity percentages of İzmir, Aydın, Manisa, Uşak and Denizli 

were 50%, 30%, 23.3%, 16.6%, 10%, 3.3%, respectively. These results showed that the rate of seropositivity decreases 

from temperate to continental climate.  
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Conclusions: Initial findings from Türkiye regarding Akabane disease was reported by Urman et al (1979) study conducted 

in Aydın. While the prevalence was reported as 1.9% in the serological study conducted by Tan and Bilge (2000) on goats 

in the Aegean region, it was reported that no positivity was found in the serological study conducted in Aydın and Muğla 

provinces by Koç and Erol (2017).  The seropositivity rate was reported as 2.12% in a study conducted in Honamlı goat 

breed in Burdur, which is also a neighboring province to the Aegean region (Özsoy and Yıldırım, 2021). In this study, the 

prevalence was determined as 9.5% in goats under 1 year old, 27.5% in goats over one year old, and 20% in total. These 

results show that akabane virus seropositivity is increasing gradually linked to climate changes. Correlatively it is seen that 

the rate of seropositivity is low in regions with continental climate. It is thought that the reason for both the increase in the 

Aegean Region and the lower seropositivity rate in the inner regions may be due to climate change and vector activation. 

In a conclusion, the increasing rate of seropositive and the nontreatment and no vaccine for the Akabane disease show the 

importance of vector control. In addition, it is thought that expanding of the studies, determination of the situation in other 

species and to create risk maps would be useful. 

Keywords: Akabane, Aegean Region, Goat, Serology 
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Ukrayna Bozkır İneklerinde Subklinik Mastitis Dağılımı ve Sütle Staphylococcus aureus Atılımının Yoğunluğu 

Anna LEVCHENKO1, Vyacheslav DANCHUK2, Oleksii DANCHUK3, Valerii USHKALOV2, Oksana ZELENINA3, 

Ecehan AYTEK 1, Muhammed Furkan KAPLAN1, Cihan OZ1 

1Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum 25240, Türkiye 
2Ukrayna Ulusal Yaşam ve Çevre Bilimleri Üniversitesi, Kiev 03041, Ukrayna  
3Ukrayna Khlibodarske Köyü Odesa Bölgesi Tarım Bilimleri Ulusal Akademisi İklim Odaklı Tarım Enstitüsü 67667, 

Ukrayna 

Sorumlu Yazar: olexdanchuk@gmail.com 

Amaç: Mastitis, tüm dünyada sığırların en sık görülen meme hastalığı olup, doğrudan ve dolaylı ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır. Meme bezi enfeksiyonunun etkenleri oldukça değişkendir. Bu çalışma Ukrayna bozkır bölgelerindei farklı 

özelliklerdeki işletmelerde mastitis prevalansını belirlemek için yapıldı.  

Gereç ve Yöntem: Ukrayna'nın bozkır bölgesindeki çiftliklerde (Odesa, Mykolaiv ve Poltava bölgeleri) klinik olarak 

sağlıklı hayvanlarda ve subklinik mastitisli ineklerden alınan süt örneklerinde yağ asidi kompozisyonu belirlendi ve 

mikrobiyolojik analize tabi tutuldu. Altı çiftlikten toplam 974 süt ineği incelendi. Hayvanların meme bezlerinin durumunun 

değerlendirilmesi amacıyla mastitis için test edilen sütlere sıvı "Test Grene" eklendi. Mikrobiyolojik çalışmalar, genel 

olarak kabul edilen DSTU ISO 6888-1:2003 yöntemine göre gerçekleştirildi. Elektron mikroskobik inceleme için 

numuneler standart yöntemlere göre hazırlandı. 

Bulgular: Mastitis dağılımı üzerinde ırk etkisi tespit edilmemiştir. Süt sığırlarında mastitisin subklinik ve klinik formlarının 

dağılımı  %20 olarak tespit edilirken, ana etken Staphylococcus aureus (%36,6-47.4) olarak saptanmıştır. 

Bunu  Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae ve diğer bakteriler takip etti. Mastit prevalansı üzerinde 

teknolojik uygulamaların etkili olduğu belirlenmiştir.  Kuzey step bölgesinde, süt ineklerinde subklinik mastitis seviyesinin 

daha düşük olduğu tespit edilmiştir. (%17.32). Elektron mikroskopisi yardımıyla stafilokokların farklı boyutlarda üzüm 

salkımı şeklinde kümeler oluşturduğu tespit edilmiştir (L=538 nm, L=761 nm, L=884 nm, L=939 nm). Kümelerin 

yüzeyinde, derin katmanların hücrelerine bağlı olan bakteriye özgü küresel hücreler görülmüştür. 

Sonuç: Teknolojiden yararlanma mastitis prevalansını düşürmeye yardımcı olur. Mastitis vakalarında bakteriyolojik 

analizlerle etken tanımlanması etkili tedavinin belirlenmesinde faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İnek, Süt; Mastitis; Staphylococcus aureus 

The distribution of subclinical mastitis in Ukrainian steppe cows and the intensity of Staphylococcus aureus excretion 

with milk 

Objective: Mastitis is the most common mammary disease of cattle worldwide, causing direct and indirect economic 

losses. The causative agent of mammary gland infection is versatile. This experiment was conducted to determine mastitis 

prevalence in Ukrainian steppe cows in farms with different infrastructures. 

Materials and Methods: Microbiological evaluation and fatty acid composition determination of milk were carried out in 

clinically healthy animals and cows with subclinical mastitis in the farms of the steppe part of Ukraine (Odesa, Mykolaiv, 

and Poltava regions). A total of 974 dairy cows in 6 farms were examined. Monitoring of the condition of the mammary 

gland condition were carried out with the help of liquid for testing milk for mastitis "Test Grene". Microbiological 

evaluation of coccal microflora were carried out according to the method of DSTU ISO 6888-1:2003. Samples for electron 

microscopic examination were prepared according to standard methods.  

Results: There was no breed effect on mastitis distribution. The distribution of subclinical and clinical forms of mastitis in 

the dairy herd varied within 20% per farm, while the main causative agent being Staphylococcus aureus (36.6-47.4%), 

followed by Staphylococcus. epidermidis, Streptococcus agalactiae, and mixed microflora. There was a technology 

implementation effect on prevalence of mastitis. The northern steppe zone was characterized by a slightly lower level of 

detection frequency of subclinical mastitis in dairy cows (17.32%). Electron microscopy revealed that staphylococci formed 

clusters in the form of a bunch of grapes, the dimensions (L=538 nm, L=761 nm, L=884 nm, L=939 nm). On the surface 

of clusters, individual spherical cells were clearly visible, which were connected to cells of deep layers.  

Conclusion: Technology helps reduce mastitis prevalence. Bacteriology is essential for causative agent identification, 

consequently for selecting effective treatment. 

Keywords: cow; milk; mastitis; Staphylococcus aureus 
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Köpek Salya Örneklerinden Pasteurella multocida Varlığının PCR Ve Kültürel Yöntemlerle Araştırılması 

Serdal TARHANE1 

1Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Laborant Veteriner Sağlık Programı, 

Veterinerlik Bölümü 

Sorumlu Yazar: serdaltarhane@karatekin.edu.tr 

Pasteurella multocida gram negatif kokobasil görünümlü bir bakteri olup hem insan hem de çeşitli hayvanlarda sistemik 

ve sistemik olmayan birçok hastalığın müsebbibi zoonotik bir bakteridir. Dünya genelinde pet hayvanı olarak kedi ve köpek 

yetiştiriciliği gittikçe artmakta, gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde başıboş köpek sayısının gittikçe artmasıyla 

insan ve diğer hayvanların başıboş ya da sahipli köpeklerin ısırıklarına sıklıkla maruz kaldığı belirtilmektedir. P. 

multocida’nın köpeklerin oral boşluğundan sıklıkla izole ve identifiye edildiği birçok makalede ortaya konulmuş, köpek 

ve kedilerin insanlarda P. multocida infeksiyonları için büyük bir risk teşkil ettiği belirtilmiştir.  

Amaç: Bu çalışmada P. multocida’nın köpek salyasında varlığını ve hayvan ısırıkları sonucu insanlara bulaşma 

potansiyelini araştırmak amacı ile Çankırı hayvan barınağında tutulan 44 köpekten salya örneği alındı.  

Yöntem: Köpeklerin oral boşluğunda P. multocida varlığını araştırmak için alınan salya örnekleri klindamisin içeren %5 

koyun kanlı agara inoküle edilerek 37 °C’de inkübe edildi. Besi yerinde üreyen koloniler gram boyamadan sonra 

mikroskobik olarak incelendi. Gram -negatif görünümünde olan koloniler oksidaz ve katalaz testlerine tabi tutuldu. Gram-

negatif, oksidaz ve katalaz pozitif olan kolonilerin P. multocida olup olmadığını teyit etmek amacı ile PCR yöntemi 

kullanıldı. PCR test sonucu P. multocida olduğu belirlenen örneklerin antibiyotik duyarlılığını belirlemek için disk 

diffüzyon testi kullanıldı.   

Bulgular: Köpek salyalarının 12 sinden (%27,27) P. multocida kültür ve PCR ile identifiye edildi. İdentifiye edilen P. 

multocida suşlarının disk diffüzyon test sonucu tamamının (%100) amoksisiline ve cephalotine dirençli olduğu, tamamının 

(%100) cephoperazona duyarlı, %75’inin ise streptomycine dirençli olduğu gözlemlendi. 

Anahtar Kelimeler: Pasteurella, köpek, salya 

Investigation For The Presence of Pasteurella multocida in Dog Saliva Samples by PCR and Cultural Methods 

Pasteurella multocida is a gram-negative coccobacillus bacterium and is a zoonotic bacterium responsible for many 

systemic and non-systemic diseases in both humans and various animals. Cat and dog breeding as pet animals is increasing 

around the world, and it is stated that humans and other animals are frequently exposed to the bites of stray or owned dogs 

with the increasing number of stray dogs in underdeveloped or developing countries. It has been stated in many articles 

that P. multocida is frequently isolated and identified from the oral cavity of dogs, and it has been stated that dogs and cats 

pose a great risk for P. multocida infections.  

The aim of study: In this study, saliva samples were taken from 44 dogs kept in Çankırı animal shelter to investigate the 

presence of P. multocida in dog saliva.  

Methods: Samples taken from dog saliva samples to investigate P. multocida in the method were incubated in 5% sheep 

blood agar containing clindamycin at 37 °C. Colonies grown in the medium were examined microscopically after gram 

staining. Colonies with gram-negative appearance were subjected to oxidase and catalase tests. PCR method was used to 

confirm whether gram-negative, oxidase and catalase positive colonies were P. multocida. Disk diffusion test was used to 

determine the antibiotic susceptibility of the samples determined to be P. multocida as a result of PCR test.  

Findings: P. multocida from 12 (27.27%) of dog saliva was identified by culture and PCR. It was observed that all (100%) 

of the identified P. multocida strains were resistant to amoxicillin and cephalotin in the disk diffusion test result, all (100%) 

were susceptible to cephoperazone and 75% were resistant to streptomycin. 

Keywords: Pasteurella, dog, saliva 
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Pelophylax Sp. Türlerinden İzole Edilen Escherichia coli’ lerde Filogeni, Virülans Genlerinin ve Biyofilm Oluşumunun 

Araştırılması 
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Sorumlu Yazar: elif.aydin@ksbu.edu.tr 

Giriş ve Amaç: Amacımız, çevre kirliliği açısından indikatör organizmalar olarak bilinen Pelophylax cinsi kurbağalardan izole 

edilen, kloakal orijinli E. coli suşlarında filogeni ve virülans genlerinin varlığının araştırılarak, biyofilm oluşturma kapasitelerinin 

belirlenmesidir. 

Yöntem: Doğu Karadeniz Bölgesindeki altı ilin (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin), farklı ekolojik koşullara 

sahip üç bölgesinden  (yerleşim yeri, sanayi ve ekolojik habitat) yakalanan genç, erkek ve dişi bireylerden kloakal sürüntü örneği 

alınarak elde edilen suşların, biyokimyasal testler ve otomatize sistemler kullanılarak tür tayini yapılmıştır. Elde edilen 17 adet 

E. coli suşundan kaynatma yöntemi ile DNA izolasyonu yapılarak, filogenetik genleri (chuA, yjaA, TspE4.C2) ve virülans genleri 

(iutA, sfa, cnf, aer, iroN, afa, hlyA) PZR ile taranıp, Kongo Red Agar (CRA) ve kantitatif cam tüp testi ile karşılaştırmalı olarak 

biyofilm oluşumu incelendi. 

Bulgular: İzole edilen toplam 17 E. coli suşunun filogeni genleri Clermont’ a göre değerlendirildiğinde %70.5’i Grup B1, %23.5’ 

i Grup D olarak belirlenmiş, Grup B2’ ye ait örneğe rastlanmazken sadece bir örneğin Grup A olduğu görülmüştür. Suşların 

çoğunluğunun virülans genleri taşıdığı, en yüksek oranda sfa geni varlığı, en düşük oranda ise cnf ve hlyA geni var olduğu 

belirlendi fakat afa geni taşıyan  bir suşa rastlanmadı. Biyofilm yetenekleri açısından CRA yöntemi ve kantitatif cam tüp testi 

bazı suşlarda pozitif sonuçlar verdi ve iki testin sonuçları birbirini destekler şekilde tespit edildi. 

Sonuç: Bakterilerin filogenetiği, virülans özelliği ve biyofilm yetenekleri arasında bir ilişki olduğu ve Grup B1’ de yer alan 

bakterilerin düşük virülan özellikte olduğu bilinmesine rağmen, Pelophylax gibi kozmopolit bir türün barsak mikrobiyotasında 

yer alan E. coli suşlarının oldukça yüksek oranda virülans geni taşıyor olması, bu suşların çevredeki diğer yakın ve akraba tür 

bakterilerle gen alışverişi yaparak bu genleri edindiğini, kara ve su ekosistemlerinde var olan diğer bakterilere de aktarabilme 

potansiyelinde olduklarını düşündürmektedir, bu durum halk sağlığı açısından bir tehdit olarak değerlendirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Pelophylax, E. coli, Virülans, Biyofilm 

Investigation of Phylogeny, Virulence Genes and Biofilm Formation in Escherichia coli isolated from Pelophylax sp. 

Introduction and Aim: Our aim is to determine the biofilm formation capacity, investigating the presence of phylogeny and 

virulence genes in E. coli strains of cloacal origin isolated from Pelophylax frogs, which are known as indicator organisms in 

terms of environmental pollution. 

Method: The strains obtained by taking cloacal swab samples from young, male and female individuals caught from three regions 

(settlement, industry and ecological habitat) with different ecological conditions of six provinces (Samsun, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize and Artvin) in the Eastern Black Sea Region. Species were determined using biochemical tests and automated 

systems. DNA isolation from 17 E. coli strains obtained by boiling method, phylogenetic genes (chuA, yjaA, TspE4.C2) and 

virulence genes (iutA, sfa, cnf, aer, iroN, afa, hlyA) were screened by PCR, and Congo Red Biofilm formation was compared 

with agar (CRA) and quantitative glass tube test. 

Results: When the phylogeny genes of 17 isolated E. coli strains were evaluated according to Clermont, 70.5% were determined 

as Group B1 and 23.5% as Group D, while no sample belonging to Group B2 was found, only one sample was found to be Group 

A. It was determined that most of the strains carried virulence genes, sfa gene was present at the highest rate and cnf and hlyA 

genes were present at the lowest rate, but no strain carrying afa gene was found. In terms of biofilm abilities, the CRA method 

and the quantitative glass tube test gave positive results in some strains, and the results of the two tests were found to support 

each other. 

Conclusion: Although it is known that there is a relationship between bacteria phylogenetics, virulence and biofilm abilities, and 

that the bacteria in Group B1 are low virulent, E. coli strains in the intestinal microbiota of a cosmopolitan species such as 

Pelophylax carry quite a high rate of virulence genes, This suggests that these strains acquire these genes by exchanging genes 

with other close and related bacteria in the environment, and have the potential to transfer them to other bacteria present in 

terrestrial and aquatic ecosystems, which can be considered a threat to public health. 

Keywords: Pelophylax, E. coli, Virulence, Biofilm 
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Amaç: Enterik hastalıklar, pet hayvanlar için oldukça önemlidir, ancak ülkemizde kedi ve köpeklerde enterik hastalıklara 

neden olan virüslere ilişkin veriler kısıtlıdır. Sebebi bilinmeyen ishal vakalarının etiyolojisinin aydınlatılması, enterik 

enfeksiyonlarla mücadelede önem taşımaktadır. Bu çalışmada, köpeklerde Picornaviridae ailesinin üyesi olan canine 

kobuvirus’un (CaKV) sebebi bilinmeyen ishal vakalarındaki rolünün araştırılması amaçlandı.  

Yöntem: CaKV yaygınlığı ve moleküler epidemiyolojisi hakkında daha fazla bilgi sağlamak için, ishalli köpeklerden 

toplam 121 adet rektal sürüntü koleksiyon materyali CaKV yönünden tarandı. Bu amaçla,  spesifik primer çifti kullanılarak 

(forward 5’- CAC CTA CGA  CTG GGC CAC GCT CC-3’, reverse 5’- GTG GGG AAG GTA GAG AAG TAG AGG 

TC-3’) RT-PCR'ler yapıldı. Pozitif belirlenen DNA amplikonlarının dizi analizi yapılarak bioinformatik analizlerle 

filogenetik ağacı oluşturuldu. 

Bulgular: Örneklenen popülasyonda belirlenen KV yaygınlık oranı  %16.5 (20/121) olarak belirlendi. CaKV pozitif 

köpeklerde aynı zamanda yaygın gözlenen viral ajanlardan olan canine parvovirus (CPV) ve canine coronavirus (CCoV) 

varlığı ise sırasıyla  %35 (7/20) ve %10 (2/20) olarak belirlendi. Yalnızca CaKV belirlenen köpeklerin oranı ise %65 

(13/20) idi. Bioinformatik analiz sonuçlarına göre, CaKV suşları bir arada kümelenmiş olup, Türkiye suşları referans 

suşlarla oldukça yakın ilişkili bulundu (Şekil 1).  

Sonuç: Dünyada köpeklerde sebebi bilinmeyen ishal vakalarının etiyolojisinde CaKV’un rolü üzerine oldukça sınırlı 

çalışmalar bulunmaktadır. Şimdiye kadar Türkiye’de CaKV üzerine yalnızca bir çalışma yapılmış olup tek bir sekans verisi 

bulunmaktadır. Türkiye’de CaKV üzerine yapılan bu kapsamlı raporda, sebebi bilinmeyen ishal vakalarında CaKV’un 

önemine dikkat çekilmiştir. CaKV’un patogenezi, epidemiyolojisi ve biyolojisinin daha iyi anlaşılarak mücadelede etkili 

stratejilerin belirlenmesi amacıyla daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Şekil 1. CaKV suşlarının 3CD gen dizilerine ait filogenetik ağaç. Çalışma suşlarımızın filogenetik yeri elmas şekli (♦) ile 

gösterilmiştir. Harici grup olarak insan, fare, domuz, koyun ve sığır kobuvirüsleri kullanıldı. 

Anahtar Kelimeler: Dizi analizi, ishal, kobuvirus, köpek 

The Role and Molecular Characterization of Kobuvirus in Diarrhea of Unknown Etiology in Dogs  

Objectives: Enteric diseases are very important for pet animals, but data on viruses that cause enteric diseases in cats and 

dogs in our country are very limited. Clarifying the etiology of diarrhea cases of unknown cause is important in the fight 

against enteric infections. In this study, the role of canine kobuvirus (CaKV), a member of the Picornaviridae family in 

dogs, in cases of diarrhea of unknown origin was investigated.  

Method: To provide more information on the prevalence and molecular epidemiology of CaKV, a total of 121 rectal swab 

collection materials from dogs with diarrhea were screened. For this purpose, RT-PCR were performed using a specific 

primer pair (forward 5'- CAC CTA CGA CTG GGC CAC GCT CC-3', reverse 5'- GTG GGG AAG GTA GAG AAG TAG 

AGG TC-3'). Sequence analysis of positive DNA amplicons was performed and phylogenetic tree was constructed by 

bioinformatic analysis. 

Results: The prevalence of CaKV in the sampled population was determined as 16.5% (20/121). The presence of canine 

parvovirus (CPV) and canine coronavirus (CCoV), which are also common viral agents in CaKV-positive dogs, was 

determined as 35% (7/20) and 10% (2/20), respectively. The rate of dogs with only CaKV was 65% (13/20). According to 

the results of the bioinformatics analysis, the CaKV strains clustered together and the Turkish strains were closely related 

to the reference strains (Figure 1). 

Conclusion: In conclusion, there are very limited studies on the role of CaKV in the etiology of diarrhea of unknown causes 

in dogs around the world. Until now, only one study has been done on CaKV in Türkiye and there is only one sequence of 

data. In this report, which is the most comprehensive study on CaKV in Türkiye, attention is drawn to the importance of 

CaKV in cases of diarrhea of unknown origin. More comprehensive studies are needed to better understand the 

pathogenesis, epidemiology and biology of CaKV and to determine effective strategies to combat it. 

Figure 1. Phylogenetic tree of 3CD  gene sequences of CaKV strains. The phylogenetic location of our study strains is 

shown with a diamond shape (♦). Human, mouse, porcine, sheep and bovine kobuviruses were used as the out-group. 

Keywords: Canine, diarrhea, kobuvirus, sequence analysis 
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Amaç: Liyofilizasyon, bakteri, virüs, antikor gibi çeşitli biyolojik materyallerin belirli koruyucu maddeler içerisinde daha 

uzun süre saklanabilmesi için kullanılan önemli bir metottur. Bu metot ile çok düşük sıcaklıklarda katı haldeki sıvının 

vakumlanarak süblime olmasını sağlayarak materyalin yapısını kaybetmeden kuru forma getirilmesini sağlamaktadır. Bu 

araştırma ile Q humması pozitif olarak tespit edilen bir hayvandan alınan serum örneğinin farklı liyofilizasyon koşullarında 

antikor miktarındaki değişimlerin ölçümü amaçlandı.  

Yöntem: Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gelen ve C. burnetii tespit edilen bir sığırdan 50 ml kan örneği alındı. 

Alınan kan örneğinden serum ayrıldı ve serum 4 farklı işleme tabii tutulmak üzere her bir işlem için 6 ml ayrıldı. İşlemlerde 

kullanılan serum örnekleri; 1) direkt analiz edilen serum örnekleri, 2) 56°C’de inaktive edilen serum örnekleri, 3) 56°C’de 

inaktive edilen ve liyofilize edilen serum örnekleri, 4) direkt liyofilize edilen serum örnekleri olacak şekilde hazırlandı. 

Ayrıca alınan serum örnekleri 0. günden itibaren liyofilize edilerek 15., 30., 60., 90. ve 120. günlerde analiz edilerek antikor 

titresinde değişimler analiz edildi. Hazırlanan serum örnekleri Idexx Q Fever ELISA kiti ile 6 tekrarlı analiz edildi. Analiz 

sonuçları istatistiki olarak değerlendirildi. Bulgular Analiz sonucunda istatistiki olarak inaktivasyonun antikor titreleri 

üzerine etkisinin olmadığı belirlendi. Buna karşın kullanılan liyofilizasyon protokolüne göre %23,6 oranında spesifik 

antikor kaybı olduğu tespit edildi. Liyofilizasyon sonrasında 90 gün oda sıcaklığında bekletilen örnekte ise toplamda %31,8 

oranında kayıp olduğu tespit edildi. Kan serumu liyofilizasyonu sonucunda antikor titrelerinin 120. güne kadar logaritmik 

bir düşüş eğilimi gösterdiği belirlendi.  

Sonuç : Sonuç olarak farklı işlemler, ortam koşulları ve farklı zamanlarda incelenen serumların titrelerinde değişiklik 

olduğu belirlendi. Serumların inaktivasyonunun antikor titresi üzerine negatif bir etkisinin olmadığı belirlendi. Serum 

liyofilizasyonunda yaygın olarak kullanılan sükroz ile antikor kaybının olması ve gün geçtikçe titredeki düşüşler farklı 

protektan maddeler kullanılması gerekliliğini düşündürdü.  

Anahtar Kelimeler: Liyofilizasyon, Antikor, Serum, Titre 

Evaluation of the Effects of Lyophilization and Inactivation Processes on Coxiella burnetii Specific Antibodies  

Aim : Lyophilization is an important method used to preserve various biological materials such as bacteria, viruses, 

antibodies in certain preservatives for a longer period of time. With this method, it ensures that the liquid in the solid state 

is vacuumed and sublimated at very low temperatures, allowing the material to be brought into a dry form without losing 

its structure. In this study, it was aimed to measure the changes in the amount of antibodies in different lyophilization 

conditions of a serum sample taken from an animal with positive Q fever.  

Method : 50 ml blood sample was taken from a cattle that came to Erzurum Veterinary Control Institute and C. burnetii 

was detected. Serum was separated from the blood sample and 6 ml of serum was separated for each procedure to be 

subjected to 4 different processes. Serum samples used in the procedures; 1) serum samples analyzed directly, 2) serum 

samples inactivated at 56°C, 3) serum samples inactivated and lyophilized at 56°C, 4) serum samples directly lyophilized. 

In addition, serum samples were lyophilized from day 0 and analyzed on days 15, 30, 60, 90 and 120, and changes in 

antibody titer were analyzed. Prepared serum samples were analyzed with the Idexx Q Fever ELISA kit in 6 replicates. 

Analysis results were evaluated statistically. Results As a result of the analysis, it was determined that inactivation had no 

effect on antibody titers statistically. On the other hand, it was determined that there was a 23.6% loss of specific antibodies 

according to the lyophilization protocol used. A total loss of 31.8% was detected in the sample, which was kept at room 

temperature for 90 days after lyophilization. As a result of blood serum lyophilization, it was determined that antibody 

titers showed a logarithmic decreasing trend until day 120.  

Conclusion : As a result, it was determined that there were changes in the titers of the sera examined in different treatments, 

ambient conditions and different times. It was determined that the inactivation of the sera did not have a negative effect on 

the antibody titer. The loss of antibodies with sucrose, which is widely used in serum lyophilization, and the decrease in 

titer day by day suggested that different protective agents should be used.  

Keywords: Lyophilization, Antibody, Serum, Titer 
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Songül ÖTKÜN1, Ahmet Murat SAYTEKİN2, Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE2, Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK2 

1Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Siirt 
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa 

Sorumlu Yazar: songulotkun@yahoo.com 

Amaç: Bruselloz önemli bir hayvan ve insan patojenidir. Hastalığın önemli sağlık ve ekonomik sonuçları olmaktadır. 

Brusellozun teşhisinde serolojik testler önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada brusellozun serolojik teşhisinde, atık 

yapmış hayvanlardan alınan sütlerde LPS (Lipopolisakkarit) ve sentetik O polisakkaritlerin i-ELISA (indirek-Enzyme-

Linked Immunosorbent Assay) için kullanımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmada Şanlıurfa (Akçakale, Hilvan), Adyaman, Iğdır ve İzmir (Ödemiş) illerinden, geçmişte hastalık çıkmış 

ve halen atık problemi yaşayan sürülerden toplamda 6 farklı epidemiyolojik birimden alınan 53 süt örneği kullanıldı. Bu 

örnekler, Brucella bakterlerine ait LPS, sentetik disakkarit, trisakkarit, tetrasakkarit ve B. abortus RB51 suşundan 

hazırlanmış antijenler ile in house i-ELISA  ile test edildiler.  

Bulgular: Toplamda örneklerin %52.8’i LPS-ELISA’da pozitif bulunurken, sentetik disakkarit, trisakkarit ve tetrasakkarit 

antijenlerinin kullanıldığı i-ELISA’da pozitiflik yüzdeleri sırası ile %39.6, %50.9 ve %47.2 olarak bulundu. B.abortus 

RB51 suşundan hazırlanan antijenin kullanıldığı rough ELISA’da pozitiflik beklendiği gibi smooth antijenlerden çok daha 

düşük düzeyde (%9.5) gerçekleşti. Smooth antijenlerden disakkarit antijeni en az duyarlı antijen olarak değerlendirildi. 

Rough ELISA’da pozitif bulunan serumların tamamı diğer antijenler ile de pozitif bulundu.  

Sonuç: Rough ELISA’da pozitif bulunan serumların tümünün diğer antijenler ile pozitif bulunması, bu ELISA’nın pozitif 

bulduğu her vakanın bruselloz olma ihtimalinin yüksek olacağını düşündürdü. Yüksek pozitifliği LPS antijeni yakalamış 

olsa bile çapraz reaksiyonlara bağlı yalancı pozitiflikler göz ardı edilmemelidir. Alınan sonuçlara göre sentetik trisakkarit 

ve rough ELISA’nın birlikte kullanımının brusellozun serolojik teşhisinde güvenilir olabileceği kanısına varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Sentetik OPS, bruselloz, seroloji, rough antijenler 

Evaluation of the use of LPS and synthetic O polysaccharides for i-ELISA in the serological diagnosis of brucellosis 

Aim: Brucellosis is an important animal and human pathogen. The disease has significant health and economic 

consequences. Serological tests have an important place in the diagnosis of brucellosis. In this study, it was aimed to 

evaluate the use of LPS (Lipopolysaccharide) and synthetic polysaccharides for i-ELISA (indirect-Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay) from milk of aborted animals for serological diagnosis of brucellosis. 

Method: In the study, 53 milk serum samples taken from herds, which were infected in the past and still having abortion 

problems, in 6 different epidemiological units, namely, Sanlıurfa (Akcakale, Hilvan), Adyaman, Igdır and Izmir (Odemis) 

were used. These samples were tested by in house i-ELISA with LPS, synthetic disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide 

antigens prepared from B. abortus RB51 strain belonging to Brucella bacteria. 

Results: In total, 52.8% of the samples were positive in LPS-ELISA, while the percentages of positivity in i-ELISA, in 

which synthetic disaccharide, trisaccharide and tetrasaccharide antigens were used, were found to be 39.6%, 50.9% and 

47.2% respectively. In rough ELISA, where the antigen prepared from B. abortus RB51 strain was used, the positivity was 

much lower (9.5%) than smooth antigens, as expected. Disaccharide antigen among the smooth antigens was evaluated as 

the least sensitive antigen. All of the sera found positive in rough ELISA were also found positive with other antigens. 

Conclusion: The fact that all of the sera found positive in the Rough ELISA were positive with other antigens made us 

think that every case that was found positive by this ELISA would have a high probability of brucellosis. Even if the high 

positivity has caught the LPS antigen, false positives due to cross-reactions should not be ignored. According to the results 

obtained, it was concluded that the combined use of synthetic trisaccharide and rough ELISA could be reliable in the 

serological diagnosis of brucellosis. 

Keywords: Synthetic OPS, brucellosis, serology, rough antigens 
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Çeşitli Coğrafik Bölgelerden Toplanan Kurbağa Örneklerinde Brucella spp. Varlığının Araştırılması 

Kadir AKAR1, Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE2, Emin Ayhan BAKLAN3, Gülseren YILDIZÖZ3, Osman Yaşar TEL2, 

Oktay KESKİN2, Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK2 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Van 
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa 
3Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, Brusella Referans Laboratuvarı, İstanbul 

Sorumlu Yazar: kadirakar87@gmail.com 

Amaç: Dünya genelinde hayvancılık sektöründe en çok görülen zoonozlardan birisi Brusellozdur. Son yıllarda çeşitli 

kıtalardaki vahşi yaşamdan egzotik amfibilerden Brucella türlerinin birçok atipik yeni üyesi bildirilmiş ve bu konu bilimsel 

çevrelerde giderek önem kazanmaya başlamıştır. 2017 yılında ilk kez insan tüketimi için kurbağa (Pelophylax ridibundus) 

üreten bir Fransız çiftliğinden alınan hayvanlardan bir Brucella suşu izole edilerek B. microti benzeri olarak tanımlanmıştır. 

Bu çalışmada farklı coğrafik bölgelerden kurbağalarda Brucella spp. varlığının araştırılması hedeflenmiştir. 

Yöntem: Bu ilk izolasyonun akabinde bu çalışmada, Türkiye’nin farklı bölgelerinden (Edirne/İpsala, Adıyaman/Kahta) 71 

adet kurbağanın iç organlarından ve bulundukları sucul alanlardan Brucella spp. araştırılmıştır. Toplanan örneklerden 

homojenat yapılarak ilk ekimleri TSA (Triptik Soy Agar) ve Farrell’s besiyerine yapılmıştır. Üreyen izolatlardan ticari 

izolasyon kiti (High Pure FFPET DNA Isolation Kit, 06650767001, Roche) yardımıyla DNA’lar ekstrakte edilmiştir. 

Ekstrakte edilen genomik DNAlar Bruce-Ladder yöntemi kullanılarak 2x Taq PZR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) 

Mastermix (201443, Qiagen) ile çoğaltılmıştır. Elde edilen amplikonlar % 1.5 agaroz jelde görüntülenmiştir.  

Bulgular: Yapılan ekim ve pasajlar sonrası Brucella spp. benzeri kolonilere rastlanılmıştır. Ancak A ve M monospesifik 

serum ile aglutinasyona rastlanmamış, yapılan kimyasal testlerden (üreaz, katalaz, oksidaz) sonuç alınamamıştır. Edirneden 

elde edilen 53 adet kurbağa örneğinin amplikonlarından pozitiflik saptanamazken Adıyamandan toplanan bazı kurbağa 

organlarından üreyen izolatlardan yapılan Bruce-Ladder PZR’de billinen Brucella türleri için tipik olmayan yaklaşık 587, 

900 ve 1200 bp’lik bantlara rastlanmıştır. Kurbağaların içinde bulunduklara sucul ortamda üreyen suşlardan ise Bruce-

Ladder PZR’de yine bilinen Brucella türleri için tipik olmayan yaklaşık 300, 400 ve 800 bp.’ lik bantlara rastlanılmıştır. 

Bu izolatların genetic olarak ileri düzeyde tanımlanabilmeleri için WGS (Whole Genom Sequence) amacı ile FLI 

(Friedrich-Loeffler Institute)’ye gönderilmesi planlanmaktadır. 

Sonuç: Çalışma örnekleri gerek izolasyon gerekse PZR ile Brucella spp. olarak tanımlanamamıştır. Ancak Brucella spp. 

benzeri organizmaların amfibileri kolonize edebildiğini ve çevrelerinde varlığını sürdürebildiğini göstermektedir. Elde 

edilen jel görüntüsünde Bruce-Ladder PZR de üç bant görülmesi elde edilen kültürerin microti-benzeri   Brucella spp. olma 

ihtimalini akla getirmiştir. Atipik Brucella türlerinin zoonotik ve patojenik potansiyellerinin değerlendirmesi insanlar 

(tüketiciler ve çalışanlar) için olası bir risk açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Brucella spp., PZR, Kurbağa, İzolasyon  

Investigation of Brucella spp. Presence in Frog Samples Collected from Various Geographical Regions 

Aim: Brucellosis is one of the most common zoonoses in the livestock sector worldwide. In recent years, many atypical 

new members of Brucella species from exotic amphibians from wildlife on various continents have been reported and this 

issue has become increasingly important in the scientific environment. In 2017, a Brucella strain was isolated from animals 

from a French farm producing frogs (Pelophylax ridibundus) for human consumption for the first time and identified as B. 

microti-like. This study, it was aimed to investigate the presence of Brucella in frogs from different geographical regions. 

Method: Following this first isolation, Brucella spp. was investigated from the internal organs of 71 frogs from different 

aquatic area regions of Türkiye (Edirne/İpsala, Adıyaman/Kahta).  Homogenate was made from the collected samples and 

their first cultivation was done on TSA (Triptic Soy Agar) and Farrell's medium. DNAs were extracted from the grown 

isolates by means of a commercial isolation kit (High Pure FFPET DNA Isolation Kit, 06650767001, Roche). Extracted 

genomic DNAs were amplified with 2x Taq PZR (Polymerase Chain Reaction) Mastermix (201443, Qiagen) using the 

Bruce-Ladder method. The resulting amplicons were visualized on a 1.5% agarose gel. 

Results: Brucella-like colonies were found after cultivation and passages. However, no agglutination was found with A 

and M monospecific serum, and no results were obtained from the chemical tests (urease, catalase, oxidase). While 

positivity could not be detected in the amplicons of 53 frog samples obtained from Edirne, Bruce-Ladder PCR made from 

isolates reproduced from some frog organs collected from Adıyaman showed bands of approximately 587, 900 and 1200 

bp, which are not typical for known Brucella species. Among the strains that reproduce in the aquatic environment of frogs, 

Bruce-Ladder PCR showed bands of approximately 300, 400 and 800 bp, which are not typical for known Brucella species. 
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These isolates are planned to be sent to FLI (Friedrich-Loeffler Institute) for WGS (Whole Genome Sequence) for further 

genetic identification. 

Conclusion: The study samples were not identified as Brucella spp. by either isolation or PCR. However, it shows that 

Brucella spp.-like organisms can colonize amphibians and survive in their environment. The three bands seen in Bruce-

Ladder PCR in the gel image obtained suggested the possibility that the cultures obtained were microti-like brucella spp. 

Evaluation of the zoonotic and pathogenic potential of atypical Brucella species is important in terms of a possible risk to 

humans (consumers and workers). 

Keywords: Brucella spp., PCR, Frog, Isolation 

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK-ICRAD tarafından finanse edilen “Brucella’nın epidemiyoloji, biyoloji, virulans mekannizmaları ve 

konakçı-patojen etkileşimlerini anlamada kapsamlı bir proteogenomik analizinin yapılması” adlı projenin bazı verilerini 

kapsamaktadır. Acknowledgments: This study covers some of the data of the project named "A comprehensive proteogenomic 

analysis of Brucella to understand the epidemiology, biology, virulence mechanisms, and host-pathogen interaction" funded by 

TÜBİTAK-ICRAD. 
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Kedi ve Köpek Kökenli Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz ve Ampc Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli ve 

Klebsiella pneumoniae İzolatlarının Fenotipik ve Genotipik Karakterizasyonu 

Merve Gizem SEZENER1, Arzu FINDIK1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Abd. 

Sorumlu Yazar: gizem.sezener@omu.edu.tr 

Amaç: Hayvan orijinli genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) ve/veya ampisilin sınıf C (AmpC) beta laktamaz 

üreten bakterilerin yayılması hayvan sağlığını tehdit etmekle kalmayıp halk sağlığı açısından da risk teşkil etmektedir. 

Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae gibi GSBL ve AmpC beta laktamaz üretiminden sorumlu genleri taşıyan 

patojenler hayvanlardan insanlara çeşitli yollarla bulaşabilirler. Bu çalışma sağlıklı ve ishalli kedi/köpek orijinli E.coli ve 

K.pneumoniae izolatlarının GSBL ve AmpC üretimlerinin fenotipik ve genotipik olarak belirlenmesi ve çoklu antibiyotik 

direncinin tespit edilmesi amacıyla yapıldı.  

Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayyvan Hastanesine ishal şikayetiyle gelen 50’şer adet kedi ve köpekten ve ayrıca 

rutin sağlık kontrolü amacıyla gelen sağlıklı 50’şer adet kedi ve köpekten dışkı örneği alındı. İzolasyon için MacConkey 

agar kullanıldı. İzolatların identifikasyonları spesifik primerler kullanılarak PCR ile gerçekleştirildi. Fenotipik olarak 

GSBL ve AmpC üretiminin taranması CLSI’ya göre gerçekleştirildi. GSBL doğrulamasında çift disk sinerji metodu, AmpC 

üretiminin doğrulanmasında üç boyutlu test kullanıldı. Fenotipik olarak GSBL ve AmpC üretimi olduğu belirlenen 

izolatlardaki blaSHV, blaTEM, blaCTX-M, blaOXA, CIT, FOX, ACC, DHA, EBC, MOX gen gruplarının varlığı PCR ile araştırıldı. 

Ayrıca izolatların çoklu antibiyotik direncinin belirlenmesi için 6 farklı sınıftan 17 farklı antibiyotik seçilerek Kirby-Bauer 

disk difüzyon metodu kullanıldı. 

Bulgular: Toplam 200 izolatın, 32 ’si K. pneumoniae, 168’i ise E.coli olarak identifiye edildi. Tarama testinde 77 (%38,5) 

izolat GSBL, 35 (%17,5) izolat AmpC üretimi yönünden şüpheli olarak değerlendirildi. Çift disk sinerji testi ile 

gerçekleştirilen GSBL doğrulamasında, 63 izolatın GSBL pozitif, üç boyutlu testle gerçeklerştirilen AmpC doğrulamasında 

ise, 33 izolatın AmpC pozitif olduğu belirlendi. GSBL üretimi yönünden şüpheli izolatlardan blaSHV, blaTEM, blaCTX-M ve 

blaOXA genlerine sahip izolat sayısı sırasıyla 2, 33, 22 ve 8 olarak bulundu. 18 izolatın CIT, 17 izolatın FOX, 14 izolatın 

ACC, 3 izolatın DHA ve 4 izolatın EBC gen gruplarını içerdiği tespit edilirken, hiçbir izolatta MOX gen grubuna 

rastlanmadı. Çoklu antibiyotik direncine sahip izolat sayısı 104/200 (%52) bulundu.  

Sonuç: Her ne kadar meta-analizler global olarak kedi ve köpekler arasında GSBL ve/veya AmpC üreten bakterilerin 

prevalans farklılığını bildirmemiş olsa da, bu çalışmada GSBL ve AmpC üreten bakterilerin kedilere kıyasla köpeklerde 

daha fazla oranda olduğu belirlendi. Pet hayvanlarının insanlarla olan yakın teması ve dışkılarıyla çevreyi kontamine 

etmelerinden dolayı zoonotik risk potansiyeline sahip olduğu ortaya konuldu.  

Anahtar Kelimeler: AmpC, Çoklu Antibiyotik Direnci, GSBL, Kedi, Köpek 

Phenotypic and Genotypic Characterization of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Isolates Producing Expanded 

Spectrum Beta Lactamases and AmpC Beta Lactamases from Cat and Dog Origin 

Aim: The spread of extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) and/or ampicillin class C (AmpC) beta-lactamase-

producing bacteria of animal origin not only threatens animal health, but also poses a risk to public health. Pathogens such 

as Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae that carry genes responsible for ESBL and AmpC beta lactamase production 

can be transmitted from animals to humans in a variety of ways. This study was carried out to determine phenotypic and 

genotypic the ESBL and AmpC production of healthy and diarrhetic cat/dog origin E. coli and K. pneumoniae isolates and 

also to detect multiple antibiotic resistance. 

Method: Stool samples were taken from 50 cats and dogs, who came to Ondokuz Mayıs University Animal Hospital with 

the diarrhea, and also from 50 healthy cats and dogs, who came for routine health check-ups. MacConkey agar was used 

for isolation. Identification of the isolates was performed by PCR using specific primers. Screening of ESBL and AmpC 

production was performed phenotypically according to CLSI. Double disc synergy method was used for ESBL 

confirmation and three dimensional test was used for AmpC production confirmation. The presence of blaSHV, blaTEM, 

blaCTX-M, blaOXA, CIT, FOX, ACC, DHA, EBC, MOX gene group(s) in isolates phenotypically determined beforehand, and 

production of ESBL and AmpC was investigated by PCR. In addition, Kirby-Bauer disk diffusion method was used by 

selecting 17 different antibiotics from 6 different classes to determine the multi-antibiotic resistance of the isolates. 

Results: Out of a total of 200 isolates, 32 were identified as K. pneumoniae and 168 as E. coli. In the screening test, 77 

(38.5%) isolates of ESBL and 35 (17.5%) isolates of AmpC were evaluated as suspicious in terms of production. In ESBL 

confirmation with double disc synergy test, 63 isolates were found to be ESBL positive, and in AmpC confirmation with 
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three-dimensional testing, 33 isolates were AmpC positive. The number of isolates with blaSHV, blaTEM, blaCTX-M and blaOXA 

genes was found to be 2, 33, 22 and 8, respectively, among the isolates suspected for ESBL production. While 18 isolates 

contained CIT, 17 isolates FOX, 14 isolates ACC, 3 isolates DHA and 4 isolates EBC gene groups, MOX gene group was 

not found in any isolate. The number of isolates with multiple antibiotic resistance was 104/200 (52%). 

Conclusion: Although meta-analyses did not report a difference in prevalence of ESBL and/or AmpC-producing bacteria 

between cats and dogs globally, in this study, ESBL and AmpC-producing bacteria were found to be more prevalent in 

dogs compared to cats. Pet animals are thought to have a potential for zoonotic risk due to their close contact with humans 

and contaminating the environment with their feces. 

Keywords: AmpC, Cat, Dog, ESBL, Multiple-antibiotic Resistance 

Bu çalışma PYO. VET.1904.19.010 proje numarası ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 

Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. 
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Türkiye’deki sütten yeni kesilen taylarda Lawsonia intracellularis’in moleküler ve serolojik yönden araştırılması  

Kemal METINER2, Alper METE1, Erdal EROL3 

1Türkiye Jokey Kulübü 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
3Kentucky Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Sorumlu Yazar: alpermete1985@yahoo.com 

Amaç: Sütten yeni kesilen taylarda tanımlanan Lawsonia intracellularis’in sebep olduğu tek tırnaklı proliferatif enteropati 

hastalığının Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa, İsrail, Kore ve Brezilya gibi farklı ülkelerde varlığı ortaya konulmuş, 

ancak Türkiye’ de ve Doğu Avrupa bölgesindeki varlığı araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, sütten yeni kesilen 

taylarda L. intracellularis’in seroprevalansını ve fekal saçılımını belirlemektir.  

Yöntem: Bu amaçla kesitsel bir çalışma tasarlanarak Türkiye’nin üç farklı ilinden klinik bulgulu ve bulgusuz 97 taydan 

gaita ve kan serumu örnekleri toplanmıştır. Serum total protein ve albümin seviyeleri biyokimya otoanalizatöründe 

ölçümlenmiştir. Serum ve gaita örnekleri aynı zamanda bELISA (Blokin ELISA) ve eş-zamanlı PZR ile sırasıyla spesifik 

antikor ve etken DNA’sını tespit etmek için test edildi.  

Bulgular: bELISA ile % 25,8 oranında seropozitiflik saptandı. Ancak, hiçbir gaita örneğinde eş-zamanlı PZR ile pozitiflik 

saptanmadı. İstatiksel analizler sonucunda klinik bulgulu atlar ile, seropozitiflik ve serum ALB/TP seviyeleri açısından 

belirgin bir ilişki bulunmadı.  

Sonuç: Seropozitiflik, Türkiye’de ilk defa sütten yeni kesilen tay popülasyonunda L. intracellularis’e maruziyeti gösterdi. 

Hastalığın ülkede/bölgedeki epidemiyolojisini daha iyi anlamak amacıyla sütten yeni kesilen taylarla birlikte erişkin atlarda 

ve potansiyel yaban hayatı rezervuarlarında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: At, ELISA, Eş Zamanlı PZR, Lawsonia intracellularis, Prevalans 

Molecular and serological investigation of Lawsonia intracellularis in weanling foals in Türkiye  

Scope: Equine proliferative enteropathy caused by Lawsonia intracellularis has been described in weanlings in many 

different countries including the USA, Western Europe, Israel, Korea and Brazil but not investigated in Türkiye and Eastern 

Europe. The objective of the study was to determine the seroprevalence and fecal shedding of L. intracellularis in weanling 

foals.  

Method: A cross-sectional study was designed in randomly selected 97 weanling foals with or without clinical signs from 

3 different provinces of Türkiye. Total protein and albumin levels in serum samples from 97 foals were measured using 

automated biochemistry analyser. Serum samples and fecal samples were also tested by bELISA (Blocking ELISA) and 

real-time PCR to detect L. intracellularis-specific antibodies and DNA, respectively.  

Findings: Seropositivity was found to be 25.8% by bELISA. However, none of the fecal samples were positive by real-

time PCR. Statistically, no significant associations were found between seropositivity and clinical signs or serum ALB/TP 

levels.  

Conclusion: Seropositivity indicated the exposure of weanling foal population to L. intracellularis for the first time in 

Türkiye. Further investigations are needed to better understand the epidemiology of the disease in the weanlings as well as 

adult horse populations and potential wildlife resorvoirs in the country/region.  

Keywords: ELISA, horse, Lawsonia intracellularis, prevalence, real-time PCR 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No. 

TSA-2020-34537). 
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Sığırların Vücutlarında Görülen BPV Kaynaklı Siğillerin Tespiti ve Yeni Bir Tedavi Protokolü 

Sevinç SÖKEL1, Mehmet KALE1 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı, Burdur, Türkiye 

Sorumlu Yazar: drsokel15@gmail.com 

Amaç: Papillomaviridae ailesinden olan BPV (Bovine Papillomavirus) sığırlarda papillom ve fibropapillomlara neden 

olmaktadır. Hayvancılıkta verimin düşmesi, sürü içinde hızla yayılması ve rekürrens göstermesi sonucu ekonomik 

kayıplara neden olmaktadır. Burdur bölgesinde sığırların vücutlarında görülen papillomlara neden olan BPV tiplerinin 

belirlenmesi ve Topikal Pomat® Formülasyon-3 ile uygulanan tedavi protokolünün değerlendirilmesi amaçlandı.  

Yöntem: Burdur-Merkez ve ilçelerinde farklı ırklardan 100 adet sığırın vücut bölgelerinden siğil lezyonları toplandı. BPV 

genom tespiti ve tiplendirme konvansiyonel PCR ile yapıldı. Aynı zamanda histopatolojik ve immunhistokimyasal 

yöntemle ve elektron mikroskopisi ile de BPV tespit edildi. Siğillerin tedavisinde günde iki kez Topikal Pomad® 

Formülasyon-3, immun destekleyici 10 günde bir kez deri altına ve 150 gram/gün ALQUERMOLD™ premiks  yemlere 

eklenerek 10 gün uygulandı.  

Bulgular: Toplanan örnekler de FAP59/64 (%8) ve MY11/09 (%0) pozitiflik düzeyi düşük bulundu. Ancak, BPV tipleri 

örneklerin %74’ünde ve bunların histopatolojik incelemeleri ile immunhistokimyasal testleri pozitif tespit edildi.  Vücut 

siğillerinde BPV tiplerinin genel dağılımı sırasıyla, BPV-2 (%67,6), BPV-10 (%33,8), BPV-9 (%28,3) ve BPV-1 (%26,3) 

bulundu. Miks tipler de en sık BPV'nin iki tipinin (%37,84 bir arada olduğu belirlendi. Makroskopik olarak en fazla düz ve 

yuvarlak form (%72) gözlendi. 4 yaş ve üstü sığırların %33,3’ünde düz-yuvarlak ve sivri-saplı form siğiller ve 12-23 aylık 

yaş grubunda (%26,7) pirinç tanesi form siğiller tespit edildi. Ancak, yaş, siğillerin makroskobik görünümü ve görüldüğü 

vücut bölgesi arasında ilişki bulunmadı (p>0,05). Lezyonların %68’i papillom olarak sınıflandırıldı ve PCR tiplendirmede 

(%62,5) sırasıyla en fazla BPV-2 (%40,6), BPV-10 (%21,9), BPV-1 (%18,8) ve BPV-9 (%12,5) tespit edildi. Fibropapillom 

örneklerinin %94,7’sinde PCR testi ile tiplendirme yapıldı ve sırasıyla en fazla BPV-2 (%68,4), BPV-9 (%36,8), BPV-10 

(%36,8), BPV-1 (%21,7), BPV-8 (%21,1) ve BPV-4 (%15,8) bulundu. BPV tipleri fibropapillomlarda, papillomlardan 

anlamlı düzeyde daha fazla olduğu belirlendi (p<0,05). Papillomların yarısı ve fibropapillomların %57,9’u sığırların baş-

boyun bölgesinde tespit edildi. Papilomların büyük çoğunluğu (%82,4) ve fibropapillomların yarıdan fazlası düz ve 

yuvarlak form olarak belirlendi. Seçilen BPV tip pozitif örneğin elektron mikroskop incelemesinde epitelyum hücrelerinin 

intrasitoplazmik ve/veya intranükleer bölgelerinde virion varlığı gözlendi. Vücut siğillerinin tüm formlarında Topikal 

Pomad® Formülasyon-3 tedavi protokolü ile makroskobik olarak sınıflandırılan tüm formlarda iyileşme sağlandı. Bir yıllık 

izlemde tüm olguların siğillerinde rekürrens tespit edilmedi.    

Sonuç: Bu çalışmada tespit edilen BPV’nin tüm tiplerine karşı Topikal Pomad® Formülayon-3 tedavi protokolü etkili 

olduğu belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Bovine Papillomavirus, PCR, Siğil, Tedavi 

Detection of BPV-Induced Warts on the Body of Cattle and a New Treatment Protocol 

Aim: BPV (Bovine Papillomavirus), from the Papillomaviridae family, causes papillomas and fibropapillomas in cattle. It 

causes economic losses as the result of the decrease in productivity in livestock, its rapid spread in the herd, and recurrence. 

It was aimed to determine the types of BPV that cause papillomas in cattle in the Burdur region and to evaluate the treatment 

protocol applied with Topical Pomat® Formulation-3. 

Methods: Wart lesions were collected from the body parts of 100 cattle from different breeds in Burdur-Center and its 

districts. BPV genome detection and typing were done by conventional PCR. BPV was also detected by histopathological 

and immunohistochemical methods and electron microscopy. During the treatment of warts, Topical Pomade® 

Formulation-3 twice a day, immune support subcutaneously once in 10 days, and premix feeds with 150 grams/day 

ALQUERMOLD™ were applied for 10 days. 

Results: FAP59/64 (8%) and FAP59/64 (8%) and MY11/09 (0%) positivity levels were found to be low in the collected 

samples. However, 74% of BPV types samples and their histopathological examinations and immunohistochemical tests 

were positive. The general distribution of BPV types in body warts were BPV-2 (67.6%), BPV-10 (33.8%), BPV-9 (28.3%), 

and BPV-1 (26.3%), respectively. It was determined that the two types of BPV (37.84%) were the most common in mixed 

types. The flat and round forms (72%) were observed the most macroscopically. Flat-round and pointed-stem warts were 

detected in 33.3% of cattle aged 4 years and older, and rice grain form warts in the 12-23 month age group (26.7%). 

However, a correlation was not found between age, macroscopic appearance of warts, and body region (p>0.05). Papilloma 

was classified as 68% of the lesions, and PCR typing (62.5%) was most prevalent in BPV-2 (40.6%), BPV-10 (21.9%), 
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BPV-1 (18.8%) and BPV- 9 (12.5%). Typing was performed by PCR test in 94.7% of fibropapilloma samples and  the 

most determined types, respectively, were BPV-2 (68.4%), BPV-9 (36.8%), BPV-10 (36.8%), BPV-1 (21.7%), BPV-8 (% 

21.1), BPV-4 (15.8%). BPV types were found to be significantly higher in fibropapillomas than in papillomas (p<0.05). 

Half of the papillomas and 57.9% of the fibropapillomas were detected in the head and neck region of cattle. Most of the 

papillomas (82.4%) and more than half of the fibropapillomas were determined as flat and round forms. The presence of 

virion was observed in the electron microscope examination of the selected BPV type positive specimen in the 

intracytoplasmic and/or intranuclear regions of the epithelial cells. In all forms of body warts with Topical Pomade® 

Formulation-3 treatment protocol, all forms classified as macroscopic were healed. No recurrence was detected in the warts 

of all cases in the one-year follow-up. 

Conclusions: Topical Pomade® Formulation-3 treatment protocol was determined to be effective against all types of BPV 

detected in this study. 

Keywords: Bovine Papillomavirus, PCR, Wart, Treatment 
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Kuduz (Rabies) tarihin bildirilmiş en eski hastalıklarından biridir. Gelişmiş pek çok ülkede etkin mücadelelere rağmen 

virusun özellikle yabani hayattaki varlığına dayalı hastalık risklerin devam ettiği kabul edilmektedir. 

Mevcut sunuda öncelikle kuduz virusunun Marmara bölgesindeki prevalansı belirlenmiş, geçen yıllara ait veriler ile birlikte 

virusun tür ve bölgesel lokalizasyon bağlamında epidemiyolojisi değerlendirilmiş ve bu veriler ışığında bir gelecek 

projeksiyonu sunulmaya çalışılmıştır.  

Bu çalışmada 2010-2021 yılları arasında Marmara Bölgesinde Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsüne gelen 3510 kuduz 

şüpheli hayvana ait veriler sunulmuştur. Çalışılan örneklerin 650 ‘si pozitif 2860 ‘ı negatif olarak kaydedilmiştir. Analizi 

gerçekleştirilen 3510 örneğin  %98 (3427/3510)  evcil hayvanlara %2 (83/3510)  si yabani hayvanlara aittir. Şüpheli 

örneklerde kuduz varlığı referans test immunofloresan ile doğrulanmıştır. Ayrıca, RT-PCR testi ile de etken varlığının 

tespiti yapılmış ve moleküler epidemiyolojik tespitlere yönelik filogenetik çalışmaya uygun bölgelerin çoğaltılması 

çalışmaları devam ettirilmektedir.  

Çalışma verileri dikkate alındığında İllere göre pozitiflik sırasıyla Balıkesir %45 (294/650), Çanakkale %39 (251/650) 

Bursa %9 (59/650), İstanbul %5 (33/650), Yalova %1 (4/650) Düzce %1 (2/650) Kocaeli %1  (1/650) olarak tespit 

edilmiştir. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya illerinden şüpheli örnek gönderimi mevcut olsa da pozitiflik tespit 

edilememiştir.  

Hayvan türlerine göre gelen örnek sayısına göre pozitiflik yüzdesi sırasıyla; sığır %86 (427/497), Keçi %72 (26/36), vahşi 

hayvan %70 (58/83) koyun%57 (40/70), at-eşek %7  (4/54) %6 köpek (68/1068) %4, kedi %2 (27/1702) olarak 

belirlenmiştir Pozitiflik tespit edilen türlerin pek çoğunda yaban hayatla temaslı bir hayvan tarafından saldırılma-ısırılma 

hikayesi kaydedilmiştir.   

Elde edilen verilere göre vakaların pek çoğu evcil hayvanlarda tespit edilmiş olsa da enfekte hayvanların tamamına 

yakınında yaban hayvanları ile bir temas hikayesi doğrulanmıştır. Bu nedenle de Ülkemizde de gelişmiş ülkelerin 

birçoğunda bildirildiği gibi virusun özellikle yabani hayattaki varlığına dayalı hastalık risklerinin devam ettiği söylene 

bilinir. Yapılan analiz sonuçları dikkate alındığında vakaların ruminantlarda kedi-köpeklere oranla daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Bu sonuç ise Kedi-köpeklerde aşılamanın etkinliğini ortaya koymaktadır. Son yıllarda yabani hayat ile 

kırsal-şehir hayatının temaslarının artığı ve daha da artacağı birlikte dikkate alındığı zaman, çalışma sonuçları kuduzla 

mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı yanında farklı birçok kurum-kuruluşun bir araya gelerek daha da dikkatli adımların 

atması gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, insidans, Kuduz 

Rabies Epidemiology in the Marmara Region; Yesterday, Today and Future Projection 

Rabies is one of the oldest reported diseases in history. Despite effective struggles in many developed countries, it is 

accepted that the disease risks based on the presence of the virus, especially in the wild, continue. 

In the present presentation, first of all, the prevalence of rabies virus in the Marmara region was determined, together with 

the data of the past years, the epidemiology of the virus in the context of species and regional localization was evaluated, 

and a future projection was tried to be presented in the light of these data. 

In this study, data of 3510 suspected rabid animals that came to Pendik Veterinary Control Institute in Marmara Region 

between 2010-2021 were presented. 650 of the studied samples were recorded as positive and 2860 as negative. Of the 

3510 analyzed samples, 98% (3427/3510) belong to domestic animals and 2% (83/3510) belong to wild animals. Presence 

of rabies in suspicious samples was confirmed by reference test immunofluorescence. In addition, the presence of the 

causative agent was detected with the RT-PCR test, and studies for reproducing the regions suitable for phylogenetic studies 

for molecular epidemiological determinations are continuing. 

Considering the study data, the positivity according to the provinces is Balıkesir 45% (294/650), Çanakkale 39% (251/650), 

Bursa 9% (59/650), Istanbul 5% (33/650), Yalova 1% (4/650). ) Düzce was determined as 1% (2/650) and Kocaeli as 1% 

(1/650). Although there were suspicious samples sent from Edirne, Kırklareli, Tekirdağ and Sakarya provinces, positivity 

could not be detected. 

 According to the number of samples according to the animal species, the percentage of positivity is respectively; cattle 

86% (427/497), Goat 72% (26/36), wild animal 70% (58/83) sheep 57% (40/70), horse-donkey 7% (4/54) 6% dog ( 
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68/1068) 4%, cat 2% (27/1702) In most of the species with positivity, a history of being attacked-bited by an animal in 

contact with wildlife was recorded. 

According to the data obtained, although most of the cases were detected in domestic animals, a history of contact with 

wild animals was confirmed in almost all of the infected animals. For this reason, it can be said that the risk of disease 

based on the presence of the virus in wild life continues, as has been reported in many of the developed countries in our 

country. Considering the results of the analysis, it was determined that the cases were higher in ruminants than in cats and 

dogs. This result reveals the effectiveness of vaccination in cats and dogs. Considering that the contact between wildlife 

and rural-urban life has increased and will increase together in recent years, the results of the study reveal the necessity of 

taking more careful steps by coming together with many different institutions and organizations besides the Ministry of 

Agriculture and Forestry in the fight against rabies. 

Keywords: Epidemiology, incidence, rabies 
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Papillomavirus (PV), Papillomaviridae ailesinden olup mukoza ve deri keratinize epiteli enfekte eder.  İnsan ve hayvanlarda 

hastalık oluşturan virüs türe özgüdür. Sığırlarda siğil şeklinde papillom ve fibropapillomlara neden olan PV, Bovine 

Papillomavirus (BPV)’dür. BPV’nin karakterinin bilinmesi meydana getirdiği hastalığında anlaşılmasını sağlar. Virusun hücreye 

adaptasyonu oldukça zordur. Bu nedenle virüsün üretilmesi gerekir. Bu amaçla virüs üremesine olanak sağlayan epitelyum 

(C127I) ve fibroblast (NIH3T3, BALB/c 3T3 A31) gibi hücre kültürleri kullanılmaktadır.  Bu çalışmanın amacı BPV’nin primer 

hücre kültüründe üretmek ve mikrotitrasyon ile enfeksiyözite gücünü belirlemektir. 

BALB/c farelerinden elde edilen keratinosit primer hücre kültürü virüs üretimi için kullanıldı. Bu farelerin deri dokusundan 

keratinosit hücreleri tripsin ile elde edildi. Keratinosit hücrelerinin çoğalması Keratinosit basal medium-Gold™ besiyeri ile 

sağlandı. Hücrelerin subkültüründe besiyeri olarak Keratinosit growth mediun-2™ kullanıldı. Primer hücre kültüründe üretilmek 

üzere BPV standart virüs (ATCC VR-703™) ve sahada tespit edilen virüs inokülumu kullanıldı. Hem standart, hem de saha 

virüslerinin enfeksiyözite gücünü belirlemek üzere mikrotitrasyon testi yapıldı. Bu test için virüsler (1/10) sulandırıldı ve hücre 

ekimi yapılmış mikropleytlerin gözlerine ekildi, 72 saat sonunda sonuçlar (CPE) invert mikroskopta değerlendirildi. Virus titre 

değerleri, Spearman-Kærber metodu ile hesaplandı.  

Primer keratinosit hücrelerinin normal görünümü yassı epitelyum formasyonundadır. BPV’nin saha tipleri ile BPV standart virus 

(ATCC VR-703™) suşunun hücre kültürüne ekimleri sonucu;  keratinositlerin yassı epitel formasyonun bozulmasına bağlı olarak 

küçük prolifere olmuş hücre kolonileri, hücrelerin bir araya toplanması ve odaklanma, dev (giant) hücre gelişimi, yer yer hücre 

boşluklar şeklinde CPE’ler gözlendi. Sahadan elde edilen virüs tiplerinin ve standart virüs suşunun (ATCC VR-703™) doku 

kültürü infektif dozu50 (DKİD50) sonucu oldukça yüksek bulundu. BPV standart virüsün (ATCC VR-703™) DKID50 değeri 1016, 

sahadan elde edilen virüs tiplerinde DKID50 değeri tek tiplerde ortalama 1011,75 ve birden fazla tipin birlikteliği olduğu miks 

tiplerde ortalama 1012,85 olarak hesaplandı. 

Sonuç olarak primer keratinosit hücre kültüründe BPV’nin üretilmesi, adaptasyonu ve diğer PV’lerin neden olduğu hastalıklara 

yönelik çalışmalara da ışık tutacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bovine Papillomavirus, Mikrotitrasyon, Primer hücre kültürü, Siğil 

Virus Production from Warts Caused by Bovine Papillomavirus Seen on Bovine Bodies 

Papillomavirus (PV) belongs to the Papillomaviridae family and infects the mucosa and skin keratinized epithelium. The virus 

that causes disease in humans and animals is species-specific. PV Bovine Papillomavirus (BPV), which causes wart-shaped 

papillomas and fibropapillomas in cattle. Knowing the character of BPV helps to understand the disease it causes. It is very 

difficult for the virus to adapt to the cell.  Therefore, the virus must be produced. For this purpose, cell cultures are used, such as 

epithelium (C127I) and fibroblast (NIH3T3, BALB/c 3T3 A31) that allow virus growth. The aim of this study was to produce 

BPV in primary cell culture and to determine its infectious power by microtitration. 

Keratinocyte primary cell culture from BALB/c mice was used for virus production. Keratinocyte cells were obtained from the 

skin tissue of these mice by trypsin. Proliferation of keratinocyte cells was achieved with Keratinocyte basal medium-Gold™ 

medium. Keratinocyte growth mediun-2™ was used as the medium in the subculture of cells. BPV standard virus (ATCC VR-

703™) and field-detected virus inoculum were used to grow in primary cell culture. Microtitration test was performed to 

determine the infectious potency of both standard and field viruses. In the application of this test, the virus was diluted with ten 

factors and inoculum was made into the wells of the microplates together with the cell and evaluated under an inverted microscope 

at the end of 72 hours. the results were calculated by the Spearman-Kærber method. 

Primary keratinocyte cells are in the squamous epithelial formation of keratinocytes. The following were observed as the outcome 

of the field types of PV and the cultivation of the BPV standard (ATCC VR-703™) strain into the cell culture: small proliferating 

cell colonies due to the disruption of squamous epithelial formation of keratinocytes, aggregation and focusing of cells, giant cell 

development, and formations of cell spaces in patches as CPEs. Tissue culture infective dose50 (TCID50) result found very high 

of both field-derived virus types and BPV standard virus strain (ATCC VR-703™). The TCID50 value of the standard virus 

(ATCC VR-703™) was 1016, the average TCID50 value in the virus types obtained from the field was calculated as 1011,75 in 

single types and 1012,85 in mixed types with more than one type together. 

In conclusion, the production and adaptation of BPV in primary keratinocyte cell culture will shed light on studies on diseases 

caused by other PVs. 

Keywords: Bovine Papillomvirus, Microtitration, Primer cell culture, Wart 
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Günümüzde insanlarda görülen bulaşıcı hastalıkların %70'inden fazlasının zoonotik kaynaklı olduğu bilinmektedir. Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine dünya nüfusunun her yıl yaklaşık %5-10'u etkileyen influenza salgınları da bu sınıfta yer 

almaktadır. Orthomyxoviridae ailesine ait negatif polariteli bir RNA virüsü olan influenza grip hastalığının nedeni olarak 

bilinmektedir. Yılda yaklaşık 290 ile 650 bin arasında ölüme neden olan influenza virüsüne karşı aşılama en etkili yöntem 

olarak görülmektedir. İnfluenza aşısı üretiminde dünyada genel olarak Spesifik patojen içermeyen (SPF), embriyolu tavuk 

yumurtası (EYT) ve hücre kültürü sistemleri tercih edilmektedir. Piyasada güvenli oldukları için tercih edilen inaktif 

influenza aşıları daha az immünojenisite sağlamaktadır. Bu nedenle daha yüksek immün yanıt için farklı tipte adjuvanlarla 

birlikte kullanılırlar. Adjuvanlar, daha güçlü ve uzun süreli bağışıklık tepkisi oluşturmaya yardımcı olan yapısal 

bileşiklerdir.  

Bu çalışmanın amacı, ülkemize özel prototip inaktive edilmiş trivalan influenza aşı formülasyonu için adjuvan sistemi 

geliştirilmesidir. Ülkemizdeki mevsimsel influenza vakalarından izole edilen 2 adet influenza A ve 1 adet influenza B virüs 

suşunun SPF-EYT'lerde adjuvanlarla birlikte formüle edilmesi amaçlanmaktadır. Adjuvan olarak alum, yağ emülsiyonu ve 

ülkemizin endemik bitkilerinden izole edilen saponin moleküllerinin kombinasyonları kullanıldı. Aşı formülasyonları kas 

içi olarak guinea pig’lerde uygulandı ve 28 gün boyunca immünizasyon gerçekleştirildi. İmmünizasyon sonrası ELISA ile 

antikor seviyeleri ölçüldü, splenosit proliferasyon ve akış sitometrisi ile CD4+, CD8+ ve IFN-g seviyeleri analiz edildi. 

Sonuç olarak, adjuvan sistemi içeren formülasyonların toplam IgG miktarları inaktif aşı virüs grubuna göre daha yüksek 

olduğu belirlendi. Emülsiyon içeren formülasyon grubu adjuvanlarlar arasında en yüksek IgG miktarını indükledi. Saponin 

ile indüklenen splenosit hücreleri içeren formülasyon grubu, kontrol grubuna kıyasla 2 kat daha yüksek hücre indüklemesi 

yaparken emülsiyon grubu influenza A virüslerine karşı yaklaşık 1.2 kat uyarma gösterdi. Timus hücre proiferasyon 

testinde ise tüm gruplarda, H1N1'e karşı indüksiyon gözlendi. Gruplar değerlendirildiğinde dalak hücrelerinde en yüksek 

indükleme saponin içeren adjuvan formülasyonunda gözlenirken timus hücrelerinde ise formülasyon grupları arasında 

benzer düzeyler bulundu. Sonuç olarak saponin içeren emülsiyon formülasyonlarının etkinliğinin en yüksek olduğu ortaya 

konuldu. 

Anahtar Kelimeler: İnfluenza, inaktif aşı, adjuvan, saponin, emülsiyon, immünizasyon 

Potential Use of Different Adjuvant Systems in Influenza Vaccine Formulation 

Diseases of zoonotic origin constitute more than 70% of infectious diseases seen in humans today. According to the World 

Health Organization (WHO, influenza epidemics that affect approximately 5-10% of the world's population every year are 

also included in this class. Influenza, a negative polarity RNA virus belonging to the Orthomyxoviridae family, is known 

to be the cause of seasonal influenza. Vaccination against the influenza virus, which causes approximately 290 to 650 

thousand deaths per year, is accepted as the most effective method. Specific pathogen-free (SPF), embriyonated chicken 

eggs (ECE) and cell culture systems are generally preferred in the production of influenza vaccine. Inactivated influenza 

vaccines, which are preferred because they are safe in the market, provide less immunogenicity. Therefore, they are used 

with different types of adjuvants for higher immune response. Adjuvants are structural compounds that help create a 

stronger and long-lasting immune response. 

The aim of this study is to develop an adjuvant system for our country-specific prototype inactivated trivalent influenza 

vaccine formulation. It is aimed to formulate 2 influenza A and 1 influenza B virus strains isolated from seasonal influenza 

cases in our country together with adjuvants in SPF-EYTs. Combinations of alum, oil emulsion and saponin molecules 

isolated from endemic plants of our country were used as adjuvant. Vaccine formulations were administered 

intramuscularly to guinea pigs and immunization was carried out for 28 days. After immunization, antibody levels were 

measured by ELISA and CD4+, CD8+, IFN-g levels were analyzed by splenocyte proliferation and flow cytometry. As a 

result, it was determined that the total IgG amounts of the formulations containing the adjuvant system were higher than 

the inactivated vaccine virus group. The formulation group containing the emulsion induced the highest amount of IgG 
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among the adjuvants. The formulation group containing saponin-induced splenocyte cells induced 2-fold higher cell 

induction compared to the control group, while the emulsion group showed approximately 1.2-fold induction against 

influenza A viruses. In the thymus cell proliferation test, induction against H1N1 was observed in all groups. When the 

groups were evaluated, the highest induction was observed in the saponin-containing adjuvant formulation in spleen cells, 

while similar levels were found in thymus cells between the formulation groups. As a result, it was revealed that the efficacy 

of emulsion formulations containing saponin was the highest. 

Keywords: Influenza, inactivated vaccine, adjuvant, saponin, emulsion, immunization 
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Sığırlarda dünya genelinde ciddi ekonomik kayıplara neden olan solunum yolu hastalıkları etiyolojisinde bakteriyel etkenler 

önemli rol oynamaktadır. Bakteriyel kökenli solunum yolu hastalığı etkenlerinin tanımlanmasında ve etkin yönetim metotlarının 

belirlenmesinde sistematik yaklaşım geliştirmek hastalıkla mücadelede önemli yer tutmaktadır.  Sığır solunum yolu bakteriyel 

infeksiyonlarına neden olan en önemli etkenlerin büyük çoğunluğunu Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ve 

Mycoplasma bovis oluşturmaktadır. 

Amaç: Bu tez çalışmasında, sığırların solunum sistemi hastalıklarının en yaygın etkenlerinden olan bu bakterilerin prevalansının 

belirlenmesi, izolatların antimikrobiyal duyarlılıklarının tespit edilmesi, PFGE ile izolatların genetik ilişkisinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot: Akciğer örneklerinden kanlı agar ve PPLO besiyerine ekimler yapılması sonrasında petriler uygun 

koşullarda inkübe edildi. İlgili besiyerlerinde üreyen kolonilerden DNA izolasyonu yapılarak qPZR ile P. multocida, M. 
haemolytica ve M. bovis yönünden incelendi. M. bovis izolatları broth dilüsyon metodu ile P. multocida ve M. haemolytica 

izolatları ise disk difüzyon yöntemi ile çeşitli antibiyotiklere olan duyarlılıkları değerlendirildi. Ayrıca, izolatların genetik ilişkisi 

PFGE yöntemi ile araştırıldı. 

Bulgular: Çalışma kapsamında 200 adet pnömonik sığır akciğerinden 9 adet P. multocida (%4.5), 8 adet M. haemolytica (%4) 

ve 22 adet M. bovis (%11) suşu qPZR ile tespit edilmiştir ancak 400 adet sağlıklı sığır akciğerinden ise ilgili etkenler tespit 

edilmemiştir. M. bovis izolatları broth dilüsyon testi ile incelendiğinde ise izolatların gentamisin, tilosin ve oksitetrasiklin’e 

dirençli, enrofloksasin ve danofloksasin’e orta derecede duyarlı olduğu tespit edilmiştir. PFGE analizi ile Sivas bölgesinde BRD 

vakalarından izole edilen majör etkenlerin heterojen dağılım gösterdiği anlaşılmıştır. M. bovis izolasyon oranının P. multocida 

ve M. haemolytica izolasyon oranlarına göre anlamlı olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir. 

Sonuç: Çalışma sonunda Sivas ilindeki sığır pnömoni vakalarında bahsedilen etkenlerin rolü ve direnç durumu ortaya konmuştur. 

M. bovis enfeksiyonları tedavisinde sadece antibiyotik kullanımının yeterli olamayacağı ve etkin mücadele için aşı uygulanması, 

stres faktörlerinin minimalize edilmesi ve bulaşın azaltılması gerektiği kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Direnç, PFGE, PZR, sığır, pnömoni 

Detection, Characterization of Bovine Pneumonia Agents and Genotyping with PFGE 

Bacterial agents play significant roles in the aetiology of bovine respiratory disease which substantial economic losses occurring 

worldwide on cattle. To develop systematic approach is an substantial issue on the struggling of identification of bacterial agents 

responsible for bovine respiratory disease (BRD) and determination of efficient management practices. Most common bacterial 

causes of cattle respiratory disease are Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica and Mycoplasma bovis. 
Aim: In this study; it was aimed to determine the prevalance of common bacterial agents responsible for bovine respiratory 

disease, antimicrobial susceptibility status of strains, and to reveal the genetic relatedness of strains with PFGE method. 

Material and method: Lung samples were inoculated onto Blood Agar and PPLO media, plates were incubated under 

appropriate conditions. DNA extraxtion were undertaken of colonies grown on respective agars and samples were examined with 

qPCR in terms of P. multocida, M. haemolytica and M. bovis. To determine the susceptibility, disc diffusion test was used for P. 
multocida and M. haemolytica isolates and broth microdilution test was used for M. bovis isolates. Besides, genetic relatedness 

of isolates was evaluated with PFGE method. 

Findings: With qPCR, 9 P. multocida (4.5%), 8 M. haemolytica (4%) and 22 M. bovis (11%) strains were detected  on 200 

pneumonic lungs but respective agents were not detected on healthy lungs. M. bovis isolates were examined with broth dilution 

test and it was determined that isolates were resistant to gentamycin, tylosin and oxytetracycline, moderate susceptible to 

enrofloxacin and danofloxacin. According to PFGE results, heterogenic distribution was revealed among major agents isolated 

from BRD cases. Isolation rates of M. bovis was statistically significant (p<0.05) compared to of P. multocida and M. 

haemolytica. 
Conclusion: Consequently, the role and resistance status of respective agents on cattle pneumonia cases in Sivas province was 

unveiled. It was conluded that only antimicrobial usage is not sufficient on treatment of M. bovis infections and it will be essential 

to administer vaccination for effective struggling, to minimise of stress factors and to decrease of transmission. 

Keywords: Cattle, PCR, PFGE, pneumonia, resistance 
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Sığırlarda Gelişen Vücut Siğillerinde Bovine Papillomavirus Varlığının Moleküler Yönden Karakterizasyonu ve Farklı 

Bir Tedavi Yaklaşımı 

Hasbi Sait SALTIK1, Yakup Sinan ORTA1, Sevinç SÖKEL1, Mehmet KALE1 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye 

Sorumlu Yazar: y.sinanorta@gmail.com 

Burdur-Merkez ve ilçelerinde süt ve et üretimi için yetiştirilen 250 adet sığır vücudunun baş-boyun, gövde, bacak ve genital 

bölgelerinde (meme hariç) gelişen siğillerden örnekler toplandı. 250 adet siğil örneğinin PCR testinde BPV tipleri (tip 1-

tip 13) 205 (%82)’inde tespit edildi. Vücut siğillerinde BPV tiplerinin (tek veya miks görülen tipler toplamı) genel 

dağılımında; BPV-1 (n=38; %18,54) ve BPV-2 (n=65; %31,70)’nin daha yaygın olduğu belirlendi. Siğillerin; makroskobik 

görünüm, virus tipi, yerleşim yeri, papillom/fibropapillom sınıflandırılması yapılmaksızın üç deneme grubu kuruldu. 

Tedavi I grubunda 50 enfekte hayvana günlük siğil bölgesine 10 gün boyunca PAPILENDTM,® krem + 15 günde bir  deri 

altı toplam 2 kez İvermektin + 10 gün boyunca hayvan yemine günlük 150 gram AlquermoldTM premix toz verildi. Tedavi 

II grubunda 50 enfekte hayvana günlük siğil bölgesine 10 gün boyunca PAPILENDTM,® krem + 15 günde bir  deri altı 

toplam 2 kez Levamizol + 10 gün boyunca hayvan yemine günlük 150 gram AlquermoldTM premix toz verildi. Tedavi III 

grubunda 50 enfekte hayvana günlük siğil bölgesine 10 gün boyunca PAPILENDTM,® krem + 15 günde bir  deri altı (sağ-

sol scapula kemik bölgesi) toplam 20 mL 2 kez otohemoterapi + 10 gün boyunca hayvan yemine günlük 150 gram 

AlquermoldTM premix toz verildi. Çalışmada; sığır vücudunun baş-boyun, gövde, bacak ve genital bölgelerinde (meme 

hariç) gelişen siğillerde (makroskobik görünüm, virus tipi, yerleşim yeri, papillom/fibropapillom sınıflandırılması 

yapılmaksızın) üç farklı kombine tedavi uygulamasının %100 oranında gerileme veya tam iyileşme sağladığı belirlendi. 

Altı aylık süreçte tüm tedavi gruplarında siğillerin tekrarlamadığı (rekürrenslik) tespit edilmedi. Sonuç olarak; sığırlarda 

lokal yerleşim gösteren ve çok yaygın olmayan siğil lezyonlarında bu üç tedavi kombinasyonundan biri tercih edilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Bovine papillomavirus, Moleküler viroloji, Tedavi, Vücut siğili 

Molecular Characterization of the Presence of Bovine Papillomavirus in Body Warts of Cattle and a Different 

Treatment Approach 

Samples were collected from warts that developed on the head, neck, trunk, legs and genital areas (except the udder) of 

250 cattle bred for milk and meat production in Burdur-Center and its districts. In the PCR test of 250 wart samples, BPV 

types (type 1-type 13) were detected in 205 (82%). In the general distribution of BPV types (single or mixed types) in body 

warts: BPV -1 (n=38; 18.54%) and BPV-2 (n=65; 31.70%) were found more common. Three treatment groups were set up 

without classification of macroscopic appearance, virus type, and papilloma/fibropapilloma. PAPILENDTM,® cream on the 

wart area daily for 10 days + Ivermectin subcutaneously a total of two times in every 15 days + 150 grams of AlquermoldTM 

premixed powder daily for 10 days to animal feed were used to 50 infected animals in the treatment group I. PAPILENDTM,® 

cream on the wart area Daily for 10 days + Levamisole subcutaneously a total of two times in every 15 days + 150 grams 

of AlquermoldTM premixed powder daily for 10 days to animal feed were used to 50 infected animals in the treatment group 

II. PAPILENDTM,® cream on the wart area Daily for 10 days + autohemotherapy applications subcutaneously (right-left 

scapula parts) 20 mL total of two times in every 15 days + 150 grams of AlquermoldTM premixed powder daily for 10 days 

to animal feed were used to 50 infected animals in the treatment group III. It was determined that three different combined 

treatments provided 100% regression or complete healing in warts (without macroscopic appearance, virus type and 

classification of papilloma/fibropapilloma) developing in the head-neck, trunk, legs and genital areas (except the breast) of 

the cattle body. No recurrence of warts was detected in all treatment groups during the six-month period. As a result, one 

of these three treatment combinations can be preferred for teat wart lesions in cattle. 

Keywords: Bovine papillomavirus, Molecular virology, Treatment, Body wart 
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Kedi ve Köpek Dışkılarında Salmonella sp. Varlığının Fenotipik ve Genotipik Olarak Saptanması ve Fenotipik Olarak 

Antibiyotik Direnç Profilinin Belirlenmesi 

Cihan ÖZ1, Mustafa YILDIZ1, Seyda CENGİZ1, Mehmet Cemal ADIGÜZEL1 

1Atatürk Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: cihan.oz@atauni.edu.tr 

Amaç: Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan Gram negatif, kısa-küçük çomak şeklinde, fakültatif 

anaerobik, sporsuz ve kapsülsüz bakterilerdir. Salmonella Pullorum ve Salmonella Gallinarum hariç hareketlidirler. 

Antijenik yapılarına göre (Somatik ‘O’ Antijeni, Flagellar ‘H’ Antijeni ve ‘Vi’ Yüzey antijeni) serogrupları vardır ve 

antijenik farklılıklara bağlı olarak serotiplere ayrılmışlardır. Konakçı dağılımına göre bazı Salmonella serotipleri belirli 

konakçılarda hastalık oluştururken bazı serotipler çok sayıda konakçıda kolonize olabilmektedir. Bu çalışmada kedi ve 

köpeklerden elde edilen dışkılarda Salmonella sp. varlığının fenotipik ve genotipik olarak araştırılıp, bakteri identifikasyon 

cihazı ile antibiyotik direnç durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmada kedi (n=124) ve köpeklere (n=) ait toplam 250 dışkı örneği toplanmıştır. Toplanan örnekler 

sırasıyla; ön zenginleştirme (TPS, NB, TSB), selektif zenginleştirme (Rappaport Vassiliadis, Tetrathionate Buyyon), 

Salmonella spesifik besiyerlerine ekim (Brilliant Green Phenol Red Lactose Sucrose Agar, Xylose Lysine Deoxycholate 

Salmonella Shigella Agar, MacCConkey Agar, Eosin Methylen-blue Agar) ve saf kültür elde etmek için nutrient agar 

besiyerlerine ekimleri sırasıyla yapılmıştır. Laktoz negatif koloniler Salmonella sp. şüpheli olarak değerlendirilmiş ve bu 

kolonilerden DNA ekstraksiyonu yapılarak PCR ile invA geni araştırılmıştır. PCR ile doğrulaması yapılan örnekler BD 

İdentifikasyon cihazında BD Phoenix™ NMIC/ID-435 Panel kullanılarak hem identifikasyon hem de antibiyotik direnç 

durumları araştırılmıştır.  

Bulgular: İncelenen toplam 250 dışkı örneğinde 30 adet laktoz negatif örnekten PCR ile invA (389 bp) geni araştırılmış ve 

tamamı (%12) Salmonella sp. olarak doğrulanmıştır. Bu örneklerin 24 tanesi köpek ve 6 tanesi kedi dışkısından elde 

edilmiştir. Örnekler ardından BD Phoenix M50 identifikasyon cihazına NMIC/ID-435 panel kullanılarak yüklenmiş ve 

fenotipik olarak 20 adet antibiyotik ile test edilmiştir. İzolatlar %30 gentamisin ve %13.3 siprofloksasin direnci 

göstermiştir. Örneklerin %70’i identifikasyon panelinde yer alan tüm antibiyotiklere karşı duyarlı olduğu bulunmuştur. 

Sonuç: Bu çalışmada toplanan dışkı örneklerinden yüksek oranda Salmonella sp. izole edilmiştir. Bu hayvanların etkenleri 

dışkıları ile çevreye saçma durumları nedeniyle halk sağlığı riski oluşturmaktadır. Bu nedenle koruma kontrol 

yöntemlerinin geliştirilmesi ve hasta hayvanların tedavilerinin düzenli uygulanması gerektiği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Salmonella, Dışkı, Antibiyotik direnci 

Phenotypic and Genotypic Detection of the Presence of Salmonella sp in Cat and Dog Feces and Determination of the 

Antibiotic Resistance Profile Phenotypically 

Aim: Salmonella are Gram-negative, short-small-rod-shaped, facultative anaerobic, sporeless and non-encapsulated 

bacteria in the Enterobacteriaceae family. They are motile, except Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum. There 

are serogroups according to their antigenic structures (Somatic 'O' Antigen, Flagellar 'H' Antigen and 'Vi' Surface antigen) 

and they are divided into serotypes depending on antigenic differences. According to the host distribution, some Salmonella 

serotypes cause disease in certain hosts, while some serotypes can colonize a large number of hosts. In this study, 

Salmonella sp. it was aimed to investigate the presence of phenotypic and genotypic bacteria and to examine the antibiotic 

resistance status with the bacterial identification device. 

Method: In this study, a total of 250 fecal samples from cats (n=124) and dogs (n=) were collected. The collected samples 

are respectively; pre-enrichment (TPS, NB, TSB), selective enrichment (Rappaport Vassiliadis, Tetrathionate Broth), 

cultivation on Salmonella specific media (Brilliant Green Phenol Red Lactose Sucrose Agar, Xylose Lysine Deoxycholate 

Salmonella Shigella Agar, MacCConkey Agar, Eosin Methylen-blue) In order to obtain pure cultures, inoculations were 

made on nutrient agar media, respectively. Lactose negative colonies Salmonella sp. The invA gene was investigated by 

PCR by DNA extraction from these colonies. Specimens confirmed by PCR were investigated for both identification and 

antibiotic resistance using the BD Phoenix™ NMIC/ID-435 Panel on the BD Identification instrument.  

Results: The invA (389 bp) gene was investigated by PCR from 30 lactose-negative samples in a total of 250 stool samples, 

and all (12%) Salmonella sp. as confirmed. Of these samples, 24 were obtained from dog and 6 from cat feces. The samples 

were then loaded onto the BD Phoenix M50 identification device using the NMIC/ID-435 panel and phenotypically tested 

with 20 antibiotics. The isolates showed resistance to 30% gentamicin and 13.3% ciprofloxacin. It was found that 70% of 

the samples were sensitive to all antibiotics in the identification panel. 
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Conclusion: A high percentage of Salmonella sp. was isolated from stool samples collected in this study. The agents of 

these animals pose a public health risk due to their droppings and scattering into the environment. For this reason, it was 

thought that protection control methods should be developed and the treatment of sick animals should be applied regularly. 

Keywords: Salmonella, Feces, Antimicrobial Resistance 
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Bir Yavru Maymunda Monkeypoxvirus Varlığının Moleküler ve Virolojik Yönden İncelenmesi* 

Yakup Sinan Orta1, Mehmet Kale1, Özlem Özmen2, Ayşegül Usta1, Ozan Koçlu1 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye. 
2Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye. 

2019 yılında, Antalya Hayvanat Bahçesinde Afrika’dan getirilmiş bir dişi maymunun yavrusunda doğum sonrası solunum 

problemi sonrasında birkaç hafta içinde deri lezyonları gelişmiş ve ölmüştür. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalına getirilen bu vakadan deri lezyonları alınarak, Viroloji Anabilim Dalında 

moleküler ve virolojik açıdan incelendi. Moleküler teşhis açısından deri lezyonlarının ekstraksiyonu sonrasında 25 adet 

parapoxvirus (orf virus) tip spesifik primerleri ve 2 adet monkey pox virus tip spesifik primerleri incelendi. Virolojik teşhis 

açısından deri lezyonlarından hazırlanan inokulumlardan Vero hücre kültüründe ve embriyo tavuk yumurtası (ETY)’nda 

virus izolasyonları gerçekleştirildi. Ardından Vero hücre kültürü temelinde hazırlanan mikrotitrasyon yöntemi ile virus 

titresi belirlendi. İncelenen deri lezyon ekstratından ve ETY’nın choriallantoik membran (CAM)’ındaki ekim sonrası 

gelişen pock lezyonlarından PCR testi ile 25 adet parapoxvirus (orf virus) tip spesifik primerlerinin hiçbirinde viral genom 

varlığı belirlenmedi. 2 adet monkey pox virus tip spesifik primerinden 1 adedinde (ATI geni) hem deri lezyon ekstratında 

hem de ETY’nin CAM’daki pock lezyonlarında viral genom varlığı belirlendi. Bu durum nested PCR yöntemi ile de teyit 

edildi. Ancak Gabon-1 ve Gabon-2 primerleri ve bunlarla yapılan nested PCR yöntemi ile viral genom varlığı 

belirlenemedi. Deri lezyon ekstratından hazırlanan inokulumların Vero hücre kültürüne ekimi sonrasında 72. saatte 

sitopatolojik efekt (CPE) şekillendi. Yapılan mikrotitrasyon testinde virus titresi 1022 DKID50 /ml olarak belirlendi. Bu 

çalışma, bir maymun yavrusunda gelişen deri lezyonlarında monkey poxvirus varlığının ülkemizdeki ilk moleküler teşhis 

çalışmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Maymun, Monkey poxvirus, Moleküler Teşhis, Virolojik Teşhis 

*Bu çalışmanın araştırma izni Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından (E-21264211-

288.04 sayı [Biyoçeşitlilik Araştırma İzinleri]-1380321, 05.05.2021 tarih) alınmıştır. 

Molecular and Virological Investigation for the Presence of Monkeypoxvirus in a Baby Monkey 

In 2019, the baby of a female monkey which developed skin lesions brought from Africa in Antalya Zoo. It died within a 

few weeks after postnatal respiratory problems. The skin lesions were taken from this case, which was brought to Burdur 

Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology, and analyzed molecularly and 

virologically in the Department of Virology. In terms of molecular diagnosis, after extraction of skin lesions, 25 

parapoxviruses (orf virus) type specific primers and 2 monkeys poxvirus type specific primers were examined. Inoculums 

were prepared from skin lesions, virus isolation was carried out in Vero cell culture and embryonated chicken eggs (ECE). 

Then, the virus titer was determined by microtitration method. The presence of viral genome was not detected in any of the 

25 parapoxvirus (orf virus) type specific primers by PCR test in both the skin lesion extracts and pock lesions developed 

after inoculated on the chorioallontoic membrane (CAM) of the ECE. Viral genome was determined in one of two monkey 

poxvirus type-specific primers (ATI gene) both in skin lesion extract and in pock lesions of CAM in ECE. This was also 

confirmed by the nested PCR method. However, the presence of viral genome could not be determined by the Gabon-1 and 

Gabon-2 primers and by the nested PCR method with them. The cytopathological effect (CPE) was formed at 72nd hours 

after the skin lesion inoculum was inoculated in Vero cells. Virus titer was determined as 1022 TCID50 /ml. This is the first 

molecular diagnostic study for the presence of monkeypoxvirus caused skin lesions in a baby monkey in Türkiye. 

Keywords: Monkey, Monkey poxvirus, Molecular diagnosis, Virological diagnosis. 

*The research permit has been obtained by the Ministry of Agriculture and Forestry and the National Parks Directorate (E-

21264211-288.04 number [Biodiversity Research Permits]-1380321, 05.05.2021). 
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Aşılı ve Aşısız Civcivlerde İnfeksiyöz Bursal Hastalık Virus Varlığının Belirlenmesi 

Beatriz PADRON-PEREZ1, Meltem MENEKŞE2, Aslı BALEVİ1, Osman ERGANİŞ1 

1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji A.b.d. 
2Ceren Hayvan Sağlığı Ve Laboratuvarı, Konya 

Sorumlu Yazar: beatriz_padron_perez@hotmail.com 

Giriş: Enfeksiyöz bursal hastalık virusunun (IBDV) Gumboroya neden olmaktadır. Enfeksiyonun prognozunda; etkenin 

virülensi ile birlikte hayvanın yaşı, ırkı ve sahip olduğu maternal antikor titresi önemlidir. Tüm dünyada özellikle 3-6 

haftalık civcivlerde görülen morbiditesi yüksek mortalitesi düşük önemli bir enfeksiyon olmasına karşın 18 haftalık 

tavuklarda da enfeksiyon şekillenebilmektedir. Özellikle bu haftalarda, bursa Fabricius’ta (BF) immatür B-lenfositlerin 

baskın olmasından ve maternal antikor düzeyinin de azalmasından kaynaklanmaktadır. Fakat bu dönem aralığındaki ya da 

öncesindeki civcivlerde özellikle aşının koruyucu olduğunun düşünülmesi ve serolojik ölçümlere veya klinik bulgulara 

göre teşhisinde moleküler yöntemlerden yararlanılmaması doğru teşhise giden yolda en önemli sorunu şekillendirmektedir. 

Bu durum, yüksek miktarda maternal antikor yanıt şekillense dahi yüksek virülent suşlara karşı koruma sağlanmamasından 

kaynaklanabilmektedir. Etkenin immunsupresif etkili olması uygulanan aşılardan elde edilen etkinliği etkilemekle beraber 

civcivleri sekonder enfeksiyonlara açık hale getirmektedir.  

Amaç: bu çalışmada; ülkemizin 5 farklı (Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Marmara Bölgesi) bölgesinden 

teşhis amaçlı gönderilen toplam 240 numuneden kümes bazında 10'ar numune alınarak her kümes tek numune olarak 

çalışıldı. Farklı hafta (1 ila 41 günlük yaş) ve yetiştirme tipindeki (yumurtacı, broyler, broyler damızlık) civcivlere ait 

özellikle bursa Fabricius (BF), karaciğer ve dalak numunelerinde otopsi bulgularının değerlendirilmesi ve bu numunelerde 

IBDV varlığının klasik PZR ile araştırılması ve belirtilen determinantlara göre elde edilen sonuçların yorumlanması 

amaçlandı.  

Bulgular: PZR ile IBDV yönünden incelenen 24 kümesin 9'unda pozitif sonuç elde edildi. Ki-kare testi ile %95 güven 

düzeyi ve aralığında elde edilen sonuçlara göre; kümeslerin %37.5’inde, bir günlük civcivlerin %29.2’sinde, beş haftalık 

civcivlerin %4.2’sinde, bir günlük broylerlerde ise %55.5’inde etken varlığı tespit edildi. Coğrafik bölgelere göre ise; 

Marmara Bölgesinde %25, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesinde %4,2 pozitiflik elde edilirken, Ege 

Bölgesinden alınan numunelerden IBDV varlığı tespit edilememiştir. Ayrıca, PZR ile pozitif belirlenen kümesin sadece 

birine ait dokularda makroskobik patoloji ile tipik bulgular belirlendi.  

Sonuç: özellikle 1 günlük civcivlerde pozitif sonuçların alınması, maternal antikorların yeterince koruma 

sağlamayabileceğini ve genel prosedür olan 1 günlük yaştaki civcivlerde yapılan serolojik analizin ve makroskobik 

patolojinin yetersiz olduğunu moleküler yöntemlere ihtiyaç olduğunu gösterdi. Bu sebeple, erken dönemde belirlenen 

IBDV’unun immunsupresif özelliği ve son aylarda Gumboro hastalığı prevalansındaki artışta göz önünde 

bulundurulduğunda, 3 ile 6 haftalık yaştan önceki civcivlerinde IBDV’u yönünden moleküler yöntemler ile taranması ve 

genel sürü sağlığını devam ettirebilmek amacı ile aşılama takvimlerinin ve sonuçlarının tekrar değerlendirilmesi 

gerekliliğini düşündürdü. 

Anahtar Kelimeler: IBDV, Gumboro, epidemiyoloji, PCR 

Determination of the Presence of İnfectious Bursal Disease Virus in Vaccinated and Unvaccinated Chicks 

Introduction: Gumboro disease is caused by the infectious bursal disease virus (IBDV). In the prognosis of the infection, 

along with the virulence of the agent, the age, breed and maternal antibody titer of the host are important. Although it is an 

important infection with high morbidity and low mortality, especially seen in 3-6 week old chicks all over the world, the 

infection can also occur in 18-week-old chickens. The predominance of immature B-lymphocytes in the bursa Fabricius 

(BF) and the decrease in maternal antibody level, especially during this period, is behind this fact. This, even with a high 

maternal antibody response, may be due to the lack of protection against highly virulent strains. The immunosuppressive 

effect caused by this agent affects the efficiency obtained from the vaccines applied and makes the chicks vulnerable to 

secondary infections. 

Purpose: In this study, it was aimed to evaluate the autopsy findings and to investigate the presence of IBDV by 

conventional PCR in the samples of bursa Fabricius (BF), liver and spleen obtained from 240 chicks of different ages (1 to 

41 days old) and rearing type (layer, broiler, broiler breeder) sent for diagnostic purposes from 24 different flocks, which 

were studied as a single sample, and which proceeded from 5 different regions of our country (Black Sea, Central Anatolia, 

Eastern Anatolia, Aegean and Marmara Region), to, finally, interpret the results obtained according to the specified 

determinants. 
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Results: Positive results were obtained in 9 of 24 flocks examined for IBDV by PCR. According to the results obtained 

with the chi-square test at the 95% confidence level and interval; the causative agent was found in 37.5% of the flocks, 

29.2% of one-day-old chicks, 4.2% of five-week-old chicks, and 55.5% of one-day-old broilers. Regarding the geographical 

regions, while 25% positivity was obtained in the Marmara Region and 4.2% in each of the Black Sea, Eastern Anatolia 

and Central Anatolia regions, the presence of IBDV could not be detected from the samples taken from the Aegean Region. 

In addition, of the flocks determined positive by PCR, typical macroscopic pathological findings were found only in one 

sample.  

Conclusion: The positive results, especially in 1-day-old chicks, showed that maternal antibodies may not provide adequate 

protection and that the general procedure, which is the serological analysis and macroscopic pathology performed in 1-day-

old chicks, are insufficient and, therefore, molecular methods are needed. For this reason, considering the 

immunosuppressive feature of IBDV at an early age and the recent increase in the prevalence of Gumboro disease, in order 

to maintain general flock health, screening of IBDV in chicks younger than 3-6 weeks with molecular methods was 

suggested to reevaluate the vaccination schedules and results. 

Keywords: IBDV, Gumboro, epidemiology, PCR 
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Serumsuz Vasat  Kullanılarak Üretilen Antijenlerden Şap Aşısının Hazırlanması 

Aydın COŞKUNER1, şükran YILMAZ1, Ali ÖZDEMIR1, Taibe ARSOY1, Aydın TAŞLI1, Mustafa ÖZYIĞIT1, 

Himmet EKICI1, Mehmet KARAKAYA1, Osman KARA1, Can ÇOKÇALIŞKAN1, Beyhan SAREYÜPOĞLU1, 

Ertan AĞTÜRK1 

1Tarım ve Orman Bakanlığı Şap Enstitüsü Müdürlüğü Ankara 

Sorumlu Yazar: aydin.coskuner@tarimorman.gov.tr 

Amaç: Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanlarda görülen çok bulaşıcı viral bir hastalıktır ve çiftlik hayvanlarının ekonomik 

yönden en önemli hastalığıdır. Hastalığa Picornaviridae ailesi Aphthovirus cinsinden tek iplikcikli küçük bir RNA virüsü 

olan şap virüsü neden olmaktadır.  Hastalık önemli oranda et ve süt kaybıyla sonuçlanan,  zayıflamaya neden olan ağız ve 

ayak vezikülleri ile karakterizedir. Hastalıkla mücadelede kullanılan etkili yöntemlerden biri de aşılamadır. Şap aşısı, hücre 

kültürlerinde üretilen şap virüslerinin kimyasal inaktivasyonu ile elde edilen aşı antijenlerine adjuvant ilavesi ile hazırlanan 

inaktif aşılardandır. Günümüzde büyük hacimde şap aşısının üretiminde genellikle süspanse kültür sistemlerine adapte 

BHK 21 hücreleri kullanılmaktadır. Hücre kültürü üretiminde kullanılan vasatlara yaklaşık %7-10 oranında serum ilave 

edilir. Serum zengin içeriği nedeniyle hücrelerin üremesini uyarmaları,  koruyucu etkileri gibi birçok olumlu katkılarının 

yanı sıra hayvansal kaynaklı olmalarından dolayı istenmeyen kontaminantların ve hastalıkların taşıyıcısı olmaları büyük 

dezavantajdır. Ayrıca, temin etmede yaşanan zorluklar, seriler arasında değişebilen üretim farklılıkları ve yüksek maliyeti 

de diğer dezavantajlarıdır. Bu sorunlar nedeniyle son yıllarda biyolojik maddelerin üretiminde serumsuz besin ortamları 

geliştirilmiştir. Büyük hacim rekombinant protein ve monoklonal antikor üretimlerinde serumsuz besin ortamları 

kullanılmakta olup şap aşısı gibi endüstriyel düzeydeki viral aşıların üretiminde henüz yaygın değildir. Bu çalışmada, 

Enstitümüzde şap aşısının üretiminde serumsuz vasat kullanılarak üretilen antijenler ile daha saf ve yüksek kalitede aşıların 

düşük maliyetle hazırlanması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmada serumsuz besi yeri kullanılarak üretilen aşı antijenleri kullanılarak O-Tur/07, A-Nep/84 ve ASIA-

Tur/15 sışlarını içeren trivalan Şap aşısı hazırlanmıştır. Bu aşılara sterilite, stabilite, raf ömrü, zararsızlık, Koruyucu doz 50 

(PD50) değerinin belirlenmesi, fiziko-kimyasal testleri ve bağışıklık çalışmaları Şap Enstitüsü protokolüne göre yapılmıştır. 

Antikor titresinin tespitinde virüs nötralizasyon ve likit faz bloking ELISA testleri uygulanmıştır. Eprüvasyonlu yöntem 

kullanılarak O-TUR/17 tipi antijen ile hazırlanan aşıların PD50 değeri belirlenmiştir. Fiziko-kimyasal test olarak Ph, 

iletkenlik, viskozite ve % ayrılma testleri yapılmıştır. Bağışıklık süresi için 5 adet antikor negatif sığıra uygulanarak 6 ay 

süresince hayvanların antikor seviyeleri virüs nötralizasyon ve likit faz bloking ELISA testleri tesit edilmiştir.  Elde edilen 

sonuçlar Şap Enstitüsünde üretilen aşılar ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.    

Bulgular: Hazırlanan aşıların; Steril, zararsız ve fiziko-kimyasal testler yönünden kabul kriterleri içerisinde olduğu, O-

TUR/07, A-Nep/84 ve Asia-Tur/15 virüs tiplerine karşı en az 6 ay bağışıklık oluşturduğu, LPB ELISA, VNT ve fiziko 

kimyasal testler sonucu yapılan değerlendirmede 12 ay sonunda hayvanlarda koruyucu düzeyde nötralizan antkikor 

oluşturdukları, ancak 18 ay sonrası koruyuculuk için yeterli düzeyde nötralizan antikor oluşturmadıkları,  duble emülsiyon 

(W/O/W) formunun korunduğu, O/TUR-17 tipi için 1PD 50 değerinin 0,82 µg olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Bu çalışma ile serumsuz vasat kullanılarak üretilen antijenler ile hazırlanan aşıların en az mevcut aşılar kadar 

bağışıklık oluşturduğu, raf ömrünün enaz 12 ay olduğu ve total protein bakımından daha saf olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Serumsuz Vasat, BHK 21 Hücre Kültürü, Şap Virüsü, Şap Aşısı Üretimi  

Preparation of FMD Vaccine from the Antigenes Produced by Using Serum Free Medium 

Foot and: Mouth disease is a highly contagious viral disease of cloven-hoofed animals and is economically the most 

important animal disease of livestock. The disease is caused by foot-and-mouth disease virus (FMDV), which is a member 

of the genus Aphthovirus of the family Picornavidae and  its genome is a  single-stranded RNA. Vaccination is one of the 

most effective methods against the disease. FMD vaccine prepared by adding adjuvant to the antigene produced in cell 

cultures is inactivated vaccine. Today, BHK 21 cells adapted to suspension culture systems are generally used in large scale 

FMD vaccine production.  Approximately 10% sera are added to the  media which are used in cell culture production. 

Serum situmulates the growth of cells due to its rich content, such as the protective effects of many positive contributions, 

as well as being a carrier of undesirable contaminants and disease  because of  their major disadvantage of animal origin. 

Additionally, difficulties in supplying, variable differences of production in series and high cost are the other disadvantages. 

Serum-free mediums have been developed in biological product production because of these problems in recent years. 

Serum-free mediums are used in large-scale recombinant protein and monoclonal antibody production but in industrial 

viral vaccine production, including FMD vaccine, it is not common yet. 
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The aim of this study is to prepare more pure and high-quality vaccines with lower cost by using the antigene produced in 

serum-free medium in our institute FMD vaccine production. In our study, FMD vaccine including O-Tur/07, A-Nep/84 

and ASIA-Tur/15 strains was  prepared  by using vaccine antigen produced in serum-free media, checking  sterility, 

stability, and shelf life, and performing immunity studies. The results were evaluated by comparing with the vaccine 

produced in FMD Institute. In addition, the safety and physico-chemical test were performed and evaluated. Protective 

Dose 50 (PD50) value was determined for the vaccine including O-TUR/17 type vaccine strain by using challenge test. In 

this study, It was determined that, FMD vaccine prepared by using vaccine antigen produced in serum-free media induces 

immunity and has at least 12 month shelf life as much as present FMD vaccines and in terms of total protein it was found 

more pure than other vaccine. 

Method: In the study, trivalent FMD vaccine containing O-Tur/07, A-Nep/84 and ASIA-Tur/15 strains was prepared with 

the vaccine antigens produced by using a serum-free medium. Sterility, stability, shelf life, innocuity, determination of 

(PD50) value, physico-chemical tests, and immunity studies for these vaccines were carried out according to the Alum 

Institute protocol. Virus neutralization and liquid phase blocking ELISA tests were used to determine the antibody titer. 

The PD50 value of the vaccines prepared with O-TUR/17 type antigen using the challenged method was determined. Ph, 

conductivity, viscosity and % separation tests were carried out as physico-chemical tests. For the immunity period, antibody 

levels of the animals, virus neutralization, and liquid phase blocking ELISA tests were determined for 6 months by 

administering to 5 antibody negative cattle. The results obtained were evaluated by comparing them with the vaccines 

produced at the Foot and Mouth Institute. 

Results: Prepared vaccines; 

- It is within the acceptance criteria in terms of sterility, innocuity and physico-chemical tests, 

- At least 6 months of immunity against O-TUR/07, A-Nep/84 and Asia-Tur/15 virus types, 

- In the evaluation of LPB ELISA, VNT, and physicochemical test’s results, the vaccines induced a protective level of 

neutralizing antibodies in animals at the end of 12 months, but they did not induce enough neutralizing antibodies for 

protection after 18 months, and the double emulsion (W/O/W) form was preserved, 

- The 1PD 50 value for the O/TUR-17 type was determined to be 0.82 µg. 

Conclusion: In this study, it was determined that the vaccines prepared with antigens produced using serum-free medium 

were at least as immune as the current vaccines, had a shelf life of at least 12 months, and were purer in terms of total 

protein. 

Keywords: Serum free media, BHK21 Cell Cultuıre, FMD virüs, FMD Vaccine Production 
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Çeşitli Hayvan Türlerinden Escherichia coli Bakteriyofajlarının İzolasyonu, Moleküler Karakterizasyonu ve 

Bakteriyofaj Etkinliklerinin Belirlenmesi: İlk Bulgular 

H. Hüseyin HADİMLİ2, Murat YILDIRIM3, Yasin GÜLCÜ4, Seyda CENGİZ5, E. Kağan ÖZGEN6, Fethiye 

ÇÖVEN7, Özlem ALTUNTAŞ8, Hüseyin BAYBURS9, Fatma AKBABA TÜRKASLAN4, Hacer MARANGOZ1, 

Fatma BOZKURT1, Serhat AYAN1 
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Sorumlu Yazar: hhadimli@selcuk.edu.tr 

Escherichia coli, sığır, koyun ve kanatlı hayvanlar başta olmak üzere hayvan türleri içerisinde özellikle yeni doğanlarda 

sıklıkla enfeksiyonlara ve ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde farklı bölge ve illerde kurulu 

bulunan sığır, koyun ve kanatlı işletmelerinden toplanacak çevresel ve dışkı örneklerinden E. coli izolatlarının izolasyonu 

ve karakterizasyonu, E. coli türlerine spesifik bakteriyofajların izolasyonu, karakterizasyonu, stabiliteleri, belirlenmesi 

amaçlandı. Ayrıca, E. coli türlerinin enfeksiyon oluşturduğu model (fare) ve hedef (civciv)  hayvanlarda izole edilecek 

bakteryofaj izolatlarından hazırlanacak bakteriyofaj kokteyl (ler)i ile bakteriyofaj tedavisinin etkinlikleri belirlenecektir. 

Bu kapsamda, sığırlardan 10 işletmeden 258 dışkı ve 137 çevresel örnek; koyunlardan 8 işletmeden 257 dışkı ve 96 çevresel 

örnek; kanatlılardan 4 işletmeden 190 dışkı ve 75 çevresel örnek toplanmıştır. Sığırlardan alınan örneklerinden 14 E. coli 

ve 8 E. coli bakteriyofaj; koyunlardan alınan örneklerinden 36 E. coli ve 18 E. coli bakteriyofaj; kanatlılardan alınan 

örneklerden 10 E. coli ve 4 E. coli bakteriyofaj izolatı izole edilmiştir. E. coli bakteriyofajlarının moleküler 

karakterizasyonu yapılacak ve faj tedavi için faj kokteylleri hazırlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Escherichia coli, Bakteriyofaj, sığır, koyun, kanatlı 

Isolation, Molecular Characterization and Determination of Bacteriophage Activities of Escherichia coli Bacteriophages 

from Various Animal Species: Preliminary Findings 

Escherichia coli frequently causes infections and economic losses in animal species, especially in cattle, sheep and poultry, 

especially in newborns. In this study, it was aimed to isolate and characterize E. coli isolates, isolation, characterization, 

stability and determination of E. coli species-specific bacteriophages from environmental and fecal samples collected from 

cattle, sheep and poultry farms established in different regions and provinces in our country. In addition, the efficacy of 

bacteriophage treatment will be determined with bacteriophage cocktail(s) to be prepared from bacteriophage isolates to be 

isolated in model (mouse) and target (chick) animals in which E. coli strains cause infection. In this context, 258 feces and 

137 environmental samples from 10 cattle farms; 257 faeces from 8 farms and 96 environmental samples from sheep; 190 

feces and 75 environmental samples were collected from poultry from 4 farms. 14 E. coli and 8 E. coli bacteriophages from 

bovine samples; 36 E. coli and 18 E. coli bacteriophages from samples taken from sheep; 10 E. coli and 4 E. coli 

bacteriophage isolates were isolated from samples taken from poultry. Molecular characterization of E. coli bacteriophages 

will be performed and phage cocktails will be prepared for phage therapy. 

Keywords: Escherichia coli, bacteriyophage, cattle, sheep, poultry 

Bu proje (TAGEM AR-GE 21/20) Tarımsal Araştırmalar genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenmiştir. This project 

(TAGEM R&D 21/20) was supported by the General Directorate of Agricultural Research (TAGEM). 
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Şanlıurfa İlinde Yavru Köpeklerin İshal Olgularında Parvovirusların Araştırılması 

M. Sinan AKDOĞAN 2, Mehmet ÇABALAR 1 

1Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye  
2Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Şanlıurfa, Türkiye  

Sorumlu Yazar: mcabalar@harran.edu.tr 

İshal köpeklerde çok önemli bir sorundur. Farklı viral, bakteriyel ve paraziter etkenler köpeklerde gastrointestinal 

problemlere neden olabilir. Köpeklerin parvovirus enfeksiyonu, özellikle yavru köpeklerde, akut seyirli, yüksek morbidite 

ve mortalite, hemorajik gastroenteritis ve miyokarditis ile karakterize dünya genelinde yaygın olan en önemli viral 

hastalıklarından biridir.  Hastalık etkeni olan canine parvovirus-2 (CPV-2) kübük simetrili, zarfsız, çevre şartlarına 

dayanıklı ve çok bulaşıcı bir DNA virusudur. Bu çalışma, Şanlıurfa ilinde doğal enfekte ishalli köpek yavrularının 

dışkılarında hızlı tanı testi [Asan Pharm. Co., Ltd., Code No: 022311, Kore] kullanılarak parvoviral antijenlerin tespiti 

amacıyla yapıldı. Bu amaçla, Şanlıurfa Belediyesi hayvan barınağında bulunan 74 adet ishal semptomlu yavru köpekten 

dışkı örneği toplandı. Ticari hızlı tanı testi ile incelenen 74 adet örnekten 24 adedi (%32.4) parvoviral antijenler yönünden 

pozitif, 50 adedi (%67.6) ise negatif olarak tespit edildi. Araştırma sonucunda, Şanlıurfa ilinde yavru köpeklerin ishal 

olgularında parvovirusların varlığı ortaya konuldu.  

Anahtar Kelimeler: Yavru köpek, ishal, parvovirus 

Investigation of Parvoviruses in Diarrhea Cases of Puppies in Şanlıurfa Province 

Diarrhea is a very important problem in dogs. Different viral, bacterial and parasitic agents can cause gastrointestinal 

problems in dogs. Parvovirus infection of dogs, especially in puppies, is one of the most important viral diseases which are 

common worldwide characterized by acute disease, high morbidity and mortality, hemorrhagic gastroenteritis and 

myocarditis. Canine parvovirus-2 (CPV-2), a disease-causing, is icosahedral symmetry, non-enveloped, environmental-

resistant and highly contagious DNA virus. This study was carried out in order to determine parvoviral antigens by using 

rapid diagnostic test [Asan Pharm. Co., Ltd., Code No: 022311, Kore] in faeces of naturally infected diarrhea puppies in 

Şanlıurfa province. For this purpose, fecal samples were collected from 74 dogs with diarrhea symptoms in Şanlıurfa 

Municipality animal shelter. Of the 74 samples examined by commercial rapid diagnostic test, 24 (32.4%) were positive 

for parvoviral antigens and 50 (67.6%) were negative. As a result of the study, the presence of parvoviruses in diarrhea 

cases of puppies in Şanlıurfa province was revealed. 

Keywords: Puppy, diarrhea, parvovirus 

Not: Bu çalışma birinci yazarın yüksek lisans tez çalışmasıdır. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi tarafından 17026 No’lu proje olarak desteklenmiştir. 
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Şanlıurfa İlinde Buzağıların İshal Olgularında Rotavirusların Araştırılması 
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Yenidoğan ishali, buzağıları etkileyen başlıca hastalık sendromlarından biridir. Farklı viral, bakteriyel ve paraziter etkenler 

buzağılarda gastrointestinal problemlere neden olabilir. Buzağıların rotavirus enfeksiyonu, akut seyirli, yüksek morbidite 

ve mortalite, şiddetli gastroenteritis ile karakterize dünya genelinde yaygın olan en önemli viral hastalıklarından biridir. 

Hastalık etkeni kübik simetrili, zarfsız, çevre şartlarına dayanıklı ve çok bulaşıcı bir RNA virusudur. Bu çalışma, Şanlıurfa 

ilinde doğal enfekte ishalli buzağıların dışkılarında Ag ELISA test kiti [Bio-X Diagnostic S.A.-38, Reu da la Calestienne 

(PAE)-5580 Rochefort- Belgique] kullanılarak rotaviral antijenlerin tespiti amacıyla yapıldı. Bu amaç için, Şanlıurfa ilinde 

farklı süt sığırcılığı işletmelerinde bulunan 94 adet ishal semptomlu buzağıdan dışkı örneği toplandı. Ticari Ag ELISA tanı 

testi ile incelenen 94 adet örnekten 21 adedi (%22.34) rotaviral antijenler yönünden pozitif, 73 adedi (%77.66) ise negatif 

olarak tespit edildi. Araştırma sonucunda, Şanlıurfa ilinde buzağıların ishal olgularında rotavirusların varlığı ve önemi 

ortaya konuldu.  

Anahtar Kelimeler: Buzağı, ishal, rotavirus  

Investigation of Rotaviruses in Diarrhea Cases of Calves in Şanlıurfa Province 

Neonatal diarrhoea is one of the major disease syndromes affecting calves. Different viral, bacterial and parasitic agents 

can cause gastrointestinal problems in calves. Rotavirus infection of calves is one of the most important viral diseases 

which are common worldwide characterized by acute disease, high morbidity and mortality, severe gastroenteritis. Agent 

of disease, a disease-causing, icosahedral symmetry, non-enveloped, environmental-resistant and highly contagious RNA 

virus. This study was carried out in order to determine rotaviral antigens by using Ag ELISA diagnostic kit [Bio-X 

Diagnostic S.A.-38, Reu da la Calestienne (PAE)-5580 Rochefort-Belgique] in faeces of naturally infected diarrhea calves. 

For this purpose, fecal samples were collected from 94 calves with diarrhea symptoms in Şanlıurfa province. Of the 94 

samples examined by commercial Ag ELISA diagnostic test, 21 (22.34%) were positive for rotaviral antigens and 73 

(77.66%) were negative. As a result of the study, the presence and importance of rotaviruses in diarrhea cases of calves in 

Şanlıurfa province was revealed. 

Keywords: Calf, diarrhea, rotavirus 

Not: Bu çalışma birinci yazarın yüksek lisans tez çalışmasıdır.  
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Türkiye'deki Bir Rehabilitasyon Merkezinde Yabani Kuşlardan İzole Edilen E. coli ve Salmonella'nın Antimikrobiyal 
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Sorumlu Yazar: ozlem-sahan@hotmail.com 

Amaç: Dünya genelinde ülke ve kıtalar arasında göç eden 10.000'den fazla kuş türü bulunmaktadır. Yabani kuşlar, bu 

hareket sonucunda bakteriyel, viral, parazitik ve mikotik hastalıklar dahil 40'tan fazla hastalığı insan ve hayvanlara taşır ve 

bulaştırır. Bu çalışmada yabani kanatlılardan izole edilen E. coli ve Salmonella izolatlarının antimikrobiyal dirençleri 

belirledi. 

Yöntem: Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Yaban Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı, 

rehabilitasyon merkezinden bulunan 82 adet ölü yabani kanatlıdan toplanan bağırsak ve gaita örnekleri mikrobiyolojik 

yönden analiz edildi. İzole edilen suşların 18 antimikrobiyal ajana karşı antibiyotik duyarlılıkları belirlendi ve multipleks 

ve singleplex PCR ile tetrasiklin genlerinin varlığı araştırıldı. 

Bulgular: Salmonella Kentucky ve Salmonella Bisberg'in yanı sıra toplam 51 adet E. coli izole ve identifiye edildi. E. 

coli izolatlarının çoğunluğu linkomisin (%100), penisilin (%96,1), kanamisin (%80,4), tetrasiklin (%68,6) ve 

oksitetrasikline (%64,7), S. Bispebjerg hariç tüm Salmonella serovarları linkomisin, nalidiksik asit ve penisiline karşı 

dirençli bulundu. Ayrıca, E. coli izolatlarının %58,82'si en az üç veya daha fazla antimikrobiyallere karşı fenotipik dirence 

sahip olduğu tespit edildi. Sonuçlarımız, tet(A), tet(B) ve tet(D) genlerine bağlı olarak tetrasiklin direncinin (%68,62) 

yüksek olduğunu gösterdi. 

Sonuç: Bu çalışma, Türkiye'de yabani kuşlardan S. Bisberg izole edilmesinin yanısıra yabani kuşlardan izole 

edilen E.colive Salmonella izolatlarının antibiyotik duyarlılıklarının belirlendiği ilk rapordur. Bu çalışma ile, kuş göçlerinin 

sebep olabileceği çevresel antibiyotik direncinin yayılma potansiyelini azaltma konusunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı 

olacaktır. Ayrıca, bu sonuçlar yabani kuşlardan insanlara direncin yayılma riskinin de değerlendirilmesine de katkıda 

bulunacaktır.  

Anahtar Kelimeler: E. coli, Salmonella, antibiyotik duyarlılığı, tet genleri, yabani kuşlar 

Antimicrobial resistance of E. coli and Salmonella isolated from wild birds in a rehabilitation centre in Türkiye 

Aim: There are more than 10,000 bird species throughout the world, which migrate between countries and continents. Wild 

birds carry and transmit more than 40 diseases to humans and amials as a result of this movement, including bacterial, viral, 

parasitic and mycotic diseases Wildlife plays a critical role as a reservoir for zoonosis especially pathogenic enteric bacteria. 

In this study we evaluated the presence of E. coli and Salmonella isolates from wild birds and determined their 

antimicrobial resistance.  

Methods: Intestine and gaita samples from 82 dead wild birds obtained from rehabilitation centre in Afyon Kocatepe 

University, Veterinary Faculty, Department of Wild Animal Diseases and Ecology, were examined by microbiological 

analysis, antibiotic susceptibilities against of 18 antimicrobials and presence of tetracycline genes by multiplex and 

singleplex PCR were investigated. 

Results: A total of 51 E. coli were identified as well as Salmonella Kentucky and Salmonella Bisberg. A majority of the E. 

coli isolates were resistant to lincomisin (100%), penicilline (96.1%), kanamycin (80.4%), tetracycline (68.6%), and 

oxytetracycline (64.7%). All Salmonella serotypes were resistant to lincomycin, nalidixic acid and penicilline. 

All Salmonella serovars were resistant to lincomycin, nalidixic acid and penicilline except S. Bispebjerg. In addition, 

58.82% of E. coli isolates had phenotypic resistance to at least three or more antimicrobials. Our results indicated that the 

high frequency of tetracycline resistance (68.62%) due to the tet(A), tet(B), and tet(D) genes.  

Conclusion: This is the first report isolating S. Bisberg and determining antibiotic susceptibility 

of E.coli and Salmonellaisolates from wild birds in Türkiye. This results will help provide a better understanding of the 

dissemination of antibiotic resistance in the environment, which can be used to potentially decrease spread through bird 

migration. Moreover, these results will contribute assess the risk of spread of resistance from wild birds to humans. 

Keywords: E. coli, Salmonella, antibiotic susceptibility, tet genes wild birds 
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Amaç: Buzağı ishalleri, doğumu takiben ilk haftalar süt ve besi sığırların sıklıkla karşılaşılan bir hastalıktır. İshaller, 

enfeksiyöz ajanlardan kaynaklanabileceği gibi yetersiz kolostrum alımı veya kolostrum içeriğinde bulunan antikorların 

yetersiz emilimi sonucunda oluşabilir. Neonatal buzağıların doğumu takiben 24-48 saat içerisinde kandaki IgG seviyesinin 

10 mg/ml’den daha az olduğu durumlarda buzağılarda “Pasif Transfer Yetmezlik” (PTY) olduğu bildirilmektedir. Bu 

çalışma, gebe sığırlara uygulanan inaktif E. coli aşısının kolostrum ve buzağı kan serumlarındaki immunoglobulin (Ig) G 

seviyelerine olan etkisinin araştırılması amacıyla yapıldı. 

Metot: Aşılama grupları tek doz (gebeliğin son 30.günü), çift doz (gebeliğin son 60. ve 30. günü) ticari inaktif E. coli aşısı 

uygulandı. Aşılanların kolostrumu ve buzağılarının kan serumlarındaki IgG seviyeleri ELISA ile incelendi. Aşılama 

grupları (n=14) ve kontrol grubu (n=14) arasındaki IgG seviyelerindeki farklılıklar değerlendirilerek, gruplar arasındaki 

IgG değerleri karşılaştırıldı. 

Bulgular: Kontrol grubu ile aşı uygulaması yapılan hayvanların kolostrumundaki IgG seviyelerinden elde edilen sonuçlar 

arasındaki farkın önemli (p<0.001) olduğu belirlendi. Benzer şekilde yeterli miktar kolostrum alması sağlanan buzağıların 

kan serumları değerlendirildiğinde; aşı uygulaması yapılan sığırların buzağılarında kontrol grubuna göre önemli oranda 

artış tespit edildi (p<0.001). Ayrıca kontrol grubundaki 14 buzağının tamamında (%100), tek doz aşılanan sığırlara ait 14 

buzağının 10’unda (%71.4) pasif transfer yetersizliği (PTY) olduğu belirlendi. Çift doz aşılama yapılan 14 buzağıda PTY 

olmadığı tespit edildi. Bu sayede aşı uygulamaların buzağılarda oluşabilecek PTY oranlarında önemli oranda düşüş olduğu 

belirlendi.  

Sonuç: Gebeliğin son dönemlerinde uygulanan inaktif E. coli aşısı ile oluşturulan immun yanıtın pasif olarak buzağılara 

transfer edildiği, gebeliğin son 60. ve 30. gününde çift doz aşılamanın, tek doz aşılamaya göre daha etkili olduğu 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: aşı, buzağı, E.coli, PTY 

Evaluation of IgG Levels in Colostrum and Calf Blood Serum of Inactive Escherichia coli Vaccine Administered to 

Pregnant Cattle 

Aim: Calf diarrhea is a common disease of dairy and beef cattle in the first weeks after birth. Diarrhea may be caused by 

infectious agents or as a result of inadequate colostrum intake or inadequate absorption of antibodies contained in 

colostrum. It has been reported that "Passive Transfer Insufficiency" (PTY) is present in neonatal calves when the blood 

IgG level is less than 10 mg/ml within 24-48 hours after birth. This study was carried out to investigate the effect of 

inactivated E. coli vaccine administered to pregnant cattle on immunoglobulin (Ig) G levels in colostrum and calf blood 

serum. 

Materials and Methods: Vaccination groups received a single dose (last 30th day of pregnancy), double dose (last 60th 

and 30th day of pregnancy) commercial inactivated E. coli vaccine. IgG levels in the colostrum of the vaccinated and in 

the blood serum of the calves were analyzed by ELISA. The differences in IgG levels between the vaccination groups 

(n=14) and the control group (n=14) were evaluated, and IgG values between the groups were compared. 

Results: It was determined that the difference between the results obtained from the IgG levels in the colostrum of the 

control group and the vaccinated animals was significant (p<0.001). Similarly, when the blood serums of the calves that 

were provided with sufficient colostrum were evaluated; A significant increase was detected in the calves of the cattle that 

received the vaccine compared to the control group (p<0.001). In addition, passive transfer failure (PTY) was found in all 

14 (100%) calves in the control group and in 10 (71.4%) of 14 calves from cattle vaccinated with a single dose. It was 

determined that 14 calves who received double dose vaccination did not have PTY. In this way, it was determined that 

there was a significant decrease in PTY rates that may occur in calves after vaccination. 

Conclusion: It is thought that the immune response created by the inactive E. coli vaccine administered in the last stages 

of pregnancy is passively transferred to the calves, and double-dose vaccination on the last 60th and 30th days of pregnancy 

is more effective than single-dose vaccination. 

Keywords: calf, E.coli, vaccine, PTY 
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Bu çalışmada, kazeöz lenfadenitis saptanan Akkaraman ırkı koyunlardan alınan nekropsi materyallerinden (akciğer, 

karaciğer, dalak ve apseli lenf yumruları) etken izolasyonu, elde edilen izolatların fenotipik/moleküler identifikasyonu ve 

antibiyotik duyarlılıklarının saptanması amaçlandı. Bu amaçla, 2016-2019 yılları arasında, Erciyes Üniversitesi, Veteriner 

Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı’na getirilen koyun (n=3) nekropsi materyalleri bakteriyolojik analize 

tabi tutuldu. Nekropsi materyallerinden %7’lik defibrine koyun kanlı agarlara ekimler yapıldı ve ekim yapılan petriler, 

aerobik ve anaerobik ortamda, 37°C’de, 24-48 saat inkübe edildi. İnkübasyon sonunda, hemolitik, küçük ve beyaz renkli 

koloniler değerlendirmeye alındı ve kanlı agarda saf kültürleri elde edildi. İzolatların fenotipik identifikasyonu, Gram 

boyama, hareket muayenesi ve biyokimyasal testler (oksidaz, katalaz, üreaz, nitrat redüksiyon ve karbonhidrat 

fermentasyon testleri) ile gerçekleştirildi ve fenotipik testler sonucunda, koyunlardan elde edilen izolatlar (n=3) 

Corynebacterium spp. olarak tanımlandı. Moleküler identifikasyon amacıyla ise 16S rRNA sekans analizinden yararlanıldı 

ve bu amaçla, 27F ve 1492R primerleri kullanıldı. Elde edilen sekans sonuçları BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome) 

programında değerlendirildi ve 3 izolat da Corynebacterium pseudotuberculosis olarak identifiye edildi. C. 

pseudotuberculosis suşlarının çeşitli antibiyotiklere (amoksisilin+klavulanik asit, ampisilin, enrofloksasin, eritromisin, 

gentamisin, penisilin ve tetrasiklin) karşı duyarlılıklarının belirlenmesi amacıyla disk difüzyon yönteminden (Kirby Bauer 

Yöntemi) yararlanıldı. Antibiyotik duyarlılık testi sonucunda, 2 (%66.6) suşun gentamisine, 1(%33.3) suşun ise ampisiline 

karşı orta derecede duyarlı olduğu saptandı. Ayrıca, C. pseudotuberculosis suşlarında test edilen tüm antibiyotiklere karşı 

direnç tespit edilmedi. Sonuç olarak, bu çalışmada, C. pseudotuberculosis suşlarının test edilen antibiyotiklere önemli 

derecede duyarlı oldukları saptandı. Koyunlarda kazeöz lenfadenit vakalarına sebep olan ve işletmelerde önemli ekonomik 

kayıplara yol açan C. pseudotuberculosis ilişkili klinik olguların tedavisinde antibiyotik sağaltımının yanı sıra, kontrol ve 

sağaltım amacıyla klinik izolatlardan hazırlanacak aşıların da korunmada yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 16S rRNA sekans analizi, antibiyotik duyarlılığı, Corynebacterium pseudotuberculosis, kazeöz lenfadenit, 

moleküler identifikasyon  

Microbiological Analysis of Sheep Caseous Lymphadenitis Cases 

In this study, it was aimed to isolate the causative agent from necropsy materials (lung, liver, spleen, and abscessed lymph 

nodes) taken from Akkaraman sheep with caseous lymphadenitis, to determine the phenotypic/molecular identification and 

antibiotic susceptibility of the obtained isolates. For this purpose, sheep necropsy materials (n=3) brought to Erciyes 

University, Faculty of Veterinary Medicine, Microbiology Department Laboratory between 2016-2019 were subjected to 

bacteriological analysis. The necropsy materials were inoculated onto 7% defibrinated sheep blood agar, and the inoculated 

plates were incubated at 37°C in aerobic, microaerophilic, and anaerobic conditions for 24-48 hours. At the end of the 

incubation, hemolytic, small, and white color colonies were evaluated and the colonies were subcultured on blood agar. 

The phenotypic identification of the isolates was carried out by Gram staining, motility examination, and biochemical tests 

(oxidase, catalase, urease, nitrate reduction, and carbohydrate fermentation tests), and as a result of the phenotypic tests, 

the isolates obtained from sheep (n=3) was defined as Corynebacterium spp. For molecular identification, 16S rRNA 

sequence analysis was performed and 27F and 1492R primers were used for this purpose. The obtained sequence results 

were evaluated in the BLAST program 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome) and 

3 isolates were identified as Corynebacterium pseudotuberculosis. The disc diffusion method (Kirby Bauer Method) was 

used to determine the susceptibility to various antibiotics (amoxicillin+clavulanic acid, ampicillin, enrofloxacin, 

erythromycin, gentamicin, penicillin, and tetracycline) of C. pseudotuberculosis strains. As a result of the antibiotic 

susceptibility test, 2 (66.6%) and 1 (33.3%) of the strains were found to be moderately susceptible to gentamicin and 

ampicillin, respectively. Also, no resistance was detected to all antibiotics tested in C. pseudotuberculosis strains. In 

conclusion, in this study, C. pseudotuberculosis strains were found to be significantly sensitive to the tested antibiotics. It 

is thought that vaccines prepared from clinical isolates for control and treatment in addition to antibiotic treatment in the 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome
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treatment of C. pseudotuberculosis-related clinical cases that cause caseous lymphadenitis cases in sheep and significant 

economic losses in enterprises, will be useful in protection. 

Keywords: 16S rRNA sequence analysis, antibiotic susceptibility, Corynebacterium pseudotuberculosis, caseous lymphadenitis, 

molecular identification 
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Lactococcus garvieae gökkuşağı alabalıklarında yüksek morbitide ve mortaliteye neden olan ekonomik olarak önemli bir 

balık patojenidir.  Laktokokosis, tatlı su ve deniz balıklarında yaygın olarak görülmektedir. Bu çalışmada, kültür gökkuşağı 

alabalığı üreten bir işletmenin farklı ünitelerindeki kafeslerde bulunan ve klinik semptom gösteren farklı yaştaki balıklar 

ile bu balıkların bulunduğu havuzlardan Lactococcus garvieae tanısının yapılması amaçlanmıştır. 

Çalışmanın materyalini bilateral ekzoftalmus ve solungaçlarda kanama görülen 5 adet kafesten (damızlık ve ticari balıklar) 

toplam 15 adet balık numunesi ve bu balıkların bulunduğu 5 adet kafesten 5 adet su numunesi alınmıştır. Numuneler 

laboratuvara soğuk zincir şartlarında (-20 ᵒC) ulaştırılmıştır. Laboratuvara gönderilen balıklara nekropsi yapılarak 

karaciğerleri çıkarıldı. Etken izolasyonu amacıyla karaciğerden koyun kanlı agara bakteriyolojik ekim yapıldı. Besiyerleri 

37 ᵒC’de 24-48 saat inkübasyona bırakıldı. Daha sonra identifikasyon amacıyla sırasıyla fenotipik identifikasyon 

(bakteriyolojik ekim ve biyokimyasal testler), genotipik identifikasyon (16S rRNA gen bölgesinin Sanger dizileme 

yöntemiyle dizilenmesi) ve Matris-destekli lazer iyonizasyonu (MALDI-TOF Kütle Spektrometre) yöntemleri uygulandı. 

İzole edilen suşların antibiyotik duyarlılıkları, disk diffüzyon yöntemiyle belirlendi.  

Tüm balıklarda ve su numunelerinde, saf kültür olarak aynı bakterinin ürediği görüldü. İzole edilen bakterilerin fenotipik 

identifikasyonunda gram pozitif kok şekilli bakteriler dikkati çekti. Katalaz, oksidaz ve sitrat testi negatif bulunurken 

eskulin testi pozitif olarak bulundu. Bu bulguların Lactococcus garvieae ile uyumlu olduğu görüldü. Genotipik 

identifikasyon amacıyla 357 F ve 1492 R primerleriyle 16S rRNA bölgesi çoğaltılarak dizilendiğinde dizi sonucunun 

biyoinformatik analizi sonucu, Lactococcus garvieae tanısını destekledi. MALDI-TOF MS testi sonucunda ise bakterinin 

protein yapılarının kütle spektrometresinde iyonizasyonu ve ölçülen m/z değerlerine göre elde edilen spektraların grafiksel 

görüntülerinin de Lactococcus garvieae referansı ile uyumlu olduğu saptandı. Antibiyogram sonucunda izole edilen tüm 

bakterilerin direnç profillerinin aynı olduğu belirlendi ve tüm izolataların sadece eritromisine duyarlı olduğu nalidiksik asit, 

streptomisin, penisilin, siprofloksasin, gentamisin, tetrasiklin, doksisiklin, metronidazol, florfenikol, sulfamethaksazole 

dirençli olduğu saptandı. 

Elde edilen tüm bulgular mortalite nedeninin Lactococcus garvieae olduğunu göstermektedir. Laktokokosisin laboratuvar 

tanısında klasik identifikasyon sonucu, genotipik identifikasyon metoduyla doğrulanmıştır. MALDI-TOF Kütle 

Spektrometre ile bakteriyel identifikasyonun da oldukça hızlı ve benzer sonuçlar verdiği saptanmıştır. Ayrıca kafeslerden 

alınan balıklardan (hem damızlık hem de ticari) ve bu balıkların bulunduğu kafeslerdeki su numunelerinden saf kültür 

olarak Lactococcus garvieae izole edilmesi, işletme içinde bulaşma kaynaklarının detaylı değerlendirilmesinin önemli 

olduğunu göstermektedir. Damızlık ve kontamine kafes suyunun kontrolü, hastalığın işletme içinde yayılmasının 

önlemesinde etkilidir.   

Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, Lactococcus garvieae, MALDI-TOF, 16S rRNA 

Isolation of Lactococcus garvieae from Cultured Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) 

Lactococcus garvieae is an economically important fish pathogen that causes high morbidity and mortality in rainbow 

trout. In this study, it was aimed to diagnose Lactococcus garvieae from fish of different ages in cages in different units of 

a farm producing cultured rainbow trout and showing clinical symptoms and from ponds containing these fish. 

A total of 15fish samples were taken from 5 cages (breeding and commercial fish) with bilateral exophthalmos and bleeding 

in the gills, and 5water samples from 5cages containing these fish. Necropsy was performed on the fish sent to the 

laboratory (-20ᵒC), and their livers were removed. Bacteriological cultivation was performed on sheep blood agar from the 

liver for the isolation of the causative agent. 

The media were incubated for 24-48 hours at 37 ᵒC. Then, for identification purposes, phenotypic identification, genotypic 

identification (sequencing of 16S rRNA gene region by Sanger sequencing method) and Matrix-assisted laser ionization 

(MALDI-TOFMassSpectrometer) methods were applied. Antibiotic susceptibility of isolated strains was determined by 

discdiffusion method. 
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In all fish and water samples, the same bacteria were grown as pure culture. Gram-positive cocciform bacteria were noted 

in the phenotypic identification of isolated bacteria. Catalase, oxidase and citrate tests were negative, while esculin test was 

positive. These findings were found to be compatible with Lactococcus garvieae. When the 16S rRNA region was 

amplified and sequenced for genotypic identification, the result of the analysis supported the diagnosis of Lactococcus 

garvieae. As a result of the MALDI-TOF test, it was determined that the bacterium was compatible with the reference 

Lactococcus garvieae. As a result of the antibiogram, it was determined that the resistance profiles of all bacteria isolated 

were the same and it was determined that all isolates were sensitive only to erythromycin. 

All findings show that the cause of mortality is Lactococcus garvieae. The classical identification result in the laboratory 

diagnosis of lactococcosis was confirmed by the genotypic identification method. Bacterial identification with MALDI-

TOF was also found to give very fast and similar results. In addition, the isolation of Lactococcus garvieae as a pure culture 

from the fish taken from the cages (both breeding and commercial) and the water samples in the cages where these fish are 

present shows that it is important to evaluate the sources of contamination in the enterprise. Control of breeder and 

contaminated cage water is effective in preventing the spread of disease within the farm. 

Keywords: Rainbow trout, Lactococcus garvieae, MALDI-TOF, 16S rRNA 
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Mycoplasma gallisepticum, tavuklarda ciddi ekonomik kayıplara neden olan bakteriyel bir solunum yolu patojenidir. Bu 

çalışmada, üretim dönemindeki yumurtacı tavuklarda M.gallisepticum (MG) infeksiyonlarının sıklığının serolojik olarak 

(ELISA) belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmanın materyalini üretim dönemindeki 67 adet yumurtacı kümeslerden uygun örnekleme ile alınan 1876 adet kan 

serumu oluşturmuştur. Numune alınan kümeslerin 4 adeti, 20-29 hafta, 24 adeti 30-39 hafta, 20 adeti 40-49 hafta, 13 adeti 

50-59 hafta ve 6 adeti 60-65 haftalık yaştadır. Kümeslerden her bataryadan çaprazlama olarak alınan kan serumları 

kodlanarak, laboratuvara ulaştırılmıştır. Laboratuvara gönderilen kan serumları, ticari ELISA kiti ile serolojik olarak 

incelenmiştir.  

Çalışma kapsamında değerlendirilen 67 adet kümesin 52 (%77.6)’si M.gallisepticum antikorları yönünden pozitif 

bulunmuştur. Serolojik analiz sonuçlarına göre, 6 kümeste hastalığın yeni başladığı, 18 kümeste hastalığın kümeste henüz 

seyrini tamamlamadığı (bazı serumların negatif olduğu) ve 28 adet kümeste ise hastalığın kümesteki tüm hayvanlara 

yayıldığı görülmüştür Yaşlara göre MG pozitiflik oranı, 20-29 hafta yaştaki sürülerin %25’i, 30-39 hafta yaştaki sürülerin 

%58.3’ü, 40-49 hafta yaştaki sürülerin %90’ı MG yönünden pozitif bulunmuştur. 50-59 hafta ve 60-69 hafta yaştaki 

sürülerin tamamı, MG antikorları yönünden pozitiftir. Bu bulgular, yaşa bağlı pozitifliğin arttığını göstermektedir. 

Sonuç olarak üretim dönemindeki yumurtacı sürülerde MG seropozitifliği sürü bazında %77.6 olarak belirlenmiştir. Bu 

sonuç, MG infeksiyonunun yumurtacı sürülerde yaygın olduğunu göstermektedir. Bu veriler sonrasında yumurtacı 

sürülerde Mycoplasma gallisepticum infeksiyonunun kontrolü ve ekonomik öneminin belirlenmesine yönelik çalışmaların 

yapılması yararlı olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: ELISA, Mycoplasma gallisepticum, seroprevalens, yumurtacı tavuk 

Seroprevalence of Mycoplasma gallisepticum Infections in Layer Chickens in Türkiye 

Mycoplasma gallisepticum is a bacterial respiratory pathogen that causes serious economic losses in chickens. The aim of 

this study was to determine the incidence of M. gallisepticum (MG) infections in layer hens in the laying period by serologic 

tests (ELISA). 

One thousand eight hundred seventy-six blood sera taken properly from sixty-seven laying flocks in the laying period were 

used in this study. Four of the flocks were 20-29 weeks old, twenty-four of them were 30-39 weeks old, twenty of them 

were 40-49 weeks old, thirteen of them were 50-59 weeks old and six of them were 60-65 weeks old when the samples 

were taken. Blood sera samples taken randomly from each battery-cages were labelled and sent to the laboratory. The 

samples were serologically examined by commercial ELISA kits. 

Of the 67 chicken houses examined in this study, 52 (77.6%) of them were found positive for M. gallipsepticum antibodies. 

According to the serological analyses, the infection had just started in 6 flocks, the infection had been persisting and some 

blood sera samples were found negative in 18 flocks, and the infection had spread to all animals in 28 flocks. The age 

distribution of positive cases is as follows: 25% of the flocks at 20-29 weeks of age, 58.3% of the flocks at 30-39 weeks of 

age, 90% of the flocks at 40-49 weeks of age. All of the flocks at 50-59 and 60-69 weeks of age were found positive for 

MG antibodies. These findings indicate that the positivity rates increase with age. 

In conclusion, seropositivity of MG in the laying flocks in the laying period on flock basis was determined as 77.6%. This 

result shows that MG infection in the laying flocks is common. These data will be useful in the control of Mycoplasma 

gallisepticum infection in the laying flocks and the determination of the economic importance of the disease. 

Keywords: ELISA, Mycoplasma gallisepticum, seroprevalence, layer 
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Bir Arap Atında Anal Bölge Cidarında Gelişen Siğil Lezyonunda Bovine Papillomavirus Varlığının Moleküler Yönden 

Araştırılması ve Farklı Bir Tedavi Yaklaşımı 

Yakup Sinan ORTA1, Mehmet KALE1, Sibel HASIRCIOĞLU1, Yakup YILDIRIM1 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye. 

Sorumlu Yazar: y.sinanorta@gmail.com 

Burdur İli Bucak İlçesinde özel bir atçılık tesisinde barındırılan erkek, Arap atında anal bölge cidarında gelişen siğil 

lezyonunda Bovine papillomavirus (BPV) varlığı moleküler açıdan araştırıldı. Usulüne uygun koşullarda alınan siğil 

lezyonunun (5 gr) laboratuvar koşullarında ekstraksiyonu yapılarak, BPV tip spesifik primerleri (BPV tip1-tip14) ile 

konvansiyonel polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile analiz edildi. Analiz sonucu siğil dokusunda BPV tip 10 ve 

tip 12’ye ait viral genom varlığı belirlendi. Ayrıca, bu atın siğil bölgesine 10 gün boyunca günlük PAPILEND™® krem 

uygulaması yapıldı. İmmun sistemin aktivasyonu için 0. gün, 3. gün ve 9. günlerde Zylexis™ 2 ml kas içi olarak uygulandı. 

Bu hayvanın 10 gün boyunca yemine günlük 150 gram AlquermoldTM premix toz ilave edildi. Anal bölge cidarında BPV 

tip 10 ve tip 12’nin sorumlu olduğu siğil lezyonunda PAPILEND™® krem + Zylexis™ + AlquermoldTM premix toz kombine 

tedavi uygulamalarının faydalı olduğu tespit edildi. Yapılan 6 aylık takipte de lezyonun tekrar etme olgusuna rastlanmadı. 

Sonuç olarak, atlarda meydana gelebilecek siğil olgularında BPV varlığının daha fazla hayvan popülasyonunda teşhisinin 

yapılmasını ve bu kombine tedavi uygulamasının da daha fazla hayvan popülasyonunda gerçekleştirilerek, takip 

edilmesinin uygun olacağı kanaatini taşımaktayız.  

Anahtar Kelimeler: At, Bovine papillomavirus, Moleküler viroloji, Tedavi 

Molecular Investigation of the Presence of Bovine Papillomavirus in Wart Lesion Developing on the Wall of Anal 

Region of an Arabian Horse and a Different Treatment Approach 

There was a wart lesion on the wall of anal region in a male Arabian horse which housed in a private equine facility in 

Bucak District of Burdur Province. The presence of bovine papillomavirus (BPV) was investigated molecularly. The wart 

lesion (5 g) taken under proper conditions is extracted under laboratory conditions, and BPV type specific primers (BPV 

type1-type14) were analyzed by conventional polymerase chain reaction (PCR) method. As a result of the analysis, the 

presence of viral genome of BPV type 10 and type 12 in the wart tissue was determined. Also, PAPILEND™® cream was 

applied daily to the wart area of this horse for 10 days. For the activation of the immune system, 2 ml of Zylexis™ was 

administered intramuscularly on day 0, day 3 and day 9. 150 grams of AlquermoldTM premix powder was added per day in 

the feed of this animal for 10 days. It was determined that PAPILEND™®  cream + Zylexis ™ + Alquermold TM premix 

powder combined treatment applications are beneficial in the wart lesion which is responsible for BPV type 10 and type 

12 on the wall of the anal region. No recurrence of the lesion was observed in the 6-month follow-up. As a result, we 

believe that it would be appropriate to diagnose the presence of BPV in more animal populations in wart cases that may 

occur in horses, and to follow this combined treatment applications in more animal populations. 

Keywords: Horse, Bovine papillomavirus, Molecular virology, Treatment 
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Sığır Solunum Sistemi Hastalığı Kökenli Pasteurella multocida İzolatlarının Genotipik Karakterizasyonu 

Volkan Enes ERGÜDEN1, Şeyda YAMAN1, Seyda CENGİZ2, Alper ÇİFTCİ3 
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2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Mikrobiyolojisi Abd Muğla,Türkiye 
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Sorumlu Yazar: seydayaman95@gmail.com 

Amaç: Sığır solunum sistemi hastalıkları (SSH) tüm dünyada yaygın olarak görülmekte ve ciddi ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır. Pasteurella multocida, SSH’ye neden olan bakteriyel etkenler arasında yer almaktadır. Profilaktik ve 

metafilaktik olarak kullanılan antibiyotikler ile beraber koruyucu amaçlı kullanılan aşılara rağmen bu kayıpların önüne 

geçilememektedir. Bu çalışma SSH kökenli P. multocida izolatlarının genotipik karakterizasyonu amacıyla gerçekleştirildi. 

Yöntem: Çalışma kapsamında Samsun ve Erzurum’dan elde edilen 48 adet P. multocida izolatı incelendi. P. multocida 

izolatlarının kapsül antijenlerine göre tiplendirmesi için multipleks PCR uygulandı. P. multocida nedenli enfeksiyonların 

patogenezinde rol oynayan fur, sodA, tonB, sodC, nanH, nanB, pmHAS, ompA, fimA, ompH, plpB, oma87 ve toxA virülens 

genleri PCR ile belirlendi. Her serotipe ait izolatların RAPD-PCR ile filogenetik benzerlikleri saptandı. 

Bulgular: PCR ile P. multocida olduğu doğrulanan izolatların kapsül serotiplendirmesi sonucunda sırasıyla 19 (%39,58), 

4 (%8,33), 5 (%10,42), 19 (%39,58) ve 1 (%2,09) izolatın A, B, D, E ve F serotipinde olduğu belirlendi. fur, sodA, tonB, 

sodC, nanH, nanB, pmHAS, ompA, fimA, ompH, plpB, oma87 ve toxA genleri için izolatların pozitiflik oranları sırasıyla 

%81,25, %81,25, %66,67, %60,42, %54,17, %47,92, %47,92, %45,83, %37,5, %29,17, %25, %14,58 ve %0 olarak 

hesaplandı. RAPD ile genotiplendirme sonucunda serogrup A, B, D ve E’ye dahil olan izolatların sırasıyla %65-94, %54-

91, %41-91 ve %41-92 oranında benzerlik gösterdikleri saptandı. 

Sonuç: Sonuç olarak, Samsun ve Erzurum’dan izole edilen P. multocida suşlarında serogrup A ve D’nin baskın serotip 

olduğu ve serogrup içerisinde yer alan suşların hem filogenetik olarak hem de virotip olarak çeşitlilik gösterdiği belirlendi. 

Serogrup A ve D içerisinde yer alan ve en virülent olarak belirlenen suşların aşı çalışmalarında kullanılabileceği kanaatine 

varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Genotiplendirme, Pasteurella multocida, serogrup, SSH 

Genotypic characterization of Pasteurella multocida isolates originated from Bovine Respiratory System Disease  

Aim: Bovine respiratory diseases (BRD) are common all over the world and cause serious economic losses. Pasteurella 

multocida is among the bacterial agents that cause BRD. Despite the antibiotics used prophylactically and metaphylactically 

and the vaccines used for preventive purposes, these losses cannot be prohibited. This study was carried out for genotypic 

characterization of P. multocida isolates originating from BRD.  

Materials and Methods: Within the scope of the study, 48 P. multocida isolates obtained from Samsun and Erzurum were 

examined. Multiplex PCR was applied for the typing of P. multocida isolates according to capsule antigens. The virulence 

genes of fur, sodA, tonB, sodC, nanH, nanB, pmHAS, ompA, fimA, ompH, plpB, oma87 and toxA, which play a role in the 

pathogenesis of P. multocida infections, were determined by PCR. Phylogenetic similarities of isolates belonging to each 

serotype were determined by RAPD-PCR.  

Results: As a result of capsule serotyping of isolates confirmed to be P. multocida by PCR, 19 (39.58%), 4 (8.33%), 5 

(10.42%), 19 (39.58%) and 1 (2.09%) isolates were determined to be in A, B, D, E and F serotypes, respectively. The 

positivity rates of the isolates for fur, sodA, tonB, sodC, nanH, nanB, pmHAS, ompA, fimA, ompH, plpB, oma87 and toxA 

genes were 81.25%, 81.25%, 66.67%, 60.42%, 54.17%, 47.92%, 47.92%, 45.83%, 37.5%, 29.17%, 25%, 14.58% and 0%, 

respectively. As a result of genotyping with RAPD, phylogenetic relations of isolates included in serogroup A, B, D and E 

were 65-94%, 54-91%, 41-91%, and 41-92%, respectively. 

Conclusion: In conclusion, serogroup A and D were dominant serotypes in P. multocida strains isolated from Samsun and 

Erzurum, and it was determined that the strains in the serogroup varied both phylogenetically and virotype. It was concluded 

that the most virulent strains in serogroups A and D could be used in vaccine studies. 

Keywords: BRD, genotyping, Pasteurella multocida, serogroup 
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İnce Bağırsakta Aşırı Bakteri Çoğalması ve Yağlı Karaciğer İlişkisi 
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Sorumlu Yazar: odabasimehtap1@gmail.com 

Mikrobiyota, vücudumuzda yaşayan mikroorganizmaların oluşturduğu ekolojik topluluklardır. Son yıllarda 

mikrobiyotanın insan sağlığındaki önemine ilişkin çok sayıda araştırma yapılmış ve mikrobiyotadaki kalitatif ve kantitatif 

değişikliklerin sadece bağırsak değil bağırsak dışı birçok kronik hastalıkla da ilişkili olduğu gösterilmiştir. Otoimmün, 

alerjik ve kronik inflamatuar hastalıklardaki rolünü ortaya koyan, giderek artan sayıdaki araştırmaylada mikrobiyotanın 

sağlıktaki önemi giderek ön plana çıkmaktadır. Bu mikrobiyal toplululuk bakteriler, arkeler, mantar ve virüslerden oluşur. 

Mikrobiyota, non-alkolik yağlı karaciğerhastalığı (NAYKH) gelişiminde, sindirilmeyen polisakkaridlerden artmış enerji 

eldesi yanında, ince bağırsak bakteriyel aşırı çoğalması (SIBO), intestinal permeabilite artışı, artmış plazma 

lipopolysaccharide seviyeleri, sıkı bağlantılarda ortaya çıkan değişimler ve bakteriyel translokasyon artışı ile karaciğerde 

yağlanmayı uyarmaktadır. NAYKH gelişimine katkısı olan bir diğer mekanizma endojen bakteriyel etanol üretimidir. 

Etanol sürekli olarak intestinal mikrobiyota tarafından üretilmektedir ve NAYKH’de artmış kan ve nefes etanol 

düzeyleri mevcuttur. İnce bağırsak bakteriyel aşırı çoğalmasının, NAYKH gelişimi ve ilerlemesinde önemli bir rol 

oynadığı varsayılmıştır. Bu derlemede, mikrobiyotadaki değişiklikler sonucu ortaya çıkan hastalıklar konu edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota, non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, SIBO, yağlı karaciğer 

The Relationship Between Small Intestinal Bacterial Overgrowth and Fatty Liver 

Microbiota is an ecological community composed of microorganisms found in our bodies.Numerous studies on the 

importance of microbiota in human health have been conducted inrecent years, and it has been demonstrated that qualitative 

and quantitative changes in microbiota are associated not only with intestinal but also with many non-intestinal 

diseases.The importance of microbiota in health is becoming more apparent as a growing number of studies reveal its role 

in autoimmune, allergic, and chronic inflammatory diseases. Bacteria, archaea, fungi, and viruses comprise this microbial 

community. In the formation of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), microbiota stimulates fatty liver development, 

as well as increased energy from indigestible polysaccharides, small intestinal bacterial overgrowth (SIBO), increased 

intestinal permeability, increased plasma lipopolysaccharide levels, changes in tight junctions, and increased bacterial 

translocation. The bacterial generation of "endogenous ethanol" is another mechanism that contributes to the development 

of NAFLD.The intestinal microbiota continuously produces ethanol, and NAFLD is associated with higher blood and 

breath ethanol levels. The development and progression of NAFLD have been hypothesized to be significantly influenced 

by small SIBO. In this review, diseases that arise as a result of changes in microbiota were discussed. 

Keywords: Microbiota, non-alcoholic fatty liver disease, SIBO, fatty liver 
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Sağlıklı Tavuk Kümeslerinden İzole Edilen Çevresel Orijinli Enterobacteriaecea‘nin GSBL ve Ampc Betalaktamaz 

Üretimi Yönünden Fenotipik Karakterizasyonu 
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Amaç: Bilinçsiz ve aşırı antibiyotik kullanımı hayvan konakçısında ve çevresel mikrobiyotada kalıcı değişikliklere yol 

açabilecek seçici baskı oluşturur. Ayrıca antibiyotik direnç gen rezervuarlarının, antibiyotik maruziyetinin olmadığı 

durumlarda bile çevresel ve fekal mikrobiyotada stabil olduğu gösterilmiştir. Kümes ortamında da, dışkıyla kontamine 

altlık, yemlik ve suluk gibi çevresel materyallerde de dirençli bakterilerin bulunduğu bilinmektedir. Bu bakterilerin 

biyofilm oluşturma yeteneğine sahip olması çevresel koşullara, antibiyotik ve dezenfektanlara karşı da dirençli olmalarını 

sağlamaktadır. Bu çalışmada, tavuk kümeslerindeki çevresel materyallerden izole edilen Enterobacteriaecea’nın GSBL ve 

AmpC betalaktamaz üretimlerinin, biyofilm oluşturma yeteneklerinin ve tavuk yetiştiriciliğinde kullanılan antibiyotiklere 

karşı direnç durumlarının belirlenmesi amaçlandı.  

Yöntem: Kümeslerde bulunan yemlik/suluklardan alınan svap örnekleri MacConkey agara ekildi ve inkübasyon sonunda 

oksidaz negatif olan koloniler saflaştırıldı. İzolatların identifikasyonları Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus 

spp. ve Proteus mirabilis spesifik primerleri kullanılarak PCR ile yapıldı. GSBL üretiminin taranması amacıyla ESBL agar 

kullanılırken, AmpC üretiminin taranması amacıyla sefoksitin diski ile disk difüzyon testi gerçekleştirildi. 

Değerlendirmeler CLSI kılavuzuna göre yapıldı. GSBL üretiminin fenotipik doğrulanması için sefalosporin, 

sefalosporin+klavulonik asit kombinasyonu metodu ve AmpC üretiminin doğrulanması için ise boronik asit potansiyasyon 

testi kullanıldı. İzolatların in vitro biyofilm üretimi kongo kırmızısı agarda belirlendi. Antibiyotik duyarlılıkları gentamisin, 

spektinomisin, kloramfenikol, enrofloksasin, neomisin, tetrasiklin ve linkomisin diskleri kullanılarak Kirby-Bauer disk 

difüzyon metoduyla yapıldı ve CLSI kılavuzuna göre değerlendirildi.   

Bulgular: İzole edilen toplam 56 adet Enterobacteriaeceae familyasına ait izolattan 40 tanesi E. coli, 8 tanesi K. 

pneumoniae, 8 tanesi Proteus spp. (2 tanesi P. mirabilis) olarak PCR ile identifiye edildi. İzolatların tamamının GSBL 

üretimi yönünden şüpheli olduğu tespit edildi. Doğrulama testine göre, K. pneumoniae izolatlarından 4 (%50) 

tanesinin,  Proteus spp. izolatlarından 6 (%75) tanesinin, E. coli izolatlarının ise 9 (%22,5) tanesinin GSBL yönünden 

pozitif olduğu belirlendi. K. pneumoniae izolatlarının 3 (%37,5), Proteus spp. izolatlarının 4 (%50), E. coli izolatların ise 

22 tanesinin (%55) AmpC üretimi yönünden şüpheli olduğu belirlendi. AmpC üretimi doğrulama testine göre ise K. 

pneumoniae ve Proteus spp. izolatları negatif bulunurken, E. coli izolatlarından ise 12 (%30) tanesinin pozitif olduğu 

belirlendi. K. pneumoniae izolatlarından 6 (%75), Proteus spp. izolatlarından 1 (%12,5) ve E. coli izolatlarından ise 3 

(%7,5) tanesinin biyofilm oluşturduğu saptandı. Biyofilm oluşturma yeteneği bakımından değerlendirildiğinde, özellikle 

GSBL üreten K. pneumoniae suşlarının tamamının pozitif olduğu dikkati çekti. Antibiyogram sonucuna göre K. 

pneumoniae izolatlarının tamamının spektinomisin, tetrasiklin, enrofloksasin ve linkomisine, 1’inin (%12,5) gentamisine, 

6’sının (%75) neomisine, 5’inin (%62,5) kloramfenikole dirençli olduğu belirlendi. Proteus spp. izolatlarının tamamının 

spektinomisin, tetrasiklin ve linkomisine, 7 (%87,5) tanesinin enrofloksasine, 5 (%62,5) tanesinin neomisin ve 

kloramfenikole, 1 (%12,5) tanesinin ise gentamisine dirençli olduğu belirlendi. E. coli izolatlarının ise tamamının 

spektinomisin ve linkomisine, 7’sinin (%17,5) gentamisine, 30’unun (%75) kloramfenikole, 39’unun (%97,5) 

enrofloksasine, 38 ’inin (%95) tetrasikline, 20’sinin (%50) neomisine dirençli olduğu tespit edildi.  

Sonuç: GSBL ve AmpC betalaktamaz üreten E. coli, K. pneumoniae ve Proteus spp. gibi Enterobacteriaceae üyeleri 

sağlıklı kümes ortamındaki çeşitli çevresel materyallerden yüksek oranlarda izole edilmiş olup, söz konusu dirençli 

etkenlerin direkt veya indirekt olarak gıda yoluyla insanlara bulaşma riski olduğu kanısına varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: AmpC, biyofilm, GSBL, kümes  

Phenotypic Characterization of Environmental Originated Enterobacteriaceae Isolated from Healthy Chicken Coops for 

ESBL and Ampc Beta-Lactamase Production 

Aim: Unconscious and excessive use of antibiotics creates selective pressure that can lead to permanent changes in the 

animal host and environmental microbiota. It has also been shown that antibiotic resistance gene reservoirs are stable in 

the environmental and fecal microbiota even in the absence of antibiotic exposure. It is known that resistant bacteria can 

be found in the poultry environment and in environmental materials such as litter, feeder and drinker contaminated with 

feces. The ability of these bacteria to form biofilms makes them resistant to environmental conditions, antibiotics and 

disinfectants. In this study, it was aimed to determine the ESBL/AmpC beta-lactamase production, biofilm forming abilities 



 

 

125 

and resistance to antibiotics used in chicken farming of Enterobacteriaecea isolated from environmental materials in 

chicken coops. 

Materials and Methods: Swab samples taken from feeders/drinkers in the poultry houses were inoculated on MacConkey 

agar and oxidase negative colonies were purified at the end of incubation. Identification of isolates E.coli, K.pneumoniae, 

Proteus spp. and P.mirabilis specific primers. While ESBL agar was used to screen for ESBL production, a disk diffusion 

test was performed with a cefoxitin disk to screen for AmpC production. Evaluations were made according to the CLSI 

guidelines. Cephalosporin, cephalosporin+clavulanic acid combination method was used for phenotypic confirmation of 

ESBL production and boronic acid potentiation test was used for confirmation of AmpC production. In vitro biofilm 

production of isolates was determined on Congo red agar. Antibiotic susceptibilities were performed using gentamicin, 

spectinomycin, chloramphenicol, enrofloxacin, neomycin, tetracycline and lincomycin discs by Kirby-Bauer disc diffusion 

method and evaluated according to CLSI guidelines. 

Results: Of the 56 isolates of the Enterobacteriaeceae family, 40 were E.coli, 8 K.pneumoniae, 8 Proteus spp. (2 of them 

P.mirabilis) were identified by PCR. All of the isolates were found to be suspicious for ESBL production. According to 

the confirmatory test, 4(50%) of the K.pneumoniae isolates, 6(75%) of the Proteus spp., 9(22.5%) of the E. coli isolates 

were determined to be positive for ESBL. Three(37.5%) of K. pneumoniae isolates, that 4(50%) of the Proteus spp. and 

22(55%) of the E. coli isolates were determined to be suspicious in terms of AmpC production. According to the AmpC 

production confirmation test, while K. pneumoniae and Proteus spp. isolates were found to be negative, 12(30%) of the E. 

coli isolates were positive. It was determined that 6(75%) K.pneumoniae, 1(12.5%) Proteus spp., and 3(7.5%) of the E.coli 

isolates formed biofilms. When evaluated in terms of biofilm forming ability, it was noted that all ESBL-producing 

K.pneumoniae strains were positive. According to the antibiogram results, it was determined that all K.pneumoniae isolates 

were resistant to spectinomycin, tetracycline, enrofloxacin and lincomycin, 1(12.5%) to gentamicin, 6(75%) to neomycin, 

5(62.5%) to chloramphenicol. It was determined that all of the Proteus spp. isolates were resistant to spectinomycin, 

tetracycline and lincomycin, 7(87.5%) to enrofloxacin, 5(62.5%) to neomycin and chloramphenicol, and 1(12.5%) to 

gentamicin. All E.coli isolates were resistant to spectinomycin and lincomycin, 7(17.5%) to gentamicin, 30(75%) to 

chloramphenicol, 39(97.5%) to enrofloxacin, 38 (95%) to tetracycline, 20 (50%) to neomycin. 

Conclusion: Members of the Enterobacteriaceae, such as E. coli, K. pneumoniae and Proteus spp., have been isolated at 

high rates from various environmental materials in the healthy poultry environment. It has been concluded that there is a 

risk of transmission of these resistant agents to humans, directly or indirectly, through food. 

Keywords: AmpC, biofilm, ESBL, coop 
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Amaç: Tavuklarda İmmunglobulin-A (IgA), İmmunglobulin-M (IgM) ve İmmunglobulin-Y (IgY) olmak üzere 3 

immünoglobulin sınıfı bulunmaktadır. Tavuktaki IgA ve IgM, memeli IgA ve IgM'nin homologlarıdır. IgY ise, memeli 

IgG'sinin fonksiyonel eşdeğeridir ve kuşlar, sürüngenler ile amfibilerde baskın immünoglobülindir. IgY'nin antibakteriyel 

özellikleri IgY çalışmalarındaki ana ilgi alanlarından biri olmuştur. Birçok rapor, IgY'nin in vivo bakteri bulaşmasını veya 

enfeksiyonu önlemede bir bağışıklık işlevi gösterdiğini bildirmiştir. Antikor üretimi genel olarak tavşanlar, sıçanlar, fareler 

ve kobaylar gibi laboratuvar hayvanlarının veya atlar, koyunlar ve keçiler gibi daha büyük memelileri kullanımını gerektirir 

ve acıya neden olan invazif işlemleri içerir. IgY’de ise bağışıklanan tavukların yumurtası, noninvaziv olarak toplanarak 

elde edilmektedir. Bu çalışmada, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Etçi Tavuk Yetiştirme ve Islahı Bölümü’nde 

bulunan Anadolu-T ırkını oluşturan saf hatlardan tesadüfi seçilen tavuklar  Clostridium tetani  toksoidi ile immunize edilip, 

immunize edilen tavuklardan alınan yumurtaların yumurta sarısından tavuk antikorları (IgY), Polietilen Glikol (PEG) 

Çökeltme Yöntemi ile saflaştırılarak izole edilebilmesi amaçlandı. 

Yöntem: Bu çalışma için gerekli hayvan etik kurulu izni 05.06.2021 tarihinde alınmıştır. Seçilen 22 haftalık yaştaki 

tavuklar, ticari olarak temin edilen tetanoz toksoidi ve Freund’un tam adjuvanı (FCA) ile göğüs kasından enjeksiyon yolu 

ile immunize edildi ve 4 hafta aralıklarla iki hatırlatma enjeksiyonu yapılarak immunizasyon işlemi tamamlandı. Hatırlatma 

enjeksiyonlarında Freund’un tam olmayan adjuvantı (IFA) kullanıldı. Aşılama sonrasında yumurtalar günlük olarak 

toplanarak etiketlendi. Aşılama öncesinde ve 14 gün sonrasında aşılanan hayvanların kanat venlerinden kan alındı ve total 

antikor titreleri ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) yöntemi ile ölçüldü.  İmmünizasyon sonrasında oluşan 

IgY antikorlarının saflaştırılması ve elde edilmesi için Polietilen Glikol (PEG6000) Çökeltme Yöntemi kullanıldı. 

Saflaştırılmış tavuk IgY antikorlarının moleküler ağırlığını belirlemek için sodyum dodesil sülfat-poliakrilamid jel 

elektroforezi (SDS-PAGE) kullanıldı. 

Bulgular: Alınan kanların serumlarından total antikor titreleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. İmmunizasyon sonrasında total 

antikor titrelerinin aşılama sonrasında arttığı gözlendi. Farklı özellikteki saf hatlara (2 adet ana hattı ve 1 adet baba hattı) 

ait toplam 90 adet yumurta Peg Çökeltme yöntemi ile saflaştırıldı ve saflaştırılmış proteinlerin moleküler ağırlığını 

belirlemek için sodyum dodesil sülfat-poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE) yapıldı. Jelde, moleküler ağırlığı 55 ila 

70  kDa (IgY ağır zincir) ve 25 ile 35  kDa (IgY hafif zincir) arasında olan bantlar görüntülenmiştir.  

Sonuç: Antikor üretimi genel olarak laboratuvar hayvanlarının veya daha büyük memelilerin kullanımını gerektiren ve 

acıya neden olan invazif işlemleri içerir. Bu çalışmada, bu invazif işlemler yapılmadan memeli IgG’sine alternatif yumurta 

sarısından antikorlarının, bağışıklanan tavukların yumurtasından noninvaziv olarak toplanarak elde edilebileceği 

gösterilmiş olup, ekstraksiyon protokolünün IgY'yi ayırmada etkili olduğu gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: SDS-PAGE, IgY, Polietilen glikol çökeltme metodu, Yumurta sarısı antikorları 

An Alternative to Mammalian Antibodies – Production of Immunoglobulin-Y From Chicken Egg Yolk and Its 

Purification 

Aim: There are 3 immunoglobulin classes in chickens: Immunoglobulin-A (IgA), Immunoglobulin-M (IgM) and 

Immunoglobulin-Y (IgY). Chicken IgA and IgM are homologues of mammalian IgA and IgM. IgY is the functional 

equivalent of mammalian IgG and is the predominant immunoglobulin in birds, reptiles and amphibians. The antibacterial 

characteristics of IgY have been one of the main areas of interest in IgY studies. IgY shows an immune function in 

preventing bacterial transmission or infection in vivo acording to many previous studies. Antibody production generally 

requires the use of laboratory animals such as rabbits, rats, mice and guinea pigs or larger mammals such as horses, sheep 

and goats and involves invasive processes that cause pain. In IgY, immunized chickens eggs are collected noninvasively. 

In this study, the aim was to randomly selection of chickens from the broiler pure lines of Anadolu-T chickens in the 

Transitional Zone Agricultural Research Institute, Poultry Breeding Department and to immunize chickens with 

Clostridium tetani toxoid, and chicken antibodies (IgY), Polyethylene Glycol (PEG) Precipitation Method and then to 

isolate the egg yolk of eggs getting from those chickens by purification method. 

Method: The animal ethics committee permission for this study was obtained on 05.06.2021. Selected 22-week-old 

chickens were immunized with commercially available tetanus toxoid and Freunds complete adjuvant (FCA) by 
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intrathoracic (breast muscle) injection, and immunization was completed with two reminder injections at 4-week intervals. 

Freund's incomplete adjuvant (IFA) was used for reminder injections. After inoculation, eggs were collected and labeled 

daily. Before and 14 days after vaccination, blood was taken from the wing veins of the vaccinated animals and total 

antibody titers were measured by ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Polyethylene Glycol (PEG6000) 

Precipitation Method was used to purify and obtain IgY antibodies formed after immunization. Sodium dodecyl sulfate-

polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) was used to determine the molecular weight of purified chicken IgY 

antibodies. 

Results: Total antibody titers from the serum of the collected blood were measured by ELISA method. It was observed 

that total antibody titers after immunization increased after vaccination. A total of 90 eggs from broiler pure line chickens 

(2 dam lines and 1 sire line) with different characteristics were purified by Peg Precipitation method and sodium dodecyl 

sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) was performed to determine the molecular weight of the purified 

proteins. Bands with a molecular weight of 55 to 70 kDa (IgY heavy chain) and 25 to 35 kDa (IgY light chain) were 

observed in the gel. 

Conclusion: Antibody production generally involves invasive processes that cause pain and require the use of laboratory 

animals or larger mammals. In this study, it has been shown that alternative egg yolk antibodies to mammalian IgG can be 

obtained from eggs of immunized chickens by noninvasive collection without these invasive procedures, and the extraction 

protocol has been shown to be effective in separating IgY. 

Keywords: SDS-PAGE, IgY, Polyethylene glycol precipitation method, Egg yolk antibodies 
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Mycoplasma arginini'ye Bağlı Perikardiyal Apse: Kedilerde Nadir Görülen Bir Durum 

Özlem ŞAHAN YAPICIER1, Aybars AKAR2, Yusuf Sinan ŞİRİN3 

1T.c. Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Merkez Kontrol Araştırma Enstitüsü Bakteriyolojik Teşhis Laboratuvarı 
2Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı 
3Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 

Sorumlu Yazar: ozlem-sahan@hotmail.com 

Amaç: Mikoplasma türleri, kedilerin konjunktiva ve üst solunum gibi mukozal yüzeylerinde hem birincil hem de 

kommensal fırsatçı patojen olarak yaşamaktadırlar. M. arginini ayrıca, bağışıklığı baskılanmış insanlar için zoonotik 

bulaşma ile ilişkilendirilmiştir. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Eğitim Hastanesi'ne 

bir aydır devam eden solunum sıkıntısı ve öksürük şikayeti ile iki buçuk yaşında melez erkek bir kedi başvurdu. 

Yöntem: Kediden hemogram ve serum biyokimyası için kan alındı. Daha sonra ultrason ve radyografi incelemelerinde 

kalbin sağ tarafı yakınında perikardiyal apse saptandı ve perikardiyosentez ile boşaltıldı. Şüpheyi doğrulamak için biyopsi 

materyali alındı ve mikrobiyolojik analiz için gönderildi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Anabilim Dalı'nda bakteriyolojik muayenesi yapıldı. 

Bulgular: Perikardiyal apseden M. arginini'nin tanımlanması için koloni morfolojisi ve karbonhidrat fermentasyon 

testlerine dayalı bakteriyolojik yöntemler uygulandı ve 16S rRNA-23S rRNA'ya özgü primerler kullanılarak bakteri 

moleküler olarak konfirme edildi.  Hasta azitromisin ve enrofloksasin ile tedavi edildi. Bir ay sonra yapılan kontrol 

muayenesinde tam iyileşme gözlendi. 

Sonuç: Bu vaka, kedilerde patojen olan M. arginini hakkındaki anlayışımızın artmasını ve evcil hayvan sahipleri için 

zoonotik öneminin vurgulanmasını sağladı. 

Anahtar Kelimeler: Mycoplasma arginini, perikardiyal apse, kedi 

Pericardial Abcesses Associated with Mycoplasma arginini : A Rare Case from a Cat 

Aim: Mycoplasma species are is a cell wall-less which survives on mucosal surfaces where it acts as both primary and 

commensal opportunistic pathogen of conjunctiva and upper respiratory system in cats. M. arginini also was implicated in 

zoonotic transmission, especially for immune-compromised human. A two and half-year-old, mix breed, male cat was 

admitted to Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Veterinary Medicine, Animal Teaching Hospital with 

respiratory disstress and coughing lasting for a month.  

Methodology: The blood was collected from the cat for hemogram and serum biochemistry.  Then initial examinations of 

ultrasound and radiography, a pericardial abcess was detected near the right side of heart and was drained with 

pericardiosynthesis. To confirm the suspection, biopsy material was taken and submitted for microbiological 

analyis. Bacteriological culture was performed in Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Veterinary Medicine, 

Departman of Microbiology Laboratory. 

Results: Bacteriological methods based on colony morphology, sugar fermentation tests and molecular conformation using 

16S rRNA-23S rRNA specific primers were performed to identify of M. arginini from pericardial abcess. Patient was 

treated with azythromycin and enrofloxacin. Full recovery was observed during follow-up examination after a month. 

Conclusion: The findings of this case increase our understanding for pathogen M. arginini in cats and zoonotic importance 

has been emphasized for pet owners. 

Keywords: Mycoplasma arginini, pericardial abcess, cat 

  



 

 

129 

BP16 

Alternatif Bir Tanı Yöntemi: LAMP 

Gülnur SERDAR1 

1Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: g_atalar@hotmail.com 

Nükleik asit amplifikasyonu, bulaşıcı hastalıkların teşhisinden biyoteknoloji uygulamalarına kadar tüm bilim alanlarında 

en değerli yöntemlerden biridir. Yaygın olarak kullanılan PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) uygulamalarına ek olarak, 

çok sayıda amplifikasyon tekniği tasarlanmıştır. Bu yöntemlerin arasında, nükleik asit dizisine dayalı amplifikasyon, kendi 

kendine devam eden dizi replikasyonu (3SR) ve iplikçik yer değiştirme amplifikasyonu (SDA) sayılabilir. Son yıllarda 

moleküler yöntemlerden biri olan PCR'a alternatif olarak LAMP (Döngü Aracılı İzotermal Amplifikasyon) yöntemi de 

bulaşıcı hastalıkların tanısında güncel ve hızlı bir tanı testi olarak kullanılmaktadır.  

LAMP, veteriner ve tıp hekimliğinde patojen tespitlerinden gıda kimliklendirmesine kadar geniş bir kapsama sahiptir. 

LAMP, sağlık sektöründe mikroorganizmaları tespit etmek için gösterge niteliğinde bir araç olarak kullanılıyorken, 

araştırmaların ilerlemesiyle birlikte gıda kaynaklı patojenleri tespit etmek için gıda endüstrisinde de uygulanmaya 

başlanmıştır. En son araştırmalar, LAMP testinin balık virüslerini tespit etmek için kullanılabileceğini de göstermiştir. 

Ayrıca, LAMP testinin hızlı sonuç vermesi nedeniyle, pandemiden sonra koronavirüs hastalığına (COVID-19) neden olan 

SARS-CoV-2 virüsünün hızlı testinde de kullanılmaktadır. 

LAMP teknolojisi, izotermal koşullar altında gerçekleşen bir sarmal yer değiştirme prensibine dayalı ve yenilikçi bir 

nükleik asit amplifikasyon yöntemidir. Şüpheli örnekler, primerler ve DNA polimeraz karışımının sabit bir sıcaklıkta 

inkübe edilmesiyle (özellikle bu noktada PCR’dan ayrılmaktadır) nükleik asit dizilerinin hem amplifikasyonunu hem de 

tespitini sağlayan, basit ve uygun maliyetli bir yöntemdir. LAMP, geleneksel PCR teknolojilerine göre daha az özel 

ekipman gerektirir ve bu nedenle,  gelişmekte olan ülkelerde laboratuvarlar için kolaylıkla erişilebilir bir yöntem olarak 

karşımıza çıkar. LAMP şimdiye kadar, bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler ve insan DNA’sı gibi birçok farklı 

organizmanın DNA'sının tespiti için yüzlerce makalede araştırılmıştır. LAMP, kendine özgü özellikleri sayesinde, 

moleküler tıpta kolay ve hızlı bir teşhis aracı olarak kabul görmüştür. Bu nedenlerden dolayı LAMP, PCR ile kıyaslanabilir 

bir hassasiyete sahiptir ve niceliksel performansı ile PCR' a alternatif bir yöntem haline gelmiştir.  

Bu çalışma ile son yıllarda enfeksiyöz hastalıkların tanısında yaygın olarak kullanılan LAMP yönteminin PCR testleri ile 

karşılaştırılması ve LAMP yönteminin PCR’a üstünlüklerinin bakteriyel, viral, paraziter ve beşeri hastalıklarla ilgili yapılan 

çalışmalarla konfirmasyonu, sonuçların avantaj ve dezavantajlarının gelecekteki tanı yöntemlerine olan katkılarının 

belirtilmesi hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: LAMP, PCR, Tanı 

An Alternative Diagnosis Method: LAMP 

Nucleic acid amplification is one of the most valuable methods in all fields of science, from the diagnosis of infectious 

diseases to the applications of biotechnology. In addition to the widely used Polymerase Chain Reaction (PCR) 

applications, numerous amplification techniques have been designed. These methods include nucleic acid sequence-based 

amplification, self-sustaining sequence replication (3SR), and strand displacement amplification (SDA). In recent years, as 

an alternative to PCR, one of the molecular methods, Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method is also used 

as a current and rapid diagnostic test in the diagnosis of infectious diseases. 

LAMP has a wide scope in veterinary and medical medicine, from pathogen detection to food identification. Previously, 

LAMP was used as an indicative tool to detect microorganisms in the health sector, but with the advancement of research, 

it has also been applied in the food industry to detect foodborne pathogens. The latest research has shown that the LAMP 

test can be used to detect fish viruses. In addition, due to the rapidity of the LAMP test, it is also used in the rapid test of 

the SARS-CoV-2 virus, which causes coronavirus disease (COVID-19) after the pandemic. 

 LAMP technology is an innovative nucleic acid amplification method based on a helical displacement principle under 

isothermal conditions. It is a simple and cost-effective method that allows both amplification and detection of nucleic acid 

sequences by incubating a mixture of suspect samples, primers and DNA polymerase at a constant temperature (particularly 

at this point it is separated from PCR). LAMP requires less specialized equipment than traditional PCR technologies and 

is therefore easily accessible to laboratories in developing countries. LAMP has been investigated in many studies for the 

detection of DNA of many different organisms such as bacteria, viruses, fungi, parasites and human DNA. With all these 

features, LAMP has been accepted as an easy and fast diagnostic tool in molecular medicine. For these reasons, LAMP has 

a sensitivity comparable to PCR and has become an alternative method to PCR with its quantitative performance.  
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In this study, it is aimed to compare the LAMP method, which has been widely used in the diagnosis of infectious diseases 

in recent years, with PCR tests, to confirm the superiority of the LAMP method to PCR with studies on bacterial, viral, 

parasitic and human diseases, and to indicate the advantages and disadvantages of the results to the future diagnostic 

methods.  

Keywords: LAMP, PCR, Diagnosis 
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Listeria ivanovii’nin PCR Tabanlı Testlerle Tanısı 

Bengi AKKOYUNLU1, Barış SAREYYÜPOĞLU1 

1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı,Ankara 

Sorumlu Yazar: bengi_trkr@hotmail.com 

Amaç: Listeria ivanovii, ruminantlarda yavru atmaya (abortus) neden olan önemli patojenlerden birisidir. Bu çalışmada, 

L. ivanovii’nin tanısı için LAMP ve Gerçek zamanlı PCR tekniği geliştirmek ve bu iki tekniği etkinlik yönünden 

karşılaştırmak amaçlanmıştır. 

Yöntem: L. ivanovii hemD genine spesifik 6 adet LAMP primeri, ticari LAMP primer tasarım programı kullanılarak 

tasarlandı. Gerçek zamanlı PCR için primer seçimi ise karşılaştırmalı değerlendirmelerle yapıldı. En iyi sonuç veren 

primerin, LAMP primerleri içerisinde yer alan primerler olduğu görüldü. Böylece, aynı geni hedef alarak, iki farklı PCR 

tabanlı teknik birbiriyle karşılaştırmalı değerlendirildi. Gerçek zamanlı PCR SYBR Green protokolü ile yapıldı. LAMP ve 

Gerçek zamanlı PCR tekniklerinin spesifitesinin belirlenmesi için Ana Bilim Dalı koleksiyonunda bulunan 3 adet standart 

L. ivanovii suşu ve 1 adet standart L. monocytogenes suşu kullanıldı. Suşlar, %5 koyun kanlı agara ekilerek 37 ℃’de 24 

saat inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonucunda oluşan kolonilerden, ticari kit kullanılarak DNA ekstraksiyonu yapıldı. 

LAMP ve Gerçek Zamanlı PCR tekniğinin sensitivitesinin belirlenmesi için standart L. ivanovii suşu DNA’sının 10 katlı 

sulandırması yapıldı. Bunun yanında, dokudaki olası inhibitörlerin, tekniklerin sensitivitelerine olan etkilerini 

değerlendirmek için doku örnekleri üzerine, L. ivanovii suşunun bir gecelik sıvı bakteri kültürünün 10 katlı sulandırmaları 

eklenerek yapay kontamine doku örnekleri hazırlandı. Hazırlanan bu yapay kontamine doku örneklerinden DNA 

ekstraksiyonu yapıldı. LAMP sonucunda oluşan amplifikasyon ürünlerinin görüntülenmesi için agar jel elektroforezi 

yapıldı. 

Bulgular: LAMP tekniğinin spesifitesi değerlendirildiğinde, L. ivanovii’ye ait DNA’ların agar jel elektroforezi sonucunda 

bantlar oluşturduğu, L. monocytogenes’e ait DNA’nın bant oluşturmadığı görüldü. Gerçek zamanlı PCR tekniğinde ise aynı 

zamanda LAMP primerleri olan F3 ve B3 primerleri ile gerçekleştirilen amplifikasyon sonucunda, L. ivanovii’ye ait 

DNA’ların amplifikasyon eğrisi oluşturduğu görülürken, L. monocytogenes’e ait DNA’larda bu eğri görülmedi. L. ivanovii 

DNA’sının 10 katlı sulandırması ile yapılan LAMP sonucunda, direkt DNA bulunan ve 10-1 katlı DNA sulandırmasını 

bulunan örneklerde bant oluşumu görüldü. Yapay kontamine doku örneklerinden ise direkt bakteri kültürü içeren ve 10-1 

katlı bakteri sulandırması ile kontamine edilmiş örneklerde, bant oluşumu görüldü. Gerçek Zamanlı PCR’da ise direkt DNA 

bulunan örnekte ve sırasıyla 10-1, 10-2, 10-3 katlı DNA sulandırmaları bulunan örneklerde amplifikasyon eğrisi görülürken; 

yapay kontamine doku örneklerinden; direkt bakteri kültürü içeren örnekte ve sırasıyla 10-1,10-2 katlı bakteri sulandırması 

ile kontamine edilmiş örneklerde, amplifikasyon eğrisi görüldü. 

Sonuç: Geliştirilen LAMP ve Gerçek Zamanlı PCR tekniklerinin L. ivanovii’ye spesifik olduğu tespit edilmiştir. LAMP 

tekniğinin, Gerçek Zamanlı PCR tekniğine göre daha duyarlı olması beklenirken, bu çalışmada tam tersi bir sonuçla 

karşılaşılmıştır. Bu nedenle, Geliştirilen LAMP tekniğinin optimizasyon gerektirdiği kanaatine varılmıştır. İlerleyen 

çalışmalarda, bağlanma ısısı, reaksiyon süresi ve reaksiyona eklenecek DNA hacmi ile ilgili olarak optimizasyon 

çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Ayrıca validasyon için farklı dokularla da çalışmalar yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Listeria ivanovii, LAMP, hızlı tanı, abortus 

Detection of Listeria ivanovii with PCR-based tests  

Aim: L. ivanovii is one of the important pathogens that causes abortion in ruminants. In this study, it was aimed to develop 

and compare LAMP and Real-time PCR technique for the detection of L. ivanovii. 

Method: 6 LAMP primers targeting L. ivanovii hemD gene were designed using the commercial LAMP primer design 

program. Primer selection for Real-time PCR was performed by comparative evaluations. Real-time PCR was performed 

with the SYBR Green protocol. In order to determine the specificity of the LAMP technique, we used 3 standard L. ivanovii 

strains and 1 L. monocytogenes strain in the collection of the Department. Strains were inoculated on 5% sheep blood agar 

and incubated at 37°C for 24 hours. DNA extraction was performed from the colonies using a commercial kit. To determine 

the sensitivity of the LAMP and Real-time PCR technique, 10-fold dilution of the DNA of the L. ivanovii strain was 

performed. In addition, to evaluate the effects of possible inhibitors in the tissue on the sensitivity of the techniques, 

artificial contaminated tissue samples were prepared by adding 10-fold dilutions of an overnight liquid bacterial culture of 

L. ivanovii strain on the tissue samples. DNA extraction was performed from these artificially contaminated tissue samples. 

Agar gel electrophoresis was performed to visualize the amplification products formed as a result of LAMP. 
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Results: When the agar gel was examined to determine the specificity, DNA bands were formed in L. ivanovii strains, 

while no bands were formed with DNA of L. monocytogenes. In the real-time PCR technique, as a result of the amplification 

performed with the F3 and B3 primers, which are also LAMP primers, it was observed that the DNAs of L. ivanovii formed 

an amplification curve, while this curve was not observed in the DNAs of L. monocytogenes. As a result of LAMP with 

10-fold dilution of L. ivanovii DNA, band formation was observed in samples with direct DNA and 10-1 fold DNA dilution. 

From the artificially contaminated tissue samples, band formation was observed in the samples containing direct bacterial 

culture and contaminated with 10-1 fold bacterial dilution. In Real-time PCR, while the amplification curve is seen in the 

sample with direct DNA and in samples with 10-1, 10-2, 10-3 fold DNA dilutions, respectively; from artificially contaminated 

tissue samples; the amplification curve was seen in the sample containing direct bacterial culture and in samples 

contaminated with 10-1, 10-2 fold dilution of bacteria, respectively. 

Conclusion: It has been determined that the developed LAMP and Real Time PCR techniques are specific for L. ivanovii. 

While the LAMP technique is expected to be more sensitive than the Real Time PCR technique, the opposite result was 

encountered in this study. Therefore, it has been concluded that the developed LAMP technique requires optimization.  In 

future studies, optimization studies are planned regarding the heat of annealing, reaction time and the volume of DNA to 

be added to the reaction. In addition, studies will be carried out with different tissues for validation. 

Keywords: Listeria ivanovii, LAMP, rapid detection, abortion 
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Hayvanlarda Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Trueperella pyogenes Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılığının ve 

Virülens Genlerinin Belirlenmesi* 

Özgül GÜLAYDIN1, Caner KAYIKÇI2, Ali GÜLAYDIN3 

1Siirt University, Faculty Of Veterinary Medicine, Department Of Microbiyology, Sı̇ı̇rt 
2Van Yüzüncü Yıl University, Faculty Of Veterinary Medicine, Department Of Surgery, Van 
3Siirt University, Faculty Of Veterinary Medicine, Department Of Surgery, Sı̇ı̇rt 

Sorumlu Yazar: ozgul.gulaydin@siirt.edu.tr 

Amaç: Trueperella pyogenes (T. pyogenes), birçok hayvan türünde irinle karakterize enfeksiyonlara neden 

olmaktadır.  Etken pnömoni, mastitis, artritis, omfalitis, ayak lezyonları ve apse içeriklerinden sıklıkla tek başına veya diğer 

bakteriyel etkenlerle birlikte izole ve identifiye edilmektedir. Bu çalışmada sığır, koyun ve keçilerden alınan çeşitli klinik 

örneklerden izole edilen T. pyogenes suşlarının antimikrobiyal duyarlılığının fenotipik ve genotipik karakterizasyonu 

amaçlandı. Bununla birlikte izolatlarda etkenin neden olduğu enfeksiyonların patogenezinde rol oynayan virülens ile ilişkili 

genlerin varlığı araştırıldı.  

Yöntem: Araştırmada T. pyogenes izolatları konvansiyonel bakteriyolojik yöntemler ve PCR ile identifiye edildi. 

Antimikrobiyal duyarlılığın belirlenmesinde E-test yöntemi kullanıldı. İzolatlarda antimikrobiyal direnç ve virülens ile 

ilişkili genlerin varlığı ise spesifik primerlerin kullanıldığı PCR ile araştırıldı.  

Bulgular: Araştırmada incelenen 32 adet T. pyogenes izolatının tamamı penisilin ve sefalotine duyarlı bulundu. 

Sulfametaksazol+trimetoprim, tetrasiklin, enrofloksasin, siprofloksasin, streptomisin, gentamisin, eritromisin ve 

tilmikosine karşı izolatların sırasıyla %37.5, %53.12, %21.87, %12.5, %56.25, %21.87, %28.12 ve %31.25’inin dirençli 

olduğu tespit edildi. İzolatların %43.75’inde çoklu antibiyotik direnci tespit edildi. Penisilin, sefalotin, 

Sulfametaksazol+trimetoprim, tetrasiklin, enrofloksasin, siprofloksasin, streptomisin, gentamisin, eritromisin ve tilmikosin 

MİK90 değerleri sırasıyla 0.016, 0.032, >32, 12, >32, >32, >256, 12, >256 ve 32 µg/ml olarak belirlendi. Çalışmada 

tetrasikline dirençli bulunan 17 izolatın 2 (%11.76)’sinde tetW geni pozitif bulundu. Makrolid grup antimikrobiyal 

maddelere dirençli bulunan 10 izolatın 8 (%80)’inde ermX geni pozitif bulundu. Aminoglikozid dirençli 20 izolatın 5 

(%25)’inde aadA1, 14 (%70)’ünde aadA9, 7 (%35)’sinde strA-strB ve 1 (%5)’inde aac(6’)-aph(2’’) genleri belirlendi. 

İzolatlarda virülens ile ilişkili genlerin varlığı incelendiğinde ise nanP (%93.75), fimA (%93.75), plo (%90.62) genlerinin 

izolatların büyük çoğunluğunda tespit edildiği görüldü. CbpA geni izolatların tamamında negatif bulunurken, fimG geni ise 

sınırlı sayıdaki (%15.62) izolatta belirlendi.  

Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmada; çiftlik hayvanlarında çeşitli enfeksiyonlara neden olan T. pyogenes izolatlarının neden 

olduğu enfeksiyonların tedavisinde streptomisin ve tetrasiklin kullanımına dikkat edilmesi gerektiği belirlendi. Bununla 

birlikte nanP, fimA ve plo genlerinin T. pyogenes suşlarının neden olduğu enfeksiyonların patogenezinde önemli rol 

oynayabileceği görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Trueperella pyogenes, antimikrobiyal duyarlılık, virülens geni 

*Bu çalışma Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2021-SİÜVET-031 nolu proje olarak 

desteklenmiştir. 

Determination of Antimicrobial Susceptibility and Virulence Genes of Trueperella pyogenes Strains Isolated from 

Various Clinical Specimens in Animals* 

Aim: Trueperella pyogenes (T. pyogenes) causes pyogenic infections in a wide range of animal species. This agent is often 

isolated from pneumonia, mastitis, arthritis, omphalitis, foot lesions and abscess alone or together with other bacterial 

agents. In this study, it was aimed to characterize the antimicrobial susceptibility of T. pyogenes strains isolated from cattle, 

sheep and goats by phenotypic and genotypic methods. Also, the presence of virulence-related genes, which play a role in 

the pathogenesis of infections caused by the agent, was investigated.  

Method: The isolates were identified by conventional bacteriological methods and PCR. Antimicrobial susceptibility was 

determined by E-test method. The presence of the genes related with antimicrobial resistance and virulence were 

investigated by PCR using gene specific primer.  

Results: All 32 T. pyogenes isolates examined in the study were found to be susceptible to penicillin and cephalothin. It 

was determined that 37.5%, 53.12%, 21.87%, 12.5%, 56.25%, 21.87%, 28.12% and 31.25% of the isolates were resistant 

to sulfamethoxazole+trimethoprim, tetracycline, enrofloxacin, ciprofloxacin, streptomycin, gentamicin, erythromycin and 

tilmicosin, respectively. Multi-drug resistance was detected in 43.75% of the isolates. MIC90 values of penicillin, 

cephalothin, sulfamethoxazole+trimethoprim, tetracycline, enrofloxacin, ciprofloxacin, streptomycin, gentamicin, 
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erythromycin and tilmicosin were determined as 0.016, 0.032, >32, 12, >32, >32, >256, 12, >256 and 32 µg/ml, 

respectively. In the study, 2 (11.76%) of 17 tetracycline resistant isolates harbored tetW gene. The ermX gene was found 

to be positive in 8 (80%) of 10 isolates that were resistant to macrolides. The aadA1, aadA9, strA-strB and aac(6’)-aph(2’’) 

genes were found to be positive in 5 (25%), 14 (70%), 7 (35%)  and 1 (5%) of 20 aminoglycoside resistance isolates, 

respectively. When the presence of virulence-related genes in the isolates was examined, it was observed that nanP 

(93.75%), fimA (93.75%) and plo (90.62%) genes were detected in the majority of isolates. While the cbpA gene was not 

found in any of the isolates, the fimG gene was found in a limited number of isolates (15.62%).  

Conclusion: In this study, it was determined that attention should be paid to the use of streptomycin and tetracycline in the 

treatment of infections caused by T. pyogenes isolates. However, it was observed that nanP, fimA and plo genes may play 

an important role in the pathogenesis of infections caused by T. pyogenes strains. 

Keywords: Trueperella pyogenes, antimicrobial susceptibility, virulence related genes 

This study was supported by Research Fund of Siirt University with the project number of 2021-SIÜVET-031 
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Multivalan Köpek Aşı Viruslarının Duyarlı Hücre Kültürlerinde Karşılaştırmalı Titrasyonu 

Yeter SONGUL1, Buket ÖZKAN2, Ahmet ARSLAN1, Gülnur KALAYCI1 

1Izmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Veteriner Biyolojik Ürünler Kontrol Laboratuvarı 
2İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Veteriner Biyolojik Ürünler Kontrol Laboratuvarı 

Sorumlu Yazar: yeter.songul@tarimorman.gov.tr 

Bu çalışma ile titreleri bilinen çeşitli köpek aşı viruslarının (Canine Distemper Virus (CDV), Canine Adenovirus (CAV), 

Canine Parainfluenza Virus (CPIV) ve Canine Parvo Virus (CPV)) son ürün kontrol testlerinde kullanılan  Madin-Darby 

Canine Kidney (MDCK), Crandell Feline Kidney (CRFK) ve African Green Monkey Kidney (Vero) hücre hatlarındaki 

virus titrelerinin Dog Kidney (DK) hücre hattındaki virus titreleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Aşı kombinasyonunda bulunan CDV, CAV, CPIV ve CPV’ un farklı hücre kültürlerinde (CDV ve CPIV için Vero, CPV 

için CRFK, CAV için MDCK hücre hatları ve tüm viruslar için DK hücre hattı) mikrotitrasyonu yapılmıştır. Değerlendirme 

amacı ile İmmunperoksidaz (IPMA) (CDV, CPV, CAV için) ve hemaglütinasyon testleri (CPIV için) uygulanmış ve 

sonuçlar Spearman-Karber Metodu ile hesaplanmıştır. 

CPV’un CRFK hücre hattında yapılan IPMA sonucunda virusun titresi 105.0 TCID50/ml belirlenirken DK hücre hattında 

103,5 TCID50/ml olarak belirlenmiştir. CAV’un MDCK hücre hattında yapılan IPMA sonucunda virusun titresi 106,5 

TCID50/ml belirlenirken DK hücre hattında 104,5 TCID50/ml olarak belirlenmiştir. CDV’un Vero hücre hattında yapılan 

IPMA sonucunda virusun titresi 104,1 TCID50/ml belirlenirken DK hücre hattında IPMA negatif bulundu. CPIV’un Vero 

hücre hattında yapılan hemaglütinasyon testi sonucunda virusun titresi 104,7 TCID50/ml belirlenirken DK hücresinde 104,0 

TCID50/ml olarak hesaplanmıştır. 

Bu çalışma sonucunda; kombine aşı viruslarının bilinen duyarlı hücre hatlarındaki (CDV ve CPIV için Vero, CPV için 

CRFK ve CAV için MDCK) titrasyonunun referans titreleri karşıladığını, ancak DK hücre hattında alınan sonuçların CPIV 

hariç, kısmen paralellik göstermediğini ifade etmektedir. CPV, CPIV ve CAV’un DK hücresinde CPE ürettiği ve bu hücre 

hattına duyarlı olduğu anlaşılmakla birlikte, CPV ve CAV için titrelerin beklenen referans değerlerden bir miktar düşük 

olduğu görülmektedir. CPIV için referans değeri karşılayan sonuç alınmıştır. CDV için ise DK hücresinde değerlendirme 

yapılamamıştır. Bu sonuçlar, farklı köpek aşı viruslarının titrasyonunda duyarlı hücre hattının seçiminin önemli olduğunu 

ifade etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Köpek, Aşı, Hücre hattı  

Comparative Titration of Multivalent Dog Vaccine Viruses in Sensitive Cell Cultures 

In this study, it was aimed to compare the titres of viruses from various dog vaccines with pre-determined titres ( Canine 

Distemper Virus (CDV) Canine Adenovirus (CAV), Canine Parainfluenza Virus (CPIV), and Canine Parvo Virus (CPV)) 

in virus specific cell lines used in final product control tests such as Madin-Darby Canine Kidney (MDCK), Crandell Feline 

Kidney (CRFK) and African Green Monkey Kidney (Vero) with titres obtained in Dog Kidney (DK) cell lines. 

Microtitration was carried out in different cell cultures for CDV, CAV, CPIV and CPV  within the vaccine composition 

(Vero cell line for CDV and CPIV, CRFK cell line for CPV, MDCK cell line for the CAV with DK cells for all viruses). 

IPMA (for CDV, CPV, CAV) and hemagglutination tests (for CPIV) were applied for test assesment and results were 

calculated with the Spearman Karber Method. 

Virus titre for CPV in CRFK cell line was found to be 105.0 TCID50/ml as a result of IPMA and it was found to be 

103.5TCID50/ml in DK cells.  While CAV titre was found to be 106.5 TCID50/ml as a result of IPMA carried out in the MDCK 

cell line, it was 104.5 TCID50/ml in the DK cell line. CDV titre was to calculated to be 106.5 TCID50/ml as a result of IPMA 

carried out in the Vero cell line but it was IPMA negative in the DK cell line. Hemagglutination tests carried out in the 

Vero cell line for CPIV revealed a titre of 104.7 TCID50/ml, and a titre of 104.0 TCID50/ml in DK cells. 

As a result of this study, titration of multivalent vaccine varuses in well known sensitive cell lines (Vero for CDV and 

CPIV; CRFK for CPV; MDCK for CAV) correspond to the reference titres but results obtained in the DK cell line has not 

shown correlation with the exception of CPIV.  Although it was understood that CPV, CPIV and CAV were sensitive to 

DK cells and formed CPE,  titres were seen to be lower than the expected reference values for CPV and CAV. CPIV results 

corresponded with the reference values. Whereas for CDV, no evaluation could be done in DK cells. These results indicate 

that choosing sensitive cell lines for the titration of various dog vaccine viruses is important.  

Keywords: Dog, Vaccine, Cell line 
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Neonatal Septisemili Buzağı Kökenli Escherichia coli İzolatlarında Enterotoksijenik Virülens Genlerinin Belirlenmesi 

Serhan AKGÖZ1, Şeyda YAMAN1, Timur GÜLHAN1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Atakum, Samsun 

Sorumlu Yazar: seydayaman95@gmail.com 

Amaç: Bu çalışmada neonatal septisemili buzağılardan E. coli izolasyonu, izolatların fenotipik ve genotipik 

karakterizasyonu, sık görülen serotiplerin, enterotoksijenik virülens faktörlerinin ve antibiyotik direnç paternlerinin 

belirlenmesi amaçlandı. 

Yöntem: Çalışma kapsamında neonatal septisemili oldukları klinik olarak tespit edilen 100 buzağıdan dışkı örneği alındı. 

Dışkı örneklerinden E. coli izolasyonu konvansiyonel olarak fenotipik testlerle ve genotipik identifikasyonları ise PCR ile 

yapıldı. İzolatlar O101, O9, O26, O145 ve O111 serotipleri açısından gen-spesifik primerler kullanılarak PCR ile incelendi. 

İzolatların ampisilin (10 µg), gentamisin (10 µg), kloromfenikol (30 µg), tetrasiklin (30 µg), sefalotin (30 µg), trimetoprim 

sülfametoksazol(5 µg), streptomisin (10 µg) ve enrofloksasin (5 µg) olmak üzere 8 farklı antibiyotiğe dirençlilik/duyarlılık 

durumlarının tespiti amacıyla Kirby-Bauer standart disk difüzyon testi kullanıldı. Ayrıca spesifik primerler kullanılarak bu 

antibiyotiklerin direnç genleri PCR ile araştırıldı. Neonatal septisemi oluşumunda rol alan, başlıca enterotoksijenik virülens 

genlerin (F17, F5, F41, ST, LT ve EAST1) belirlenmesine yönelik spesifik primerler kullanılarak mPCR ve sPCR 

geçekleştirildi. 

Bulgular: Neonatal septisemili 100 buzağıdan alınan dışkı örneklerinden 45 (% 45) E. coli fenotipik ve genotipik olarak 

izole ve identifiye edildi. İzolatlardan 19’unun (% 42.2) O101, 3’ünün (% 6.7) O26, 1’inin (% 2. 2) de O145 serotipi olduğu 

tespit edildi. Hiçbir izolatta O111 ve O9 serotipi saptanamazken, 22 izolatın test edilen serotiplerin tamamı yönünden 

negatif olduğu görüldü. İzolatların 41’i (% 91.1) streptomisine, 40’ı (%88.9) tetrasikline, 38’i (%84.5) trimetoprim-

sulfametoksazole, 37’si (%82.2) ampisiline, 36’sı (%80) kloromfenikole, 36’sı (%80) enrofloksasine, 21’i (%46.7) 

gentamisine ve 1’i (%2.3) de sefalotine karşı dirençli bulundu. Diğer yandan izolatların 40’ında (% 88,9) TetB, 39’unda 

(%86.7) Sul3-GKM, 32’sinde (% 71.1) Qnr-B, 30’unda (% 66.7) cmlA, 29’unda (% 64.4) Sul1, 24’ünde (%53.3) TetA, 

19’unda (% 42.2) Sul3, 16’sında (% 35.6) CITM, 15’inde (% 33.3) aadA1, 7’sinde (% 15.6) Qnr-S, 5’inde (% 11.1) cat1, 

3’ünde (% 6.7) aac[3]-IV, 2’sinde (% 4.4) TetC genleri belirlendi. İzolatların hiçbirinde Qnr-A ve blaSHV genleri tespit 

edilemedi. Virülens genlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan PCR sonucunda; 12 izolat (%26.7) f5, f41, STa, 4 izolat (% 

8.9) f5, East1, 3 (% 6.7) izolat East1, 2 izolat (%4.4) f5, f41, STA, LT, 1 izolat (% 2.2) f5, f41, STa, East1, 1 izolat (% 2.2) 

LT ve 1 izolat (% 2.2) F41, STa pozitif bulundu. 

Sonuç: Sonuç olarak, bölgemizdeki neonatal septisemili buzağılarda etiyolojik olarak E. coli’nin önemli bir yer tuttuğu 

saptandı. İzolatların çok sayıda patotip, serogrup, virülens faktörüne sahip olduğu ve birden fazla antibiyotiğe direnç 

görüldüğü tespit edildi. Çalışma sonucunda en sık görülen serotipin O101, baskın görülen virülens faktörünün ise F5 olduğu 

ve virülens faktörlerinin genellikle birlikte görüldüğü belirlendi. İzolatlarda yüksek oranda ampisilin, kloramfenikol, 

tetrasiklin, trimetoprim-sulfametoksazol, streptomisin ve enrofloksasine dirençlilik saptaması dikkate değer bulundu. 

Bölgesel ve ülke bazında neonatal buzağı ölümlerinin önüne geçmek adına daha kapsamlı epidemiyolojik çalışmaların 

yapılması gerektiği kanaatine varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Buzağı, Enterotoksijenik virulens genleri, E. coli, Neonatal septisemi 

Identification of Enterotoxigenic Virulence Genes in Calf Originated Escherichia coli Isolates with Neonatal Septicemia 

Objective: In this study, it was aimed to isolate E.coli from calves with neonatal septicemia, phenotypic and genotypic 

characterization of isolates, determination of common serotypes, enterotoxigenic virulence factors and antibiotic resistance 

patterns. 

Method: Within the scope of the study, stool samples were taken from 100 calves clinically determined to have neonatal 

septicemia. Isolation of E.coli from stool samples was done by conventional phenotypic tests and genotypic identification 

was done by PCR. Isolates were analyzed by PCR using gene-specific primers for serotypes O101, O9, O26, O145 and 

O111. The isolates were tested with Kirby-Bauer standard disk diffusion test to determine the resistance/sensitivity to 8 

different antibiotics which were ampicillin (10 µg), gentamicin (10 µg), chloromphenicol (30 µg), tetracycline (30 µg), 

cephalothin (30 µg), trimethoprim sulfamethoxazole (5 µg), streptomycin (10 µg), and enrofloxacin (5 µg). In addition, the 

resistance genes of these antibiotics were investigated by PCR using specific primers. mPCR and sPCR were performed 

using specific primers for the determination of the major enterotoxigenic virulence genes (F17, F5, F41, ST, LT and 

EAST1) that are involved in the formation of neonatal septicemia. 
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Results: 45(45%) of the stool samples taken from 100 calves with neonatal septicemia was isolated and identified as E.coli 

phenotypic and genotypic. It was determined that 19(42.2%) of the isolates were O101, 3(6.7%) were O26, and 1(2.2%) 

was O145 serotype. O111 and O9 serotypes could not be detected in any of the isolates, while 22 isolates were found to be 

negative for all tested serotypes. The percantages of resistance found in isolates were 41 (91.1%) to streptomycin, 

40(88.9%) to tetracycline, 38(84.5%) to trimethoprim-sulfamethoxazole, 37(82.2%) to ampicillin, 36(80%) to 

chloromphenicol, 36(80%) to enrofloxacin, 21(46.7%) to gentamicin and 1(2.3%) to cephalothin. On the other hand, the 

percantages of resistance genes were determined as 40(88.9%) had TetB, 39(86.7%) had Sul3-GKM, 32(71.1%) had Qnr-

B, 30(66.7%) had cmlA, 29(64.4%) had Sul1, 24 (53.3%) had TetA, 19 (42.2%) had Sul3, 16 (35.6%) had CITM, 15 (33.3%) 

had aadA1, 7 (15.6%) had Qnr-S, 5 (11.1%) had cat1, 3 (6.7%) had aac[3]-IV, 2 (4.4%) had TetC. Qnr-A and blaSHV 

genes could not be detected in any of the isolates. As a result of PCR performed for the determination of virulence genes; 

12 isolates (26.7%) were tested positive for f5, f41, STa genes, 4 isolates (8.9%) were tested positive for f5, East1 genes, 3 

(6.7%) isolates were tested positive for East1 gene only, 2 isolates (4.4%) were tested positive for f5, f41, STA, LT genes, 

1 isolate (2.2%) was tested positive for f5, f41, STa, East1 genes, 1 isolate (2.2%) was tested positive for LT gene only and 

1 isolate (2.2%) was tested positive for F41, STa genes. 

Conclusion: In conclusion, it was determined that E. coli has an important etiological place in calves with neonatal 

septicemia in our region; moreover, the isolates had many pathotypes, serogroups, virulence factors and resistance to more 

than one antibiotic. As a result of the study, it was determined that the most common serotype was O101, the dominant 

virulence factor was F5, and virulence factors were generally seen together. High resistance to ampicillin, chloramphenicol, 

tetracycline, trimethoprim-sulfamethoxazole, streptomycin and enrofloxacin was found in the isolates was found 

considerable. It was concluded that more comprehensive epidemiological studies should be carried out in order to prevent 

neonatal calf deaths on a regional and country basis. 

Keywords: Calf, Enterotoxigenic virulence genes, E. coli, Neonatal septicemia 

Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından PYO.VET.1904.21.031 nolu proje 

kapsamında maddi olarak desteklenmiştir. 
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ISO/IEC 17043 Standardında Bacillus anthracis’in Mikrobiyolojik Teşhisi Yeterlilik Testi 

Ersan PÜTÜR1, Yasemin ERDOĞAN1, Ediz Kağan ÖZGEN1 

1Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Sorumlu Yazar: edizkagan.ozgen@tarimorman.gov.tr 

Amaç: TS EN ISO/IEC 17043, kalite yönetim sisteminde laboratuvarların analizlerinin kontrol ve iyileştirilmesi için 

kullanılan önemli bir standarttır. Laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen analizlerin akreditasyonu sürecinde 2020 

yılından itibaren TS EN ISO/IEC 17043 akredite kuruluşlardan Yeterlilik Testlerinin (YT) gerçekleştirilmesi gerektiği Türk 

Akreditasyon Kurumu tarafından bildirilmiştir. Veteriner teşhis ve analizleri üzerine ülkemizde henüz TS EN ISO/IEC 

17043 standardı kapsamında akredite kuruluş bulunmamakta olup Yeterlilik Testleri yurtdışından temin edilmektedir. 

Ülkemizde bu alanda akredite kuruluş ihtiyacının giderilmesi için Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

akreditasyon sürecini tamamlamıştır. Bu bağlamda ilk olarak “Kan Frotilerinde Bacillus anthracis’in Mikroskobik 

Teşhisi”ni yeterlilik testi şeması geliştirildi. Bu çalışmada Ülkemizde ilk kez TS EN ISO/IEC 17043 standardında 

gerçekleştirilen “Kan Frotilerinde Bacillus anthracis’in Mikroskobik Teşhisi” yeterlilik testinde kullanılan örneklerin 

hazırlıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Yeterlilik testinde kullanılacak pozitif kan froti örnekleri, B. anthracis saha izolatının sağlıklı koyun kanı 

içerisinde ekilerek etkenin spor ve kapsül formasyonu teşvik edilmesi ile elde edildi. Negatif örnekler için sağlıklı koyun 

kanı kullanıldı. Elde edilen pozitif ve negatif kan örnekleri tekrar test edilerek beklenen sonuçları doğrulandı. Örneklerden 

kan frotileri hazırlandıktan sonra inaktivasyon gerçekleştirildi. Frotilerin bir kısmı inaktivasyon kontrolü için  nutrient broth 

içerisine aktarılıp bakteriyel üreme kontrol edildi. İnaktivasyonu doğrulanan frotilerde homojenizasyon ve stabilizasyon 

testleri gerçekleştirildi.  

Bulgular: Frotilerin alkol veya alevden geçirme metotları ile fikzasyonu sonrasında inaktivasyon uygulanmaması 

durumunda bakterinin canlılığının devam ettiği belirlendi. Formaldehit ve kuru hava sterilizasyonun etkenin inaktivasyonu 

için yeterli olduğu gözlemlendi. Ancak formaldehit ile inaktivasyon işleminin etkenin kapsül yapısına zarar verdiği 

belirlendi. Frotide etken ve kan hücrelerinin morfolojilerinin bozulmadan en iyi sonucun kuru hava sterilizasyonunda 

160°C 60 dakika bekletildikten sonra alındığı tespit edildi. 

Sonuç: TS EN ISO/IEC 17043 standardı kapsamında Bacillus anthracis’in mikroskobik teşhisi üzerine ülkemizde ilk kez 

yeterlilik testi düzenlendi. Bu aşamada yeterlilik testinde katılımcının testi gerçekleştirirken uygun biyogüvenliğin 

sağlanılabilmesi için etkene özgü inaktivasyon metodu belirlendi.  

Anahtar Kelimeler: ISO/IEC 17043, Akreditasyon, Şarbon, B. anthracis 

Microbiological Diagnosis of Bacillus anthracis Proficiency Test in ISO/IEC 17043 Standard 

Aim: TS EN ISO/IEC 17043 is an important standard used for the control and improvement of laboratory analyzes in the 

quality management system. During the accreditation process of analyzes carried out by laboratories, it has been reported 

by the Turkish Accreditation Agency that Proficiency Tests (YT) should be carried out from TS EN ISO/IEC 17043 

accredited institutions as of 2020. There is not yet an accredited institution in our country on veterinary diagnosis and 

analysis within the scope of TS EN ISO / IEC 17043 standard, and Proficiency Tests are provided from abroad. Erzurum 

Veterinary Control Institute has completed the accreditation process in order to meet the need for an accredited institution 

in this field in our country. In this context, firstly, a proficiency test scheme was developed for the "Microscopic Diagnosis 

of Bacillus anthracis in Blood Samples". In this study, it was aimed to evaluate the preparations of the samples used in the 

"Microscopic Diagnosis of Bacillus anthracis in Blood Froti" proficiency test, which was carried out for the first time in 

our country in the TS EN ISO / IEC 17043 standard. 

Method: Positive blood smear samples to be used in the proficiency test were obtained by cultivating B. anthracis field 

isolate in healthy sheep blood and promoting spore and capsule formation of the agent. Healthy sheep blood was used for 

negative samples. The obtained positive and negative blood samples were retested and the expected results were confirmed. 

Inactivation was performed after blood smears were prepared from the samples. Some of the fryers were transferred into 

nutrient broth for inactivation control and bacterial growth was controlled. Homogenization and stabilization tests were 

performed on smears whose inactivation was confirmed. 

Results 

It was determined that the viability of the bacteria continued if inactivation was not applied after the fixation of the fryers 

with alcohol or flame burning methods. It was observed that formaldehyde and dry air sterilization were sufficient for the 

inactivation of the agent. However, it was determined that the inactivation process with formaldehyde damaged the capsule 
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structure of the agent. It was determined that the best results were obtained after keeping the morphology of the frotide 

agent and blood cells intact in dry air sterilization at 160°C for 60 minutes. 

Conclusion: Within the scope of TS EN ISO / IEC 17043 standard, the proficiency test was held for the first time in our 

country on the microscopic diagnosis of Bacillus anthracis. At this stage, the agent-specific inactivation method was 

determined in order to ensure appropriate biosafety while performing the test of the participant in the proficiency test. 

Keywords: ISO/IEC 17043, Accreditation, Anthrax, B. Anthracis 
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BP22 

Taze Sebzelerde Arcobacter spp. ve Campylobacter spp.'nin Prevalansı ve Antibakteriyel Duyarlılıkları 

Seçil ABAY1, Ahmet YAMAN2, Emre KARAKAYA1, Fuat AYDIN1 

1Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 
2Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: sabay@erciyes.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmada Kayseri ilinde ilçe pazarlarında satılan taze sebzelerden Arcobacter spp. ve Campylobacter spp. 

izolasyonu, identifikasyonu ve elde edilen izolatların antibakteriyel duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı. 

Yöntem: Bu amaçla 35 adet ıspanak, 35 adet marul, 35 adet maydanoz, 35 adet roka ve 35 adet turp olmak üzere toplam 

175 adet sebze örneği toplandı. Arcobacter spp. izolasyonu için ön zenginleştirme ve membran filtrasyon teknikleri 

kullanılırken, Campylobacter spp. izolasyonu için ön zenginleştirme ve direkt ekim yönteminden yararlanıldı. İzolatlar, 

fenotipik testler ve cins ve türe özgü primerler kullanılarak gerçekleştirilen polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile 

tanımlandı. Ayrıca izolatların amoksisilin-klavulanik asit, enrofloksasin, eritromisin, gentamisin, neomisin, streptomisin 

ve tetrasikline duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. 

Bulgular: Analiz edilen 175 sebze örneğinden 93'ü (%53,14) Arcobacter spp. yönünden pozitif bulundu ve bu 93 pozitif 

örnekten 119 Arcobacter spp. izolatı elde edildi. İncelenen örneklerin tamamı Campylobacter spp. yönünden negatif 

bulundu. Elde edilen 119 Arcobacter spp. izolatının 101 (%86)’i ve 4 (%10) 'ü sırasıyla A. butzleri ve A. cryaerophilus 

olarak tanımlandı, ancak mPCR ile dört izolat tür düzeyinde tanımlanamadı. Pozitif örneklerin 24'ünde Arcobacter'in 

birden fazla türü ve/veya genotipi ile karışık kontaminasyon tespit edildi. Arcobacter spp. izolatlarının tamamı eritromisin, 

gentamisin, streptomisin ve tetrasikline duyarlı iken, 2 (%1.68), 2 (%1.68) ve 5 (%4.20) izolat sırasıyla 

amoksisilin/klavulanik asit, enrofloksasin ve neomisin'e dirençliydi. 

Sonuç: İnsanlar tarafından sıklıkla çiğ olarak tüketilen sebzelerde Arcobacter spp.’nin yüksek prevalansının ve birden fazla 

Arcobacter türü ve/veya genotipiyle karışık kontaminasyonun belirlenmesi, çiğ sebze tüketiminin halk sağlığı için bir risk 

olabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel duyarlılık, Arcobacter spp. Campylobacter spp., izolasyon, sebze 

Prevalence and Antibacterial Susceptibilities of Arcobacter spp. and Campylobacter spp. from Fresh Vegetables 

Aim: This study was aimed at the isolation and identification of Arcobacter spp. and Campylobacter spp. from fresh 

vegetables sold at district markets in the Kayseri province, and at the determination of the antibacterial susceptibility of the 

recovered isolates. 

Methods: For this purpose, a total of 175 vegetable samples, including 35 spinach, 35 lettuce, 35 parsley, 35 arugula, and 

35 radish samples, were collected. While the pre-enrichment and membrane filtration techniques were used for the isolation 

of Arcobacter spp., the pre-enrichment and direct inoculation methods were used for the isolation of Campylobacter spp. 

The isolates were identified by means of phenotypic tests and the polymerase chain reaction (PCR), using genus- and 

species-specific primers. In addition, the susceptibilities of the isolates to amoxicillin-clavulanic acid, enrofloxacin, 

erythromycin, gentamicin, neomycin, streptomycin, and tetracycline were determined by the disk diffusion method. 

Results: Out of the 175 vegetable samples tested, 93 (53.14%) were found to be positive for Arcobacter spp., and 119 

Arcobacter spp. isolates were recovered from these 93 positive samples. All of the samples examined were found to be 

negative for Campylobacter spp. One hundred one (86%) and 14 (10%) of the 119 Arcobacter isolates obtained were 

identified as A. butzleri and A. cryaerophilus, respectively, but four isolates could not be identified at the species level by 

mPCR. Mixed contamination with more than one species and/or genotypes of Arcobacter was detected in 24 of the positive 

samples. While all of the Arcobacter isolates were susceptible to erythromycin, gentamicin, streptomycin, and tetracycline, 

2 (1.68%), 2 (1.68%), and 5 (4.20%) isolates were resistant to amoxicillin/clavulanic acid, enrofloxacin, and neomycin, 

respectively. 

Conclusion: The determination of a high prevalence of arcobacters and mixed contamination with more than one species 

and/or genotypes of arcobacters in vegetables often consumed raw by humans demonstrated that the consumption of raw 

vegetables may be a risk to public health. 

Keywords: Antibacterial susceptibility, Arcobacter spp., Campylobacter spp., isolation, vegetable 
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BP23 

Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinde Mycoplasma iowae Varlığının Bakteriyolojik ve Moleküler 

Yöntemlerle Araştırılması 

Ş.Hande ERPEK 1,  Seyyal AK2. Kemal METİNER2 

1 Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, İstanbul, Türkiye 
2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji A.b.D., İstanbul, Türkiye 

Amaç: Mycoplasma iowae, hindilerde kuluçka performansında azalma ve embriyonel ölümlerde artış ile karakterize 

ekonomik önemi olan bir infeksiyona neden olmaktadır. Etkenin vertikal ve horizontal yollarla bulaşması, kuluçkahane ve 

damızlık kanatlı işletmeleri için ciddi risk teşkil etmektedir. Ülkemizde Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinde 

Mycoplasma iowae’nın rutin kontrolü yapılmamaktadır. Bundan dolayı etkenin kuluçkahane ve damızlık kanatlı 

işletmelerindeki durumu ve yayılımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmada, ülke genelinde Kuluçkahane ve 

Damızlık Hindi İşletmelerinde ve Marmara Bölgesi’ndeki Tavuk Kuluçkahane İşletmelerinde Mycoplasma 

iowae varlığının bakteriyolojik ve moleküler yöntem ile karşılaştırmalı olarak araştırılması amaçlandı. Ayrıca elde edilen 

bulgular ışığında, etkenin Ülkemiz Hindi Kuluçkahaneleri ve Damızlık İşletmeleri ile Tavuk kuluçkahanelerinde varlığı ve 

bu işletmeleri için potansiyel risk kaynağı olup olmadığının ortaya konması da amaçlanmıştır.  

Yöntem: Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Mycoplasma Referans Teşhis Laboratuvarına kontrol amaçlı gönderilen 

Türkiye genelindeki damızlık hindi işletmelerinden 100 trakeal svap havuzu (500 trakeal örnek) ve 100 kloakal svap havuzu 

(500 kloakal örnek), Türkiye genelindeki hindi kuluçkahanelerinden 96 kabukaltı ölümü gerçekleşmiş embriyolu yumurta 

ve Marmara bölgesindeki tavuk kuluçkahanelerinden 96 kabukaltı ölümü gerçekleşmiş embriyolu yumurtada Mycoplasma 

iowae etkeninin varlığı, konvansiyonel bakteriyolojik yöntemlerle izolasyon ve materyalden direkt Real Time PCR ile 

çalışıldı.  

Bulgular: Yapılan tüm izolasyon ve Real Time PCR çalışmaları sonucunda hiçbir örnekten etken izolasyonu ve 

Mycoplasma iowae DNA’sı saptanmadı. (Tablo-1) 

 

Tablo-1: İzolasyon ve Real Time PCR ile trakeal ve klokal svaplarında ve kabukaltı ölümü gerçekleşmiş embriyolu 

yumurtalarda Mycoplasma iowae tespiti 

 

Trakeal Svap Kloakal Svap 

Kabukaltı Ölümü 
Gerçekleşmiş 
Embriyolu Hindi 
Yumurtası 

Kabukaltı Ölümü 
Gerçekleşmiş 
Embriyolu Tavuk 
Yumurtası 

 İzolasyon 
Real Time 

PCR 
İzolasyon 

Real Time 

PCR 

İzolasyo

n 

Real Time 

PCR 

İzolasyo

n 

Real Time 

PCR 

Mycoplasma 
iowae 

0/100* 0/100* 0/100* 0/100* 0/96* 0/96* 0/96* 0/96* 

 
    

* Pozitif numune sayısı/test edilen toplam numune sayısı. 

Sonuç: Sonuç olarak Mycoplasma iowae infeksiyonunun ülkemizdeki tüm Hindi Kuluçkahaneleri ve Damızlık İşletmeleri 

ile Marmara Bölgesindeki Tavuk kuluçkahanelerinde mevcut olmadığı saptandı. Ancak bundan sonra yapılacak olan 

çalışmalarda ticari hindi işletmelerdeki varlığının da araştırılmasının yararlı olacağı düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: Mycoplasma iowae, Real Time PCR, hindi, kabukaltı ölüm 

Investigation on Presence of Mycoplasma iowae At Hatchery and Poultry Breeding Farms by Bacteriological and 

Molecular Techniques 

Purpose: Mycoplasma iowae, causes an economically important infection in turkeys characterized by decreased 

hatchability and increased embryonal mortality. Due to vertical and horizontal transmission of agent, it poses a serious risk 

for hatchery and breeding poultry farms. In our country, the routine control of the agent is not carried out in hatchery and 

breeding poultry farms. Therefore, there is no information about the condition and spread of the agent in Hatchery and 

Breeding Poultry Farms. In this study, it was aimed to comparatively investigate the presence of Mycoplasma iowae in 
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hatchery and breeding turkey farms throughout the country and in chicken hatchery farms in the Marmara Region by 

conventional bacteriological methods and by molecular method. In addition, in the light of the findings obtained, it is aimed 

to reveal the presence of the agent in turkey hatcheries and breeding farms and chicken hatcheries in our country and 

whether it is a potential risk source for these farms. 

Material-Metods: In this study, 100 tracheal swab pools (500 tracheal samples) and 100 cloacal swab pools (500 cloacal 

samples) from turkey breeding farms throughout the country, 96 dead-in-shell embriyos from turkey hatcheries throughout 

the country and 96 dead-in-shell embriyos from chicken hatcheries in the Marmara Region, submitted to Pendik Veterinary 

Control Institute Mycoplasma Reference Diagnostic Laboratory for control purposes, were studied to conventional 

bacteriological methods (isolation and identification)  and by Real Time PCR method directly from the samples. 

Results: Mycoplasma iowae was not isolated and specific DNA was not detected by Real-time PCR (Table-1)z 

 

Table 1. Detection of. Mycoplasma iowae from traceal-clokal swaps and dead-in-shell turkey embryos by culture and Real 

Time PCR. 

 
Traceal Swap Cloacal Swap 

Dead-in-shell embriyos 
from turkey 

Dead-in-shell embriyos 
from chicken 

 
Isolation 

Real 

Time 

PCR 

Isolation 

Real 

Time 

PCR 

Isolation 
Real Time 

PCR 
Isolation 

Real Time 

PCR 

Mycoplasma iowae 0/100* 0/100* 0/100* 0/100* 0/96* 0/96* 0/96* 0/96* 

 
    

*Number of positive samples/total number of samples tested. 

 

Conclution: It was determined that Mycoplasma iowae infection is not present in all Turkey Hatcheries and Turkey 

Breeding Farms in our country and Chicken Hatcheries in Marmara Region. However, it would be useful to investigate the 

precence of the agent in commercial farms in future studies. 

Key Words: Mycoplasma iowae, Real Time PCR, turkey, dead in shell. 
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BP24 

Mastitisli İneklerden İzole Edilen Candida albicans İzolatlarında Virülens Faktörlerinin Araştırılması 

Orçun SAV2, Dilek ÖZTÜRK1 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkı̇ye 
2Veteriner Hekim, Denizli, Türkı̇ye 

Sorumlu Yazar: dozturk@mehmetakif.edu.tr 

Amaç: Mastitis tüm dünyada süt sığırcılığında ekonomik kayıpların en önemli nedenidir. Mikotik mastitis sığırlarda 

bakteriyel enfeksiyonlara kıyasla daha az görülmekle beraber, son yıllarda vakalardaki artış dikkati çekmektedir. 

Kontamine sütlerin makina veya elle sağılması, hayvan sahipleri ve veteriner hekimlerin gelişigüzel ve sık antibiyotik 

kullanımı, kontamine antibiyotik, kanül ve enjektörlerin meme içi uygulanması maya enfeksiyonlarına yol açmaktadır. 

Mikotik mastitis vakalarından genellikle Candida albicans sorumlu tutulmaktadır. Bu çalışmada mastitisli ineklerden 

toplanan süt örneklerinde C. albicans’ın fenotipik ve genotipik yöntemlerle identifikasyonu ve virülens faktörlerinin 

saptanması amaçlandı. 

Yöntem: Bu çalışma Burdur ili’nde Ağustos 2017-Haziran 2018 yılları arasında mastitis problemi bulunan 20 süt sığırı 

işletmesinde gerçekleştirildi. Bu işletmelerden 178 hayvandan 686 süt örneği usulüne uygun olarak toplandı. Örnekler %7 

koyun kanı ilave edilmiş kanlı agara ve kloramfenikol suplementi ilave edilmiş Sabouraud Dextroz agar (SDA)’a ekildi. 

Petriler 37°C’de 24-72 s. inkübasyona bırakıldı. İzole edilen maya kolonileri konvansiyonel yöntemlerle (Gram boyama, 

germ tüp testi, klamidospor oluşumu, kromojenik besiyerinde ve 45°C’de üreme) identifiye edildi.  C. albicans izolatlarının 

doğrulaması C. albicans spesifik CALB1 geni kullanılarak PZR ile yapıldı. C. albicans izolatlarında virülens genlerinin 

(ALS1, PLB1) varlığı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile araştırıldı. Ayrıca, C. albicans izolatlarının biyofilm oluşturma 

yetenekleri tüp adherens yöntemi ile tespit edildi. 

Bulgular: Süt örneklerinden 49 maya izole edildi. Fenotipik testlerle 5 izolat C. albicans olarak identifiye edildi. Bu 

izolatlar PZR ile C. albicans olarak doğrulandı. İzolatların 2’sinde ALS1 ve PLB1, 1’inde ALS1 ve 1’inde PLB1 genleri 

saptanırken, 1 izolatta her iki genin de bulunmadığı saptandı.  C. albicans izolatlarının biyofilm oluşturma özellikleri 

incelendiğinde 3 izolatın güçlü pozitif, 1 izolatın zayıf pozitif ve 1 izolatın ise negatif olduğu belirlendi. 

Sonuç: Bu çalışma ile C. albicans’ın konvansiyonel yöntemlerle doğru olarak identifiye edilebileceği, mastitisli ineklerden 

izole edilen C. albicans izolatlarında virülens faktörlerinden ALS1 ve PLB1 genlerinin bulunduğu, C. albicans'ın 

patojenitesinin anlaşılabilmesi için diğer virülens faktörlerinin de belirlenmesi gerektiği kanatine varıldı. Bu çalışma ile 

ayrıca, C. albicans izolatlarının biyofilm oluşturma yeteneklerinin farklı oranlarda bulunabileceği belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Candida albicans, Sığır mastitisi, Virülens faktörleri 

The Investigation of Virulence Factors in Candida albicans Isolated from Cattle with Mastitis  

Objective: Mastitis is the most important cause of economic losses in dairy cattle all over the world. Although mycotic 

mastitis is less common compared to bacterial infections in cattle, the increase in cases has been remarkeble in recent years. 

Machine or manual milking of contaminated milk, indiscriminate and frequent use of antibiotics by animal owners and 

veterinarians, intramammary administration of contaminated antibiotics, cannulas and injectors cause yeast infections. 

Candida albicans is generally responsible for mycotic mastitis cases. In this study, it was aimed to identify C. albicans in 

milk samples collected from cows with mastitis by phenotypic and genotypic methods and to determine virulence factors. 

Materials and Metods: This study was carried out in 20 dairy cattle farms with mastitis problem between August 2017 

and June 2018 in Burdur province. A total of 686 milk samples were taken from 178 cows in these farms. Milk samples 

were inoculed in blood agar with 7% sheep blood and Sabouraud Dextrose Agar (SDA) were suplemented with 

chloramphenicol. Petris were incubated at 37°C for 24- 72 h. aerobically. Isolated colonies were identified to be C. albicans 

by conventional methods (Gram staining, germ tube test, chlamydospor formation, reproduction at 45 °C and chromogenic 

medium).  C. albicans isolates were confirmed for CALB1 genes by using polymerase chain reaction (PCR). The presence 

of virulence genes (ALS1, PLB1) in C. albicans isolates was investigated by PCR. In addition, biofilm production of isolates 

were determined by tube adherens method. 

Results: Forty-nine yeast were isolated from milk samples. Five isolates were identified as C. albicans by phenotypic tests. 

These isolates were confirmed by PCR. While ALS1 and PLB1 genes were detected in 2 isolates, only ALS1 and PLB1 

genes were determined in 1 isolates. ALS1 and PLB1 genes were not detected in 1 isolate. It was determined that 3 of C. 

albicans isolates were strongly positive, 1 was weakly positive, and 1 was negative. 

Conclusion: In this study, it was concluded that C. albicans can be accurately identified by conventional methods, ALS1 

and PLB1 virulence factors are found in C. albicans isolated from cows with mastitis, and other virulence factors should 
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be determined in order to understand the pathogenicity of C. albicans. In this study, it was also determined that the biofilm 

forming abilities of C. albicans could be found at different rates. 

Keywords: Candida albicans, Bovine mastitis, Virulence factors 

Bu araştırma Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 0465-YL-17 proje 

numarası ile desteklenmiştir.  
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Türkiye'de Çift Kabuklu Yumuşakçalarda İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virüsünün Araştırılması 

Murat KAPLAN1, Kemal PEKMEZ1, Abdurrahman Anıl ÇAĞIRGAN1, Fatih ARSLAN1, Bülent KAFA1,         

Gulnur KALAYCI2 

1İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü, Viroloji Laboratuvarı, Balık Ve Çift Kabuklu Hastalıkları Ulusal 

Referans Laboratuvarı 
2İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü, Teknik Kordinatörlüğü 

Sorumlu Yazar: kaplanmurat10@gmail.com 

IPNV (İnfeksiyöz pankreatik nekrozis virüsü), özellikle salmonid balık yetiştiriciliğinde ciddi ekonomik kayıplara yol açan 

IPN’nin (İnfeksiyöz Pankreatik  Nekrozis)  etiyolojik ajanıdır.  IPNV 4°C ila 28°C arasında farklı su sıcaklıklarında 

yaşayan çok sayıda balık türünün  (salmonid ve non salmonid) yanısıra kabuklulardan ve çift kabuklu yumuşakçalardan da 

izole edilmiştir. Fitrasyon ile beslenen çift kabuklu yumuşakçalar IPNV biriktirme özelliği nedeni ile çevresinde bulunan 

deniz suyu salmonid ağ kafeslerine ve diğer duyarlı balık türlerine virusu bulaştırma riski taşımaktadır. Bu kapsamda 

çalışma ile ülkemizin doğal yatakları olarak onaylanmış Kuzey Ege ve Marmara Deniz’lerinde koordinatları belirlenmiş 

alanlarda yetiştirilen akivades (Ruditapes decussatus) ve kara midyelerde (Mytilus galloprovencialis)  IPNV’nin varlığının 

araştırılması amaçlanmıştır. 2016-2021 yılları arasında örnekleme yapılmış, örneklerin EPC (Epithelioma papulosum 

cyprini)  ve BF-2 (Bluegill fry) devamlı hücre kültürlerinde ardışık 3 seri pasajını takiben herhangi bir sitopatik etki 

görülmemiş dolayısı ile IPNV tespit edilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyöz pankreatik nekrozis virüsü, çift kabuklu yumuşakçalar, devamlı hücre kültürleri, sitopatik etki 

Investigation of Infectious Pancreatic Necrosis Virus in Bivalve Molluscs in Türkiye 

IPNV (Infectious pancreatic necrosis virus ) is the etiological agent of  IPN (infectious pancreatic necrosis), which causes 

serious economic losses especially in salmonid fish farming. IPNV has been isolated from many fish species (salmon and 

non-salmon), as well as crustaceans and bivalve molluscs, living at different water temperatures between 4°C and 

28°C.  Bivalve mollusks fed by filtration carry the risk of transmitting of the virus to the surrounding seawater salmonid 

cages and other sensitive fish species due to their IPNV accumulation feature. In this context, it was aimed to investigate 

the presence of the IPNV in carpet shell (Ruditapes decussatus) and black mussel (Mytilus galloprovencialis) stations 

approved by the official authorities in Marmara Sea and North of the Aegean Sea. Sampling was carried out in 2016-2021. 

Samples were inoculated onto EPC (Epithelioma papulosum cyprini) and BF-2 (Bluegill fry) cell lines and no cytopathic 

effect was observed result in 3 blind serial passages. In a conclusion, IPNV was not detected in the samples. 

Keywords: Infectious pancreatic necrosis virus, bivalve molluscs, cell lines, cytopathic effect 
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İnek Mastitis Kökenli Pseudomonas aeruginosa İzolatlarının antibiyotip ve genotip yönlerinden değerlendirmesi  

Volkan Enes ERGÜDEN1, Şeyda YAMAN1, Kübra KİREZ2, Merve Gizem SEZENER2 

1*Yök 100/2000 Doktora Bursiyeri; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Mikrobiyolojisi 

Abd Samsun,Türkiye 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Mikrobiyolojisi Abd Samsun,Türkiye 

Sorumlu Yazar: seydayaman95@gmail.com 

Amaç: Pseudomonas aeruginosa hayvanlarda mastitis de dâhil olmak üzere çeşitli hastalık olgularından sıklıkla izole 

edilmektedir. Çoklu antibiyotik direnç özelliği ve biyofilm üretimine sahip olması nedeniyle klinik açıdan önem arz 

etmektedir. Bu çalışmada Samsun ve çevresinde mastitis bulguları gösteren ineklerden alınan süt örneklerinden izole edilen 

P. aeruginosa suşlarının antibiyotik direnç profilinin belirlenmesi ile antibiyotiplendirme ve genotiplendirilmelerinin 

yapılması amaçlandı.  

Yöntem: Bu amaçla 18 adet P. aeruginosa izolatının enrofloksasin, seftriakson, amoksisilin + klavulanik asit, 

siprofloksasin, meropenem, kolistin, gentamisin ve azitromisin antibiyotiklerine direnç durumları Kirby-Bauer Disk 

Difüzyon Metodu ile belirlendi ve direnç profiline bağlı olarak antibiyotiplendirme yapıldı. Genotipik yakınlıklar RAPD-

PCR ile belirlendi. Antibiyotiplendirme ve genotiplendirme için UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic 

Averages) metodu ile görüntü analiz programı kullanıldı ve dendrogramları çizildi.  

Bulgular: Çalışmada incelenen izolatların azitromisin, gentamisin, kolistin, meropenem,  siprofloksasin, amoksisilin + 

klavulanik asit, seftriakson ve enrofloksasin içeren disklerle karşı direnç durumları sırasıyla %100, %0, %5,56, %22,22, 

%0, %100, %0, %27,78 olduğu belirlendi. İzolatların 12’sinin çoklu antibiyotik direncine sahip olduğu tespit edildi. 

Antibiyotiplendirme sonucunda izolatların %71-100 arasında benzerlik gösterdiği belirlendi. Filogenetik değerlendirme 

için yapılan RAPD-PCR ile benzerliklerin  %47-88 arasında olduğu belirlendi. 

Sonuç: Sonuç olarak, izole edilen bakterilerin antibiyotik dirençlilik bakımından yakın ilişkili oldukları; fakat genotip 

bakımından değişkenlik gösterdikleri belirlendi. P. aeruginosa izolatlarında çoklu antibiyotik direncinin çok yüksek olduğu 

ve tedavide spesifik antibiyotiklerin kullanılması gerektiği kanısına varıldı.  

Anahtar Kelimeler: Antibiyotiplendirme, genotiplendirme, Pseudomonas aeruginosa 

Evaluation of Pseudomonas aeruginosa Isolates from Cow Mastitis at the Considerations of Antibiotype and Genotype 

Aim: Pseudomonas aeruginosa is frequently isolated bacteria from various disease including mastitis in cattle. It is 

clinically important because of its multi-antibiotic resistance and biofilm production. In this study, it was aimed to 

determine the antibiotic resistance profiles of P. aeruginosa strains isolated from milk samples taken from cattle showing 

mastitis symptoms in Samsun and its surroundings, and to perform antibiotyping and genotyping.  

Materials and Methods: For this purpose, resistance status of 18 P. aeruginosa isolates against azithromycin, gentamicin, 

colistin, meropenem, ciprofloxacin, amoxicillin + clavulanic acid, ceftriaxone and enrofloxacin antibiotics was determined 

by Kirby-Bauer Disk Diffusion Method and antibiotyping was performed depending on the resistance profile. Genotypic 

affinities were determined by RAPD-PCR. Image analysis program was used with UPGMA (Unweighted Pair Group 

Method with Arithmetic Averages) method for antibiotic and genotyping and dendrograms were drawn. 

Results: The resistance status of the isolates examined in the study against azithromycin, gentamicin, colistin, meropenem, 

ciprofloxacin, amoxicillin + clavulanic acid, ceftriaxone, and enrofloxacin containing discs was determined to be 100%, 

0%, 5.56%, 22.22%, 0%, 100%, 0%, and 27.78%, respectively. It was determined that 12 of the isolates had multiple 

antibiotic resistance. As a result of antibiotic typing, it was determined that the isolates showed similarity between 71-

100%. It was determined that the similarities with RAPD-PCR performed for phylogenetic evaluation were between 47-

88%. 

Conclusion: In conclusion, isolated bacteria are closely related in terms of antibiotic resistance; but it was determined that 

they showed variability in terms of genotype. It was thought that the multi-antibiotic resistance of the P. aeruginosa isolates 

was very high and specific antibiotics should be used in the treatment. 

Keywords: Antibiotyping, genotyping, Pseudomonas aeruginosa 
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Akdeniz Fokunda Edwardsiella tarda Olgusu 

Çağatay NUHAY1 

1Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: cnuhay@gmail.com 

Bu çalışmada, Akdeniz fokunda (Monachus monachus) apse oluşumu birlikte seyreden Edwardsiella tarda kaynaklı 

septisemi olgusu sunuldu. Olgu materyalini, Bakteriyoloji Teşhiş Laboratuvarına 2019 yılı Eylül ayında ölüm sonrası tanı 

amaçlı getirilen bir Akdeniz foku oluşturdu. Sistemik nekropsisi yapılan kadavrada sol ramus mandibulanın alt kısmından 

başlayarak tracheaya kadar uzanan, boyun kaslarınında 25x15 cm boyutunda bir kısmı sarı yeşil renkli olan solit bir kitle 

görüldü. Karın boşluğu açıldığında karaciğerinde sarı yeşil renkli bir odak görüldü. Akciğerinde ise 1x2 cm çaplarında 

multifokal dağılımlı nodül benzeri sert odaklar belirlendi. Boyun bölgesi, akciğer ve karaciğerde bulunan apselerden 

yapılan ekimlerde Edwardsiella tarda izole edildi.  

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Foku, Apse, Edwardsiella tarda 

A Case of Edwardsiella tarda in Mediterranean Monk Seal 

In this study, a case of septicemia originating from Edwardsiella tarda with abscess formation in Mediterranean monk seal 

(Monachus monachus) was presented. The case material consisted of a Mediterranean monk seal, which was brought to 

the Bacteriology Diagnostic Laboratory for postmortem diagnosis in September 2019. In the cadaver, whose systemic 

necropsy was performed, a solid mass of 25x15 cm with a yellow-green color was observed in the neck muscles, starting 

from the lower part of the left ramus mandible and extending to the trachea. When the abdominal cavity was opened, a 

yellow-green focus was seen in his liver. On the other hand, nodule-like hard foci with a multifocal distribution with a 

diameter of 1x2 cm were detected in his lung. Edwardsiella tarda was isolated from the neck region, lung and liver 

abscesses. 

Keywords: Abscess, Edwardsiella tarda, Mediterranean Monk Seal 
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Koyunlardan İzole Edilen Mannheimia haemolytica Suşlarında Real Time PCR Yöntemiyle Serotip A1, A2, A6’nın 

Belirlenmesi ve BOX, RAPD PCR Yöntemleri ile Moleküler Karakterizasyonu 

Cihat ÖZTÜRK2, Özgül GÜLAYDIN3, İsmail Hakkı EKİN1, Kemal GÜRTÜRK1 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ad 
2Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ad 
3Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ad 

Sorumlu Yazar: ihekin@yyu.edu.tr 

Yapılan bu çalışmada, koyunlardan elde edilen Mannheimia (M.) haemolytica izolatlarında Real-Time PCR yöntemiyle 

serotip A1, A2 ve A6 ile RAPD ve BOX PCR yöntemleri kullanılarak M. haemolytica izolatlarının genotiplerinin 

belirlenmesi amaçlandı. Araştırmada, Van YYÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı kültür koleksiyonunda 

bulunan ve koyunlardan izole edilen 44 M. haemolytica izolatı kullanıldı. Real-Time PCR yöntemiyle 44 M. haemolytica 

izolatının 27 (%61.4)’si serotiplendirilirken, 17 (%38.6) izolat serotiplendirilemedi. Buna göre, 27 izolatın 6 (%22.2)’sı 

serotip A1, 12 (%44.4)’si serotip A2, 9 (%33.4)’u da serotip A6 olarak tespit edildi. RAPD PCR ile yapılan 

genotiplendirmede, OPA 4 primeri ile 18 farklı genotip, OPA 9 primeriyle de 3 farklı genotip belirlenirken, BOX PCR 

yöntemiyle yapılan genotiplendirmede, 15 faklı genotip oluştuğu tespit edildi. Çalışmada, M. haemolytica serotipleri (A1, 

A2, A6) ile genotipler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı, M. haemolytica serotip A1, A2 ve A6 

izolatlarının teşhisi için bu araştırmada uygulanan Real-Time PCR yönteminin uygun olduğu belirlendi. M. haemolytica 

izolatları arasında genetik çeşitliliği tespit etmek için RAPD PCR’da OPA 9 primerinin genotiplendirme için uygun 

olmadığı, OPA 4 primeri ve BOX PCR BOXA1R primerinin genotiplendirme için epidemiyolojik çalışmalarda 

kullanılabileceği ve BOXA1R primeri ile daha uygun bant profili elde edildiği tespit edildi.  

Anahtar Kelimeler: M. haemolytica, Real-Time PCR, RAPD, BOX, Genotip, Serotip, Koyun 

Determination of Serotype A1, A2, A6 by Real Time PCR in Mannheimia haemolytica Strains Isolated from Sheep and 

Molecular Characterization by BOX, RAPD PCR Methods 

In this study, it was aimed to determine serotypes A1, A2 and A6 in M. haemolytica isolates obtained from sheep by Real-

Time PCR method, as well as to determine the genotypes of M. haemolytica isolates using two distinct RAPD PCR and 

BOX PCR methods. In the study, 44 M. haemolytica strains, isolated from sheep in the culture collection of Van YYU 

Faculty of Veterinary Medicine Microbiology Department were used. While 27 (61.4%) of 44 M. haemolytica isolates 

could be serotyped by Real-Time PCR method, 17 isolates could not serotyped. Accordingly, 6 (22.2%), 12 (44.4%) and 9 

(33.4%) of the 27 isolates were identified as serotype A1, A2 and A6, respectively. In RAPD PCR, 18 different genotypes 

were determined with OPA 4 primer, while 3 different genotypes were determined with OPA 9 primer. In BOX PCR, 15 

different genotypes were obtained. In this study, it was determined that there was no statistically significant relationship 

between M. haemolytica serotypes (A1, A2, A6) and genotypes, and the Real-Time PCR method used in this study was 

appropriate for the detection of M. haemolytica serotypes A1, A2 and A6 isolates. It was determined that OPA 9 primer 

was not suitable for genotyping to detect genetic diversity among M. haemolytica isolates, OPA 4 primer and BOX PCR 

could be used in epidemiological studies for genotyping and BOXA1R in BOX PCR produced more appropriate bands. It 

has been concluded that in the prevention-control programs to be carried out for pneumonia cases caused by M. 

haemolytica, vaccine development studies should be carried out by determining the serotypes and genotypes that are 

common at the regional-national level; and new studies should be carried out in different regions by determining the 

serotype and genotypes of M. haemolytica. 

Keywords: M. haemolytica, Real-Time PCR, RAPD, BOX, Genotype, Serotype, Sheep 
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Determination of the Prevalence of Paratuberculosis İn Cattle by Ziehl-Nielsen Staining Direct Fecal Smear 

Halil PİR1, Hakan YARDIMCI2 

1Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi  

Corresponding Author: pirhalil24@gmail.com 

Aim: Paratuberculosis (PTB) or Johne’s disease is a chronic granulomatous enteritis in ruminants mostly infecting cattle, 

sheep and goats caused by Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP). Clinically sick and asymptomatic 

animals are the primary source of the disease. Animal undergoes a long subclinical period and spreads slowly. This period 

is important in terms of spreading the agent around. The aim of this study was to determine the prevalence of 

paratuberculosis infections in cattle by fecal bacterioscopy. 
Material And Method: In this study, 269 animals between the ages of 1 and 9 from dairy farms located in Ankara, Konya 

and Çankırı provinces were used. For MAP in feces, fresh fecal samples were taken from the rectum with plastic gloves 

and placed in plastic containers. A direct smear was prepared and it was stained with the Ziehl-Neelsen staining method. 

The results were evaluated according to the acid-fast bacteria score (AFB scorin) criterion. 

Results: 

 

 

Conlusion: We found 39 (14,5%) prevalence of Paratuberculosis in cattle by Ziehl-Nielsen staining direct fecal smear. We 

found a highly significant effect of age with those 4-9 years 84,6% incidence compared with 1 to 4 year old cattle with 

15,4%. Our results were similar to the results of previous studies. As a result, it is very important to make a timely and 

early diagnosis of paratuberculosis and control programs are needed to prevent the spread of the disease. 

Keywords: Paratuberculosis, Ziehl-Nielsen staining, Cattle 

 

  

Table 1. Prevalence (%) of M. paratuberculosis in feces Ziehl-Nielsen (ZN) stain in farm cattle 

  

    REGİON 

  

 SAMPLES 

  

  

         ZN (+) 

  

  

        ZN (?) 

  

        ZN (-) 

ANKARA 
        31             6 (19,4%)             0 (0,0%)            25 (80,6%) 

KONYA 
       150            21 (14%)             8 (5,3%)           121 (80,7%) 

ÇANKIRI 
        88            12 (13,6%)             4 (4,6%)            72 (81,8%) 

TOTAL 
       269            39 (14,5%)             12 (4,5%)           218 (81,0%) 

ZN: Ziehl-Neelsen staining; (+): Positive results; (?): Suspicious results; (-): Negative results 
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Bir Kangurudan Salmonella enterica Serotip Javiana Izolasyonu ve Antimikrobiyal Duyarlılığı 

Kemal METİNER1, Steve LOCKE2, Aveen ROZHBAYANI2, Erdal EROL2 

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Abd. İstanbul, Türkiye. 
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Sorumlu Yazar: kmetiner@iuc.edu.tr 

Amaç: Salmonelloz, memeliler, kuşlar ve sürüngenlerde görülen, enterik ve zoonotik Salmonella türlerinin neden olduğu 

küresel bir hastalıktır. Hayvanlardaki çoğu salmonelloz vakası Salmonella enterica subsp. enterica'dan kaynaklanır. 

Salmonella spp.'nin birincil kaynakları gıda üreten hayvanlar olmakla beraber, kanguru dahil vahşi hayvanlardan da izole 

edilebilirler. Birçok ülkede insanlarda ve hayvanlarda çoklu antibiyotik dirençli Salmonella serotipleri rapor edilmiştir. 

Florokinolonlara ve sefalosporinlere direnç ile birlikte çoklu antibiyotik direncinin gelişmesi ve yayılması önemli bir halk 

sağlığı sorunu olarak kabul edilmekte ve salmonelloz tedavisinde başarısızlıklara yol açabilmektedir. Bu vakada, ishal ve 

iştahsızlık belirtisi gosteren ve elektrolit ve vitamin tedavisine rağmen ölümü gerçekleşen bir yavru kangurudan, nekropsi 

sonucu Salmonella enterica serotip Javiana'nın izolasyonunun sunumu amaçlandı. 

Yöntem: Patoloji bölümünde kanguru otopsisi yapıldı. Klinik patoloji bölümünde parazit yumurtaları için dışkı örnekleri 

incelendi. Mikrobiyoloji bölümünde akciğer, karaciğer, böbrek, dalak, jejunum ve kolon içeriklerinden kanlı agar, 

MacConkey agar ve Hektoen Enteric (HE) agar kullanılarak bakteriyolojik kültürleri yapıldı. Şüpheli koloniler, MALDI-

TOF bakteri tanımlama sistemi ile tanımlandı ve real-time PCR testi ile doğrulandı. İzole edilen Salmonella, grub-spesifik 

ve tip-spesifik antiserumlarla serotiplendirildi. Otomatik ticari bir sistem (Thermofisher, ABD) kullanılarak 19 

antimikrobiyal ajana karşı Minimum İnhibitör Konsantrasyonu (MIC) testi yapıldı. 

Bulgular: Otopside ince bağırsakta invaginasyonu vardı. Akciğerin alveolar duvarları nötrofiller ve makrofajlar tarafından 

kalınlaştırılmış ve nötrofilik pnömoni tablosu oluşmuştu. Dışkı muayenesinde, parazit yumurtasına rastlanmadı. Akciğer, 

karaciğer, böbrek ve dalak örneklerinde bakteri üremesi olmazken, hem jejunum hem de kolon içeriğinden MacConkey ve 

HE plaklarında yoğun bakteri üremesi (Gram-negatif basiller) gözlendi. MALDI-TOF, bu organizmayı Salmonella spp. 

olarak tanımladı ve real-time PCR yöntemiyle Salmonella spp. olduğu doğrulandı.   Salmonella izolatı grup-spesifik 

antiserum ile Grup D1 ve tip-spesifik antiserum ile Salmonella enterica serovar Javiana olarak belirlendi. Yapılan 

antimikrobiyal duyarlılık testinde Salmonella enterica serovar Javiana izolatının, amoksisilin/klavulanikasit, ampisilin, 

kloramfenikol, imipenem, tetrasiklin ve trimetoprim/sülfametoksazole duyarlı olduğu, ancak amikasin, sefazolin, 

sefaleksin ve gentamisin'e dirençli olduğu belirlendi. 

Sonuçlar: Salmonella Javiana serotipi, insanlarda enfeksiyona neden olan en önemli Salmonella serotiplerinden biridir 

(%6 civarında) ve genellikle meyve ve sebze kökenlidir. Bu vakada, bağırsak invaginasyonu ve pnömoni sonucu ölen yavru 

bir kangurunun bağırsak içeriğinden Salmonella Javiana izole ettik. Bu vakada, Salmonella Javiana muhtemelen 

sebzelerden kaynaklanmastir ve jejunumun invaginasyonunu tetiklemiştir. Bu çalışma, kanguruların çoklu ilaç direncine 

sahip potansiyel bir zoonotik salmonelloz kaynağı olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal duyarlılık testi, kültür, Javiana, PCR, Salmonella. 

Salmonella enterica serotype Javiana from a kangaroo and antimicrobial susceptibility patterns 

Objective:  Salmonellosis is a global disease of mammals, birds and reptiles and caused by enteric and zoonotic Salmonella 

species. Most cases of salmonellosis in animals are caused by Salmonella enterica subsp. enterica. Although the primary 

sources of Salmonella spp. are food-producing animals, they can also be isolated from wild animals including kangaroo. 

Multidrug resistant Salmonella serotypes in humans and animals were reported in many countries. The development and 

spread of multidrug resistance, along with resistance to fluoroquinolones and cephalosporins, is considered an important 

public health problem and may lead to failures in salmonellosis treatment. 

In this case report, we present an isolation of Salmonella enterica serotype Javiana from a necropsied juvenile kangaroo 

with anorexia and diarrhea despite electrolyte and vitamin treatments.  

Method: Necropsy of the kangaroo was performed in the pathology department. Fecal samples were examined for parasite 

eggs in the clinical pathology department. Bacteriological cultures were performed from the contents of the lung, liver, 

kidney, spleen, jejunum, and colon in the microbiology department using blood agar and MacConkey agar, and Hektoen 

Enteric (HE) agar. The suspected colonies were identified by MALDI-TOF bacterial identification system and confirmed 

by a real-time PCR assay. The isolated Salmonella were serotyped with group-specific and type-specific antisera. A broth 

micro-dilution antimicrobial susceptibility test (MIC) test was performed against 19 antimicrobial agents using an 

automated commercial system. 
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Results: In the necropsy, there was an intussusception in the small intestine.  Alveolar walls of the lung are thickened by 

neutrophils and macrophages indicating neutrophilic pneumonia. No parasite eggs were found in the fecal flotation 

examination. 

While there was no bacterial growth in the lung, liver, kidney, and spleen samples, heavy bacterial growth (Gram-negative 

bacilli) on the MacConkey and HE plates were observed from both jejunum and colon contents. MALDI-TOF identified 

this organism as Salmonella spp. and confirmed to be Salmonella spp. by the real-time PCR method. The Salmonella strain 

was determined to be Group D1 by group-specific and Salmonella enterica serovar Javiana by type-specific antisera. Broth 

antimicrobial susceptibility test indicated that the Salmonella Javiana isolate was susceptible to amoxicillin/clavulanic acid, 

ampicillin, chloramphenicol, imipenem, tetracycline, and trimethoprim/sulfamethoxazole but resistant to amikacin, 

cefazolin, cefalexin and gentamicin. 

Conclusions: Serotype Javiana is one of the most important Salmonella serotypes to cause infections in humans (around 

6%) and is generally of fruit and vegetable origin.   In this case, we isolated high number of Salmonella Javiana from the 

intestinal contents of a juvenile kangaroo that died as a result of intestinal intussusception and pneumonia. Salmonella 

Javiana is likely originated from vegetables and triggered the intussusception of the jejunum in this case. This study shows 

that kangaroos can be a potential zoonotic source of salmonellosis with multi-drug resistance. 

Keywords: Antimicrobial susceptibility test, culture, Javiana, PCR, Salmonella 
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Amaç: Rhodococcus equi genç taylarda apseli piyogranülomatöz pnömoniye neden olan fakültatif hücre içi bir bakteridir. 

R. equi ayrıca insanlarda ve diğer bazı hayvanlarda olduğu gibi taylarda da akciğer dışı lezyonlara neden olabilir. R. 

equi'deki VapA plazmidi, virülans ile ilişkilidir. Taylarda R. equi enfeksiyonlarına karşı rifampin ve bir makrolid 

kombinasyonu, en uygun tedavi olarak kabul edilmektedir. Ancak ikili tedaviye rağmen rifampisin ve makrolidlere karşı 

direnç geliştiği bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, klinik pnömoni tanısına dayalı olarak rifampin ve klaritromisin 

tedavisine rağmen 3 aylık bir tayın ölüm nedenini belirlemekti. 

Yöntem: Nekropsi, Patoloji bölümünde yapıldı. Mikrobiyoloji Bölümü'nde akciğer apsesi ve karaciğer örneklerinden %5 

koyun kanlı kanlı agar, %5 koyun kanlı Kolombiya kolistin nalidiksik asit (CNA) agar ve EMB agar’a ekimleri yapıldı ve 

aerobik koşullarda 37°C'de 48 saat inkübe edildi. Görülen şüpheli koloniler, Gram boyandı ve MALDI-TOF bakteri 

tanımlama sistemi ile tanımlandı. Saf kültürlerden real-time PCR testleri ile R. equi kromozomal (choE) ve plazmid 

genlerinin (VapA) varlığı araştırıldı. Otomatik ticari bir sistemde, broth mikro seyreltme (Thermofisher, ABD), EQUIN2F 

paneli kullanılarak antimikrobiyal duyarlılık testi(MIC) yapıldı. 

Bulgular: Makroskobik ve histopatolojik incelemede akciğerlerde multifokal piyogranülomatöz pnömoni izlendi. Akciğer 

apselerinden yapılan aerobik kültürde çok sayıda mukoid koloni görüldü. MOLDI-TOF sistemi, organizmayı R. equi olarak 

tanımladı. İzolatın virülent bir R. equi suşu (VapA-pozitif) olduğu, real-time PCR testiyle doğrulandı. Antimikrobiyal 

duyarlılık testi, bu R. equi suşunun hem makrolidlere hem de rifampine dirençli olduğunu gösterdi. İzolat ayrıca, sefazolin, 

seftazidim, seftiofur, enrofloksasin, oksasilin, penisilin, tetrasiklin ve trimetoprim/sülfametoksazole dirençli bulundu. 

Sonuç: Bu olguda, klaritromisin/rifampin ikili tedavisine rağmen ölen ve akciğerlerinde çok sayıda granülomatöz apseler 

bulunan bir tayın mikrobiyolojik laboratuvar bulgularını sunduk.  Antimikrobiyal test sonuçlarının gösterdiği gibi, bu R. 

equi suşu hem makrolidlere hem de rifampine dirençliydi ve bu da tedavinin başarısızlığını açıklamaktadır. Taylarda 

görülen Rhodococcus equi kaynaklı pnömoninin tedavisinde, bu antibiyotiklerin sıklıkla ve ampirik olarak kullanıldığı 

bilinmektedir. Ancak Veteriner Hekimlerin tedavi öncesi bronko-alveolar lavaj örneği alması ve antimikrobiyal duyarlılık 

testi yaptırması son derece önemlidir. Başarılı bir tedavi için R. equi pnömonisine karşı sadece duyarlı antimikrobiyaller 

kullanılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal duyarlılık testi, kültür, tay, otopsi 

A Multi-Drug Resistant Rhodococcus equi Causing Pulmonary Abscesses and Death in a Foal 

Objective: Rhodococcus equi is a facultative intracellular bacterium causing pyogranulomatous pneumonia with 

abscessation in young foals. R. equi can also cause extrapulmonary lesions in foals as well as in humans and some other 

animals. VapA plasmid in R. equi is associated with virulence. The combination of rifampin and a macrolide is considered 

as mainstay dual treatment against R. equi infections in foals. However, development of resistance against rifampicin and 

macrolides were reported despite dual therapy. The objective of this study was to determine the cause of death of a 3-

month-old foal despite the treatment with rifampin and clarithromycin based on a clinical diagnosis of pneumonia. 

Method: The necropsy was performed at the Pathology department. The lung abscess and liver samples were inoculated 

onto blood agar with 5% sheep blood, Colombia colistin nalidixic acid (CNA) agar with 5% sheep blood and EMB agar at 

the Microbiology Department and incubated at 37°C for 48 hours in aerobic conditions. The suspected colonies were Gram-

stained and identified by MALDI-TOF bacterial identification system.  The presence of R. equi chromosomal (choE) and 

plasmid genes (VapA) was investigated by real-time PCR tests from pure cultures.  A broth micro-dilution antimicrobial 

susceptibility test (MIC) test was performed using EQUIN2F panel in an automated commercial system (Thermofisher, 

USA). 

Results:  In gross and histopathological examination, multifocal pyogranulomatous pneumonia in the lungs were observed. 

An aerobic culture of the lung abscesses yielded in numerous numbers of mucoid colonies in culture plates. The MOLDI-

TOF system identified the organism as R. equi. The isolate was confirmed to be a virulent R. equi strain (VapA-positive) 

by real-time PCR assays.  
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Antimicrobial susceptibility test indicated that this strain of R. equi was resistant to both macrolides and rifampin. The 

organism was also resistant to cefazolin, ceftazidime, ceftiofur, enrofloxacin, oxacillin, penicillin, tetracycline, and 

trimethoprim/sulfamethoxazole. 

Conclusions: In this case report, we present the bacteriological findings of a necropsied foal with multiple granulomatous 

abscesses in the lungs despite the clarithromycin/rifampin dual treatment. As the antimicrobial test results indicated, this 

R. equi strain was resistant to both macrolides and rifampin, which would explain the failure of the treatment. It is known 

that these antibiotics are frequently and empirically used in the treatment of rhodococcal pneumonia in foals. However, it 

is extremely important that veterinarians obtain a broncho-alveolar lavage sample first and request an antimicrobial 

susceptibility test. Only susceptible antimicrobials should be used for the treatment against R. equi for a successful 

treatment. 

Keywords: Antimicrobial susceptibility test, culture, foal, necropsy 
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BP32 

Sığır Orijinli Lactobacillus spp., Enterococcus faecium ve Escherichia coli İzolasyonu ve Moleküler İdentifikasyonu 

Emine ÇAKIRTAŞ1, Kübra KİREZ1, Şeyda YAMAN 1, Merve Gizem SEZENER1, Timur GÜLHAN1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Atakum, Samsun 

Sorumlu Yazar: kubrakirez@gmail.com 

Amaç: Sığırlarda bakteriyel etkenler veya yem değişikliğine bağlı bağlı ishal olguları sıklıkla görülmektedir. Bu durumda 

floranın düzenlenmesi için probiyotikler sıklıkla tedaviye ek olarak tercih edilmektedir. Mevcut probiyotik nitelikte olan 

ticari ürünler yaygın şekilde kullanılmaktadır fakat buna rağmen bazı olgularda iyileşmenin olmadığı bilinmektedir. Bu 

durumun probiyotik nitelikte olan bakterilerin aynı tür orijinli olmaması veya bölgeden izole edilmemesi olarak 

düşünülmektedir. Bu çalışmada, sığır dışkılarından Lactobacillus spp., Enterococcus faecium ve Escherichia coli 

izolasyonu ve genotipik identifikasyonunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca izolatların hidrofobisiteleri de 

belirlenmiştir. Bu izolatların probiyotik özellikleri çalışmanın devamında belirlenecektir. 

Metot: Samsun’daki çeşitli mezbahanelerden kesime sevk edilen 25 adet sığırdan sekum içeriği alındı. Örnekler soğuk 

zincirde laboratuvara ulaştırılarak Eozin-Metilen Mavisi (EMB), Bile-Eskülin agara (BEA) ve de Man, Rogosa and Sharpe 

(MRS) agara ekimler yapıldı. EMB ve BEA aerobik koşullarda 37ºC’de 24 saat, MRS agar anaerobik koşullarda 48 saat 

inkübe edildi. İnkübasyon sonunda üreyen kolonilerden 3 farklı koloni seçilerek TSA agarda saflaştırıldı ve DNA 

ekstraksiyonu yapıldı. İdentifikasyon tür ve cins spesifik primerler kullanılarak PCR ile gerçekleştirildi.  

Bulgular: Yapılan çalışmada 25 adet sekum örneklerinden, 56 adet Lactobacillus spp., 25 adet E. faecium ve 33 adet E. 

coli identifiye edilmiştir. Hidrofobisitelerinin belirlenmesi için yapılan ekim sonucunda, Lactobacillus spp. izolatlarının 

19’unun, E. faecium izolatlarının 15’inin ve E. coli izolatlarının ise 14 tanesinin hidrofobik olduğu belirlenmiştir.  

Sonuç: Çalışmada elde edilen suşların probiyotik özelliklerinin in vitro olarak ortaya konulmasıyla probiyotik nitelikte 

olan suşların deneme hayvanlarında in vivo olarak bakteriyel kökenli ishal vakalarında denenmesi planmaktadır. Sonuç 

olarak, bakteriyel kökenli ishal olgularında kullanılmak üzere yerli suşların kullanıldığı probiyotik bakterilerin ticari ürün 

haline getirilmesi düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: E. coli, E. faecium, Lactobacillus spp., Probiyotik, Sığır  

Isolation and Molecular Identification of Lactobacillus spp., Enterococcus faecium and Escherichia coli of Bovine Origin 

Aim: Diarrhea cases due to bacterial agents or feed changes are frequently seen in cattle. In this case, probiotics are often 

preferred in addition to the treatment for the regulation of the flora. Existing commercial products with probiotic nature are 

widely used, but it is known that there is no improvement in some cases. This is thought to be due to the fact that probiotic 

bacteria are not from the same species or are not isolated from the region. In this study, Lactobacillus spp., Enterococcus 

faecium and Escherichia coli isolation and genotypic identification were carried out from cattle feces. In addition, the 

hydrophobicity of the isolates was determined. The probiotic properties of these isolates will be determined later in the 

study. 

Method: The cecum content was obtained from 25 cattle that were sent to slaughter from various slaughterhouses in 

Samsun. The samples were delivered to the laboratory in the cold chain and inoculated on Eosin-Methylene Blue (EMB), 

Bile-Esculin agar (BEA) and Man, Rogosa and Sharpe (MRS) agar. EMB and BEA were incubated under aerobic 

conditions at 37ºC for 24 hours, and MRS agar was incubated under anaerobic conditions for 48 hours. At the end of the 

incubation, 3 different colonies were selected from the growing colonies, purified on TSA agar and DNA extraction was 

performed. Identification was performed by PCR using species- and genus-specific primers. 

Results: In the study, 56 Lactobacillus spp., 25 E. faecium and 33 E. coli were identified from 25 caecum samples. As a 

result of cultivation to determine their hydrophobicity, Lactobacillus spp. It was determined that 19 of the isolates, 15 of 

the E. faecium isolates and 14 of the E. coli isolates were hydrophobic. 

Conclusion: By revealing the probiotic properties of the strains obtained in the study in vitro, it is planned to test the 

probiotic strains in vivo in bacterial diarrhea cases in experimental animals. As a result, it is considered to make commercial 

products of probiotic bacteria using native strains for use in cases of diarrhea of bacterial origin. 

Keywords: E. coli, E. faecium, Lactobacillus spp., Probiotic, Bovine 

*Bu çalışma PYO.VET.1904.22.003 proje numarası ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 

Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. 
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BP33 

Manda Orijinli Termofilik Kampilobakter Türlerinin Moleküler İdentifikasyonu 

Serhan AKGÖZ1, Şeyda YAMAN1, Kübra KİREZ1, Timur GÜLHAN1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Sorumlu Yazar: seydayaman95@gmail.com 

Amaç: Manda yetiştiriciliğinin popüler hale gelmesiyle insanlarla olan temasları artmıştır. Özellikle Samsun ve çevresinde 

de yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Termofilik kampilobakter türlerinin hayvanlarda, abortusa, gastrointestinal 

sorunlara neden olduğu bildirilmektedir. Termofilik kampilobakter türlerinin insanlara bulaşmasıyla insanlarda da 

gastrointestinal sorunlar şekillenmektedir. Bu çalışma manda dışkılarından izole edilen termofilik kampilobakter türlerinin 

moleküler olarak identifiye edilmesi ve ctx gen varlıklarının araştırılması amacıyla yapıldı.  

Yöntem: Samsun ve ilçelerinde bulunan 200 farklı mandadan alınan dışkı örneklerinden selektif olarak kampilobakter 

izolasyonu için Preston buyyonda selektif zenginleştirme yapıldı ve zenginleştirme sonrasında izolatlar modifiye karkol 

sefaperazon deoksikolat (mCCD) agara ekilerek 42ºC’de 3 gün inkübe edildi. İnkübasyon sonrasında üreyen kolonilerden 

Gram boyama yapılarak şüpheli kolonilerin identifikasyonları spesifik primerler kullanılarak multipleks PCR ile yapıldı. 

Ayrıca izolatların sitoletal etkiye neden olan ctx gen (cdtA, cdtB ve cdtC) varlıkları belirlendi. 

Bulgular: PCR sonucunda izolatların 42 (%21) tanesinin Campylobacter spp. olduğu, bu izolatların arasında 27 (%64,2) 

tanesinin C. jejuni, 6 (%14,2) tanesinin C. coli, 4 (%9,5) tanesinin ve 5 (%11,9) tanesinin ise C. upsaliensis olduğu tespit 

edildi. İzolatların hiçbirinde sitoletal etkiye neden toksinlerin üretiminden sorumlu ctx geninin olmadığı tespit edildi.   

Sonuç: Sonuç olarak, diğer yetiştiriciliklerde yapılan çalışmalarla zoonotik veya zoonotik potansiyele sahip bakterilerin 

varlıkları hakkında çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen, mandalarda bu konudaki çalışmalar sınırlıdır. Literatür 

taramalarında mandalarda termofilik kampilobakter türlerinin araştırılmasına yönelik çalışmaya rastlanmaması sebebiyle 

yapılan çalışmada ortaya konulan bulguların önem arz ettiği düşünülmektedir. Zoonotik etkenler olması sebebiyle 

çalışmanın daha geniş bir popülasyonda araştırılmasının ve prevalansın belirlenmesinin önemli olduğu kanısına varıldı. 

Anahtar Kelimeler: ctx, Manda, Termofilik Kampilobakter, Zoonoz  

Molecular Identification of Thermophilic Campylobacter Species of Buffalo Origin 

Aim: With the popularization of buffalo breeding, their contact with humans has increased. It is widely breeding especially 

in Samsun and its surroundings. Thermophilic campylobacter species are reported to cause abortion and gastrointestinal 

problems in animals. Gastrointestinal problems also occur in humans with the transmission of thermophilic campylobacter 

species to humans. This study was carried out to molecularly identify thermophilic campylobacter species isolated from 

buffalo feces and to investigate ctx gene presence. 

Method: Selective enrichment was made in Preston broth for selective isolation of campylobacter from stool samples taken 

from 200 different buffaloes in Samsun and its districts and after enrichment, the isolates were inoculated on modified 

carcol cefaperazone deoxycholate (mCCD) agar and incubated at 42ºC for 3 days. After incubation, Gram staining was 

done from the colonies that grew and the identification of suspicious colonies was done by multiplex PCR using specific 

primers. In addition, the ctx gene (cdtA, cdtB and cdtC) presences of the isolates, which cause cytolethal effects, were 

determined. 

Results: As a result of PCR, it was determined that 42 (%21) of the isolates were Campylobacter spp, 27 (%64,2) of them 

were C. jejuni, 6 (%14,2) of them were C. coli, 4 (%9,5) of them and 5 (%11,9) of them were C. upsaliensis. It was 

determined that none of the isolates had the ctx gene responsible for the production of toxins that cause cytolethal effects. 

Conclusion: As a result, although there are many studies on the existence of zoonotic or zoonotic potential bacteria with 

studies conducted in other aquaculture, studies on this subject in buffaloes are limited. It is thought that the findings revealed 

in the study are important because there was no study on the investigation of thermophilic campylobacter species in 

buffaloes in the literature review. It was concluded that it is important to investigate the study in a larger population and to 

determine the prevalence because of zoonotic factors. 

Keywords: ctx, Buffalo, Thermophilic Campylobacter, Zoonosis 

Bu çalışma PYO.VET.1904.18.019 proje numarası ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 

Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. 
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Sağlıklı Tavuk Dışkılarından ve Çevresel Materyallerden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Kolistin ve Çoklu 

Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması 

Ali SERDAR1, Şeyda YAMAN1, Kübra KİREZ1, Büşra YAMANOĞLU1, Arzu FINDIK1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı, Atakum, Samsun 

Sorumlu Yazar: aliiserdar@gmail.com 

Amaç: Kolistin ABD'de kullanılmamakla birlikte, Avrupa'daki gıda üreten hayvanlarda terapötik ve ayrıca birçok Asya 

ülkesinde büyümeyi teşvik edici bir ajan olarak kullanılmaktadır. Hayvanlarda kolistin direncinin ortaya çıkması ve daha 

sonra insanlarda saptanması hem hayvan hem de insan sağlığını etkileyen önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu çalışmada, 

Samsun İli’nin farklı ilçelerinde bulunan tavuk kümeslerindeki sağlıklı tavukların dışkılarından ve bunların temas halinde 

olduğu çevredeki materyallerden izole edilen Escherichia coli suşlarında kolistin direncinin ve çoklu antibiyotik direncinin 

araştırılması ve suşların genetik olarak karakterize edilmesi amaçlanmıştır.  

Metot: Üç farklı ilçedeki 6 farklı kümesten rastgele örnekleme metodu ile 25 farklı tavuktan kloakal svap örneği ile birlikte 

altlık materyali ve yemlik/suluklardan da örnekleme yapıldı. Kolistin direnci mikrobuyyon dilüsyon tekniği ile belirlendi 

ve değerlendirilmesi EUCAST kılavuzuna göre yapıldı. Kolistin direncinde rol oynayan mcr1-2 gen varlıkları PCR ile 

araştırıldı. İzolatların eritromisin, amoksisilin+klavulanik asit, trimethoprim+sülfometaksazol, gentamisin, sefotaksim, 

meropenem ve oksitetrasikline karşı duyarlılıkları Kirby-Bauer Disk Difüzyon Metodu ile belirlendi. 

Bulgular: Altlık numunelerinden 5 (%83,3), kloakal svap örneklerinden 175 (%94,6) ve yemlik/suluk materyallerinden 

ise 141 adet E. coli (%57,3) izole edildi. Mikrobuyyon dilüsyon testine göre, altlık izolatlarından 3 (%60), yemlik/suluk 

izolatlarından 79’unun (%56), kloakal izolatlardan ise 82’sinin (%46,8) kolistine dirençli olduğu tespit edildi. Kolistin 

direncinde rol oynayan mcr genlerinden mcr-1, altlık izolatlarının 1 (%20) tanesinde, yemlik/suluk izolatlarının 2’sinde 

(%1,4) ve kloakal izolatların 12’sinde (%6,8) bulundu. Ayrıca klokal izolatların 53’ünün (%30,2), altlık izolatlarının 

4’ünün (%80) ve yemlik/suluk izolatlarının 21’inin (%14,9) mcr-2 genine sahip olduğu tespit edildi. Altlık izolatlarının 

tamamının amoksisilin+klavulonik aside, eritromisine ve trimetoprim+sulfametaksazole dirençli olduğu, üç tanesinin 

(%60) sefotaksime, 4 (%80) tanesinin ise gentamisin ve oksitetrasikline dirençli olduğu tespit edildi. Ayrıca izolatların 

tamamının meropeneme duyarlı olduğu ortaya konuldu.  

Yemlik/suluk izolatlarından 79 (%91,8), 3 (%3,4), 34 (%39,5), 18 (%20,9), 81 (%94,1), 80 (%93)  ve 81’inin (%94,1) 

sırasıyla amoksisilin+klavulonik asit, meropenem, sefotaksim, gentamisin, eritromisin, trimetoprim+sulfametaksazol ve 

oksitetrasikline dirençli olduğu belirlendi. Kloakal izolatların 110 (%77,4), 1 (%0,7), 100 (%70,4), 39 (%27,4), 130 

(%91,5), 106 (%74,6) ve  111’inin (%78,1) amoksisilin+klavulonik asit, meropenem, sefotaksim, gentamisin, eritromisin, 

trimetoprim+sulfametaksazol ve oksitetrasikline dirençli olduğu tespit edildi. Altlık izolatlarının tamamının, kloakal 

izolatlarının 150 tanesinin (%85,7) ve yemlik/suluk izolatlarının 130’unun (%92,1) çoklu antibiyotik direncine sahip 

olduğu belirlendi.  

Sonuç: Bu çalışmada gerek kloakal orijinli gerekse çevresel materyallerde olmak üzere sağlıklı tavuk dışkılarında kolistine 

dirençli E. coli izole edilmiştir. Tavuk eti de diğer gıda yönlü yetiştirilen çiftlik hayvanları gibi, insanlara söz konusu 

dirençli bakterilerin geçişinde önemli bir rezervuar olduğundan çalışmada bulunan yüksek orandaki kolistin direncinin 

önemli halk sağlığı problemleri için risk teşkil ettiği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: E.coli, kolistin, kümes, mcr, tavuk 

Investigation of Colistin and Multiple Antibiotic Resistance of Escherichia coli Strains Isolated from Healthy Chicken 

Droppings and Environmental Materials 

Aim: Although colistin is not used in the USA, it is used as a therapeutic in food-producing animals in Europe and also as 

a growth promoting agent in many Asian countries. The emergence of colistin resistance in animals and later detection in 

humans has become an important problem affecting both animal and human health. In this study, it was aimed to investigate 

colistin resistance and multi-antibiotic resistance in Escherichia coli strains isolated from the feces of healthy chickens in 

chicken coops in different districts of Samsun and from the materials in their contact environment and to genetically 

characterize the strains. 

Materials and Methods: Cloacal swab samples from 25 different chickens, as well as litter material and feeders/drinkers 

were sampled by random sampling method from 6 different houses in three different districts. Colistin resistance was 

determined by the microbouillon dilution technique and evaluated according to EUCAST guidelines. The mcr1-2 gene 

entities that play a role in colistin resistance were investigated by PCR. The susceptibility of the isolates to erythromycin, 



 

 

157 

amoxicillin+clavulanic acid, trimethoprim+sulfomethoxazole, gentamicin, cefotaxime, meropenem and oxytetracycline 

was determined by Kirby-Bauer Disk Diffusion Method. 

Results: E. coli was isolated from 5 (83.3%) litter samples, 175 (94.6%) from cloacal swab samples, and 141 (57.3%) from 

feeder/drinker materials. According to the microbouillon dilution test, 3 (60%) of the litter isolates, 79 (56%) of the 

feeder/drinker isolates and 82 (46.8%) of the cloacal isolates were found to be resistant to colistin. One of the mcr genes 

that play a role in colistin resistance, mcr-1, was found in 1 (20%) of the litter isolates, 2 (1.4%) of the feeder/drinker 

isolates and 12 (6.8%) of the cloacal isolates. In addition, 53 (30.2%) of the clocal isolates, 4 (80%) of the litter isolates 

and 21 (14.9%) of the feeder/drinker isolates were found to have the mcr-2 gene. It was determined that all of the litter 

isolates were resistant to amoxicillin+clavulanic acid, erythromycin and trimethoprim+sulfamethoxazole, three (60%) were 

resistant to cefotaxime, 4 (80%) were resistant to gentamicin and oxytetracycline. In addition, all of the isolates were found 

to be susceptible to meropenem. It was determined that 79 (91.8%), 3 (3.4%), 34 (39.5%), 18 (20.9%), 81 (94.1%), 80 

(93%), and 81 (94.1%) isolates from the feed/drinker were resistant to amoxicillin+clavulanic acid, meropenem, 

cefotaxime, gentamicin, erythromycin, trimethoprim+sulfamethoxazole , and oxytetracycline, respectively. Of the cloacal 

isolates, 110 (77.4%), 1 (0.7%), 100 (70.4%), 39 (27.4%), 130 (91.5%), 106 (74.6%), and 111 (78.1%) isolates were 

resistant to amoxicillin + clavulanic acid, to meropenem, cefotaxime, gentamicin, erythromycin, 

trimethoprim+sulfamethoxazole, and oxytetracycline, respectively.  It was determined that all of the litter isolates, 150 of 

the cloacal isolates (85.7%) and 130 of the feeder/drinker isolates (92.1%) had multi-antibiotic resistance. 

Conclusion: In this study, colistin-resistant E. coli was isolated from healthy chicken feces, both in cloacal origin and 

environmental materials. Since chicken meat, like other food-oriented farm animals, is an important reservoir for the 

transmission of these resistant bacteria to humans, the high rate of colistin resistance found in the study was thought to pose 

a risk for important public health problems. 

Keywords: E.coli, chicken, colistin, mcr, poultry 

Bu çalışma PYO. VET.1904.19.010 proje numarası ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 

Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. 
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Çoklu Antibiyotik Dirençli Escherichia coli Suşlarına Spesifik Litik Bakteriyofaj İzolasyonu 

Bahar GÜNGÖR, Oktay GENÇ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı, Samsun, TÜRKİYE 

Amaç: Bu çalışmada çeşitli antibiyotiklere çoklu direnç gösteren Escherichia coli suşlarına spesifik litik bakteriyofajların 

izole edilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmada etlik piliç sekumlarından izole edilen çoklu antibiyotik dirençli 6 E. coli suşu kullanılmıştır. 

Bakteriyofaj tespiti için E. coli izolasyonlarının gerçekleştirildiği sekum örnekleri dahil olmak üzere toplam 15 adet sekum 

örneği birleştirilerek pooling oluşturulmuş ve bakteriyofaj içermesi muhtemel süspansiyonlar hazırlanmıştır. Elde edilen 

süspansiyonlarda BHI agar kullanılarak spot test yöntemine göre E. coli suşlarına karşı bakteriyofaj varlığı test edilmiştir. 

Bakteriyofaj plağı gözlemlenen örnekler çift tabaka agar yöntemiyle saflaştırma aşamasına alınmıştır. Faj 

süspansiyonlarından tek plak elde edilebilmek için süspansiyonlar 10 kat seri seyreltmeye tabi tutulmuştur. Her bir 

seyreltme (100 µl) ile hedef konak bakteri kültürü (100 µl) karıştırılarak 37 °C’de 12 saat inkübasyona bırakılmıştır. 

Plakların tek düştüğü bölgeden belirgin plaklar seçilerek steril pipet ucu yardımıyla CaCl2 ile zenginleştirilmiş BHI Broth 

besiyerine alınmış ve konak bakteri eklenerek tekrar inkübasyona bırakılmıştır. Bu işlem her petride aynı morfolojiye sahip 

plaklar görünene kadar (4 kez) tekrar edilmiş ve saflaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Mevcut araştırmada spot test yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen 6 adet çoklu antibiyotik dirençli E. coli 

suşlarına karşı bakteriyofaj izolasyon çalışmalarından 3 adet suşa karşı plak oluşumu tespit edilmiştir. Plak oluşumu 

gözlenen bakteriyofaj süspansiyonları üzerinde gerçekleştirilen saflaştırma işlemleri neticesinde 3 adet E. coli suşuna karşı 

litik aktivite gösteren bakteriyofaj izolasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç: Çalışmada çoklu antibiyotik dirençli E. coli suşlarına karşı litik aktitive gösteren 3 bakteriyofaj izole edilmiştir. 

İlerleyen çalışmalarda, izole edilen bakteriyofajların karakterizasyonu ve litik spektrumlarının belirlenmesi gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Bakteriyofaj, Antibiyotik direnç, Escherichia coli 

Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından PYO.VET.1904.21.034 proje numarası ile desteklenmiştir. 

Isolation of Lytic Bacteriophage against Multi-Drug Resistant Escherichia coli Strains 

Aim: This study was conducted to isolate lytic bacteriophages specific to multi-drug resistant Escherichia coli strains.  

Method: Six multi-antibiotic resistant E. coli strains isolated from broiler caeca were used in this study. A total of 15 caecal 

samples, including the caeca from which E. coli strains were isolated, were pooled, and suspensions were prepared for the 

detection of bacteriophages. The presence of bacteriophages against E. coli strains was tested according to the spot test 

method using BHI agar in the prepared suspensions. Samples with observed bacteriophage plaque were taken to the 

purification stage by the double-layer agar method. The suspensions were serially diluted 10-fold in order to obtain a single 

plaque from the phage suspensions. Each dilution (100 µl) was mixed with the target host bacteria (100 µl) and incubated 

at 37 °C for 12 hours. Clear plaques were selected from the region where the plaques were single. They were transferred 

to BHI Broth enriched with CaCl2 with sterile pipette tips and incubated again after the addition of host bacteria. This 

process was repeated (4 times) until plaques with the same morphology were obtained in each petri, and the purification 

process was completed. 

Results: Bacteriophage plaques were observed against 3 strains from the spot test assay of 6 multi-drug resistant E. coli 

strains in the present study. A total of 3 bacteriophages having lytic activity against E. coli strains were isolated from the 

purification process performed on bacteriophage suspensions with plaque formation. 

Conclusion: In this study, 3 bacteriophages having lytic activity against multi-antibiotic resistant E. coli strains were 

isolated. Characterization and lytic spectra of isolated bacteriophages need to be determined in further studies. 

Keywords: Bacteriophages, Antibiotic resistance, Escherichia coli 

This study was supported by Ondokuz Mayis University with the project number of PYO.VET.1904.21.034. 
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Şap Aşılarında Koruyucu Olarak Thiomersal Kullanılması 

Ayşegül KUDU ÖNAL1, Mehmet KARAKAYA1, Osman KARA1, Banu BAYRI ÖZBILGE1, Can 

ÇOKÇALIŞKAN1, Deniz KILINÇ1, Ertan AĞTÜRK1 

1Şap Enstitüsü Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: aysegul.kudu@tarimorman.gov.tr 

Amaç: Dünyanın birçok yerinde enzootik olan Şap Hastalığından korunmak için aşılama metotu kullanılmaktadır. Tüm 

aşılar da olduğu gibi Şap aşılarının da başarılı olması için stabilite oldukça önemlidir. Stabilitenin korunmasını sağlamada 

birçok aşıda olduğu gibi, Şap aşısında da Thiomersal kullanılabilmektedir.  

Thiomersalin yararlarının yanı sıra içeriğindeki civadan dolayı oldukça ciddi problemler de ortaya çıkabilmekte, bu nedenle 

kullanım miktarının minumum düzeyde olması gerekmektedir. Bu çalışmada; Multi doz şişelenme olan Şap aşısının üretim 

prosesinde minumum thiomersal kullanım miktarının belirlenmesi ile stabilitenin korunması ve zararlı 

mikroorganzimaların üremesinden korunmak amaçlanmıştır.  

Yöntem: Enstitü bünyesinde inaktivasyon işlemi tamamlanan antijenler, Cross flow yöntemi ile konsantre edilmiş ve daha 

sonra da Polietilen Glukol (PEG) ile pürifikasyon sağlanmıştır. Enzim inhibitörü olarak çalışmada, Fötal Sığır Serumu % 

0,1 oranında inhibitör olarak kullanılmış olup, % 0,01 (w/v), % 0,015 (w/v), % 0,02 (w/v) ve % 0,025 (w/v)  oranında 

sulandırılan Thiomersal kullanılmıştır. Viral antijenler olarak, Şap virusunun A ve O serotiplerinin belirlenmiş olan suşları 

(ANEP84 ve OTUR18 ) antijen üretiminde kullanılmıştır. Şap virusu antijeni Baby Hamster Kidney-21 (BHK-21) hücreleri 

kullanılarak üretilmiştir. Binary ethyleneimine (BEI) kullanılarak inaktivasyonu, PEG ile konsantrasyonu ve Tris/KCL 

buffer kullanılarak çözdürülmüştür. Aşılar, Şap Enstitüsü’nün aşı üretim protokolüne uygun olarak hazırlanmıştır. Stabilite 

Çalışmaları olarak; Saf Şap antijenlerinin stabilite kontrolleri için WF1 (aşı hazırlama bufferı) buffer içinde sulandırılması 

yapılmıştır. 18-24 saat 35⁰C’de FMDV antijenleri inkübe edilerek çalışmalar yapılmıştır. 146S hesaplamaları sükroz 

yoğunluk gradient santrifugasyon yöntemi ve sürekli akış UV spektrofotometre metodu ile 0, 7, 14, 30, 60 günlerde tespit 

edilmiştir. Gerçek zamanlı stabilite çalışmaları bahsi geçen antijenler, thiomersal içeren ve içermeyen antijenler ayrı ayrı 

sulandırılmıştır (5-8 µg/ml 146S). Hazırlanan, antijenler 4⁰C’de yaklaşık 1 yıl saklanmış ve bu süreçte ayda bir kere olmak 

üzere 146S testi ve total protein hesaplaması yapılmıştır. Şap virusu örneklerinin içerdiği 146S partikül miktarınınve total 

protein miktarının belirlenmesi için Şap Enstitüsü Protokolünde belirtilen yöntemler kullanılmıştır. İçerisinde Thiomersal 

olan aşıların sığırlara uygulanarak her hangi bir alerjik/anafilaktik reaksiyon ya da beklenmeyen bir bulgu yönünden ve 

aşılama sonrası hayvanlarda oluşan antikor seviyelerinin takibi için deney hayvanları kullanılmıştır. Oluşan antikorlar 

ELISA ile test edilmiştir. 

Bulgular: A Serotipi ve O Serotipi sulandırma gruplarının 146S değişimleri karşılaştırıldığında O serotipindeki azalmaların 

A serotipindeki sulandırmalara göre çok daha az olduğu tespit edilmiş olup, O serotipinin daha stabil kaldığı belirlenmiştir. 

Sonuç: Bu projede Şap aşılarının içerisine 65.000’de 1 ile 10.000’de 1 arasında değişen oranlarda thiomersal katılarak 

146S ve total proteinlerin 12 ay içerisindeki değişimleri gözlemlenmiştir. 2.grup olarak bahsi geçen 10.000’de 1’lik 

sulandırmada genel olarak en yüksek değerler elde edilmiş olup 65.000’de 1’lik sulandırmada da 146S de ve total proteinde 

azalmalar olsa dahi belirtilen sulandırma düzeyinin kullanılabileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şap virusu, Thiomersal, 146S 

Using Thiomersal as a Preservative in Foot and Mouth Disaese Vaccines 

Aim: In many parts of the world, the vaccination method is used to protect against foot and mouth disease, which is 

enzootic. As with all vaccines, stability is very important for the success of FMD vaccines. Thiomersal can be used in FMD 

vaccine as well as in many vaccines to maintain stability. 

In addition to the benefits of thiomersal, serious problems may occur due to the mercury content, so the amount of use 

should be at a minimum level. This study; It is aimed to determine the minimum amount of thiomersal used in the 

production process of FMD vaccine, which is multi-dose bottling, to protect the stability and prevent the growth of harmful 

microorganisms. 

Method: Antigens, whose inactivation process was completed in the institute, were concentrated by Crossflow method and 

then purified with Polyethylene Glycol (PEG). In the study, as an enzyme inhibitor, Fetal Bovine Serum was used as 0.1% 

inhibitor, 0.01% (w/v), 0.015% (w/v), 0.02% (w/v) and 0.025% (w). Thiomersal diluted at a ratio of /v) was used. As viral 

antigens, determined strains of A and O serotypes of FMD virus (ANEP84 and OTUR18) were used in antigen production. 

Foot and mouth virus antigen was produced using Baby Hamster Kidney-21 (BHK-21) cells. Inactivation using binary 

ethyleneimine (BEI), concentration with PEG and thawed using Tris/KCL buffer. Vaccines were prepared in accordance 
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with the vaccine production protocol of the Foot and Mouth Institute. As Stability Studies; Pure Alum antigens were 

reconstituted in WF1 (vaccine preparation buffer) buffer for stability controls. Studies were carried out by incubating 

FMDV antigens at 35⁰C for 18-24 hours. 146S calculations were determined at 0, 7, 14, 30, 60 days by sucrose density 

gradient centrifugation method and continuous flow UV spectrophotometer method. For real-time stability studies, the 

aforementioned antigens, antigens with and without thiomersal, were diluted separately (5-8 µg/ml 146S). The prepared 

antigens were stored at 4⁰C for approximately 1 year, and 146S test and total protein calculation were performed once a 

month in this process. The methods specified in the Foot and Mouth Institute Protocol were used to determine the amount 

of 146S particles and total protein contained in the foot and mouth virus samples. By administering vaccines containing 

Thiomersal to cattle, experimental animals were used in terms of any allergic/anaphylactic reaction or unexpected finding 

and to monitor the antibody levels in animals after vaccination. The antibodies formed were tested by ELISA. 

Results: When the 146S changes of the A Serotype and O Serotype dilution groups were compared, it was determined that 

the reductions in O serotype were much less than in the A serotype dilutions, and it was determined that the O serotype 

remained more stable. 

Conclusion: In this project, the changes of 146S and total proteins within 12 months were observed by adding thiomersal 

to the FMD vaccines at rates ranging from 1 in 65,000 to 1 in 10,000. In general, the highest values were obtained in the 

dilution of 1 in 10,000, which was mentioned as the 2nd group, and it was determined that the specified dilution level could 

be used even if there were decreases in 146S and total protein in the dilution of 1 in 65,000. 

Keywords: Foot and Mouth Disease Virus, Thiomersal, 146S 

Bu bildiri Şap Enstitüsü tarafından desteklenmektedir. 
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Anti-Brusella Antikor Tespit Testleri İçin Referans Süt Serumları Hazırlanması ve Süt Serumlarının Kantitatif 

Değerlendirilmesi 

Evrim GENÇ1, Yunus KILIÇOĞLU2, Özlem BÜYÜKTANIR YAŞ1, Oktay GENÇ1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Mikrobiyolojisi ABD, Atakum/Samsun  
2Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü, Seroloji Bölümü, Samsun 

Sorumlu Yazar: ogenc@omu.edu.tr 

Amaç: İmmunolojik hızlı test yöntemlerinin yaygınlaşması ve non-invaziv uygulamaların saha testleri olarak tercihi 

ruminantlarda süt testlerini öncelikli hale getirmiştir. Serolojik testlerde anti-Brusella antikor test sonuçlarının 

değerlendirmesi OIE referans serum örnekleri ile yapılmaktadır. Ancak antikor tespiti yapılan süt testlerinde, referans 

olarak her ne kadar kan serumları kullanılsa da, kantitatif olarak sonuçları ifade etmede ve membran bazlı testlerde süt ve 

süt serumları tercih nedenidir. Bu çalışma, anti-Brusella antikor tespitinde hızlı süt testleri için referans süt serum 

kontrolleri oluşturulması ve süt serumlarında referans serumlarla antikor tespitinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.  

Yöntem: Referans kan-süt serum örneklerin değerlendirilmesi amacıyla ELISA optimizasyonu gerçekleştirildi. Serum 

konsantrasyonları, CFT ile full hemolitik ünitesi tespit edilen anti-Brusella serum koleksiyonları ile gerçekleştirildi. 

Referans süt serumları, Brusella antikoru içermeyen süte belirli konsantrasyonlarda kan serumu ve presipitasyon için rennin 

ilavesi ile elde edildi. Hazırlanan süt serumları ve kan serumları anti-Brusella antikor konsantrasyonunun belirlenmesi 

amacıyla ELISA ile kantitatif olarak değerlendirildi. Bu amaçla kan ve süt serumları için CFT ünitesi bilinen referans 

serumlar ile kalibratör oluşturuldu. R2 değeri en yüksek olan değerler ile elde edilen formüle göre konsantrasyon tespiti 

yapıldı. Brusella abortus izolasyonu yapılmış toplam 27 sığır serumu bu amaç için değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmada kan-süt serumlarının değerlendirilmesi ELISA ile gerçekleştirildi. Testin uygunluğu, 60 negatif ve 

45 pozitif referans serum ile AUC ve performans indeks kriterlerine göre belirlendi. Oluşturulan kalibratörler ile Brusella 

izolasyonu yapılmış kan ve süt serum örneklerinde anti-Brusella antikor konsantrasyonları belirlendi.  

 Sonuç: Çalışmada, süt serumlarının, CFT unitesi ile standart hale getirilebileceği gösterilmiştir. Olusturulan süt 

referanslarının, anti-Brusella antikor tespit testleri, test sensitivite ve spesifitelerinin belirlenmesi, internal kontrol ve süt 

serumlarında anti-Brusella antikor tespiti için kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Brusella referans serumları, kantitatif ELISA, süt ELISA, KFT 
 

Preparation of Reference Milk Wheys for Anti-Brucella Antibody Detection Tests and Quantitative Evaluation of Milk 

Wheys 

Objective: The widespread use of immunological rapid test methods and the preference of non-invasive applications as 

field tests have made milk tests a priority in ruminants. Evaluation of anti-brucella antibody test results in serological tests 

is performed with OIE reference serum samples. However, in milk tests for antibody detection, although blood serum is 

used as a reference, milk and milk wheys are preferred in expressing the results in place of sera quantitatively and in 

membrane-based tests. This study was carried out to establish reference milk whey controls for rapid milk tests in anti-

Brusella antibody detection and to determine antibody detection in milk wheys with reference sera. 

Method: The ELISA optimization was performed to evaluate the reference blood-milk serum samples. Serum 

concentrations were determined with anti-Brusella sera whose full hemolytic unit was determined by CFT. Reference milk 

wheys were obtained by adding specific concentrations of blood serum and rennin for precipitation to milk having no 

Brucella antibody. Prepared milk wheys and blood sera were evaluated quantitatively by ELISA to determine the anti-

Brucella antibody concentration. For this purpose, calibrators for blood and milk wheys were created with reference sera 

whose CFT unit is known. The concentration was determined according to the formula obtained with the values with the 

highest R2 value. Sera from 27 aborted cows was evaluated for this purpose. 

Results: Evaluation of blood-milk sera was performed by ELISA in the study. The suitability of the test was determined 

according to AUC and performance index criteria using 60 negative and 45 positive reference sera. Anti-Brucella antibody 

concentrations were determined in blood and milk serum samples from Brucella isolated animal sera with the created 

calibrators. 

Conclusion: In the study, it has been shown that milk wheys can be standardized with the CFT unit. It was concluded that 

the milk references created can be used for anti-Brucella antibody detection tests, determination of test sensitivity and 

specificity, internal control and anti-Brucella antibody detection in milk wheys. 

Keywords: Brucella reference sera, quantitative ELISA, milk ELISA, CFT  
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Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Listeria monocytogenes İzolatlarının Bazı Virulens Genlerinin Araştırılması 

Adem ADIGÜZEL1, Oktay KESKİN2 

1Tarım Ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Şanlıurfa, Türkiye 
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Abd, Eyyübiye, Şanlıurfa, Türkiye 

Sorumlu Yazar: okeskin@harran.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmada klinik ve gıda kaynaklı L. monocytogenes izolatlarında türe özgü listeriolizin O ve internalin A 

moleküllerini kodlayan hylA ve inlA genleri ile virulensi belirleyen internalin C ve internalin J moleküllerini kodlayan inlC 

ve inlJ genlerinin varlığının araştırılması ve izolatlarda bu 4 genin varlığının analizi için bir multipleks PCR protololünün 

oluşturulması amaçlandı.  

Yöntem: Bu amaçla 7 klinik ve 21 gıda orijinli olmak üzere toplam 28 L. monocytogenes izolatı kullanıldı.  

Bulgular: Çalışma sonucunda 6’sı klinik ve 12’si gıda orjinli olmak üzere toplam 18 izolat araştırılan 4 genin varlığı 

yönünden de pozitif olarak belirlenirken koyun beyninden elde edilen 1 izolat ve gıda orjinli 2 izolatın inlJ ve hylA gen 

varlığı yönünden pozitif olduğu saptandı. Ayrıca gıda orijinli 2 izolat inlA ve hylA genleri yönünden pozitif olarak 

belirlendi. Analiz edilen 4 izolatda ise araştırılan genlerin hiç birisi tespit edilemedi. Klinik orijinli izolatlar inlA ve inlC 

genleri yönünden %85,7 oranında ve inlJ ve hylA genleri yönünden ise %100 oranında pozitif bulundu. Gıda kaynaklı 

izolatlar inlA, inlC, inlJ ve hylA genlerinin varlığı yönünden sırasıyla %66,7; %76,2; %71,4 ve %80,1 oranında pozitif 

olarak belirlendi.  

Sonuç: Bu verilere göre ikisi tür spesifik, ikisi de virulens belirteci olmak üzere 4 gen bölgesinin tespit edilmesi için 

tasarlanan multipleks PCR tekniğinin hızlı ve kullanılabilir bir teknik olduğu kanısına varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Hayvan, gıda, Listeria monocytogenes, multipleks PCR, virulens genleri 

Investigation of Some Virulence Genes of Listera monocytogenes Strains Isolated from Different Sources 

Objective: In this study, was aimed that to detect hylA, inlA, inlC ve inlJ genes, which encode listeriolysin O, internalin 

A, internalin C and internalin J in, L. monocytogenes isolates from clinical and food originated samples. The first two genes 

encode respective proteins based on species specific, while the latters encodes molecules responsible for virulence. We 

also planned to establish a multiplex PCR protocol that enables to detect of all four genes together.  

Method: A total of 28 L. monocytogenes isolates obtained from 7 clinical and 21 food originated sample were used in the 

study.  

Results: As a result of the study, a total of 18 isolates including 6 of clinical origin and 12 of food origin, were found to be 

positive in terms of the presence of the four genes investigated, while 1 isolate, obtained from sheep brain, and 2 isolates, 

recovered from food origin, were found to be positive for the presence of inlJ and hylA genes.  

In addition, 2 isolates of food origin were positive for inlA and hylA genes. None of the investigated genes could be detected 

in the 4 isolates analyzed. The clinical origin isolates were found to be positive in 85.7% for inlA and inlC genes, and 100% 

positive for inlJ and hylA genes. The isolates of food origin were detected to be positive for the presence of inlA, inlC, inlJ 

and hylA genes at the rate of 66.7% , 76.2%, 71.4%, and 80.1% respectively.  

Conclusions: Based on these data, it was concluded that the multiplex PCR technique, designed to detect 4 gene regions, 

two of which is species specific and two of which are virulence markers, is a fast and usable technique. Based on these 

results, it is thought that multiplex PCR designed were found as a fast and useful technique to detect four genes, which are 

species-specific and virulence indicators. 

Keywords: Animal, food, Listeria monocytogenes, multiplex PCR, virulence genes 

*: Birinci yazarın aynı isimli Yüksek Lisans Tezi’nden özetlenmiştir. 
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Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Listeria monocytogenes İzolatlarının Biofilm Oluşturma Yeteneklerinin Araştırılması 

Khaled AL-KİLANİ1, Oktay KESKİN2 

1Gaziantep Üniversitesi, Cerablus Meslek Yüksekokulu, Cerablus, Suriye 
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Abd, Eyyübiye, Şanlıurfa, Türkiye 

Sorumlu Yazar: okeskin@harran.edu.tr 

Amaç: Listeria monocytogenes hayvanlarda ve insanlarda benzer klinik tablolara neden olan gıda kaynaklı zoonotik bir 

bakteridir. Bu çalışmanın amacı farklı kaynaklardan elde edilen L. monocytogenes izolatlarının biyofilm oluşturma 

yateneklerinin belirlenmesi ve biyofilm oluşumunda etkili olan flaA, luxS ve prfA genlerinin varlığının araştırılmasıdır. 

Yöntem: Bu amaçla 7’si hayvanlardaki klinik materyallerden, 21’i de farklı gıdalardan izole edilen toplam 28 L. 

monocytogenes suşunun biyofilm oluşturma yetenekleri tüp ve mikropleyt yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Ayrıca 

polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile de  flaA, luxS ve prfA genlerinin varlığı yönünden araştırılmıştır.  

Bulgular: Biyofilm oluşumu açısından tüp yöntemi ile gıda orijinli izolatların 1’i negatif, 5’i zayıf, 4’ü orta ve 11’i güçlü 

pozitif olarak değerlendirilirken; klinik örneklerden elde edilen izolatlardan 5’i orta, 2’si güçlü pozitiflik oluşturmuştur. 

Mikropleyt yöntemi ile gıda kaynaklı izolatların 4’ü zayıf, 5’i orta ve 12’si güçlü; klinik orijinli izolatların ise 5’i orta ve 

2’si de güçlü pozitif olarak belirlenmiştir.  

Araştırılan gen bölgeleri açısından bakıldığında klinik örneklerden elde edilen izolatların tamamı luxS genine sahip iken, 

gıda orijinli izolatların 15’i pozitif ve 6’sı negatif olarak değerlendirildi. Araştırılan flaA geni gıda kaynaklı izolatların 

tamamında saptanırken; klinik izolatların 6’sı pozitif, 1’i de negatif olarak belirlendi. prfA geni ise 1 gıda ve 1 klinik izolat 

hariç izolatların tamamında tespit edildi. 

Sonuç: Sonuç olarak, hem gıda hem de klinik orijinli L. monocytogenes izolatları biyofilm oluşturma yeteneğine sahip 

olmasının önemli olduğu ve gerek hayvan sağlığı, gerekse halk sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınması gerektiği 

kanısına varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Listeria monocytogenes, biyofilm, flaA, luxS ve prfA 

Investigation of Biofilm Forming Abilities in Listeria monocytogenes Samples Isolated from Different Sources. 

Objective: Listeria monocytogenes is a zoonotic bacteria that causes disease in both animals and humans, particularly 

food-borne diseases. The aims of this study is to determine the biofilm formation capabilities of L. monocytogenes that 

isolated from various sources, as well as to investigate the presence of biofilm-forming gene sequences such as flaA, 

luxS, and prfA. 

Method: For this objective, biofilm forming capabilities of 7 clinical material and 21 food-origin L. monocytogenes isolates 

were determined by tube and microplate method. In addition, flaA, luxS and prfA gene sequences were investigated by 

PCR. 

Results: In terms of biofilm formation according to the tube method, one of the food isolates was classified as negative, 

five as weak, four as moderate, and eleven as strongly positive, whereas five of the isolates from clinical samples were 

moderately positive and two were strong positive. Also, according to the microplate method, four of the foodborne isolates 

were weak, five were moderate, and twelve were strong. In terms of the gene sequences investigation, all of the isolates 

from clinical samples carried the luxS gene, while Fifteen of the isolates from food origin were found to be positive and six 

were found to be negative for the presence of this gene. While the flaA gene was found in all of the food-borne isolates, 

only six of the clinical isolates were positive and one was negative. All other isolates were positive for the prfA gene, with 

the exception of one food and one clinical sample isolate. 

Conclusions: As a result, it was determined that both food and clinical L. monocytogenes isolates had the capabilities to 

form biofilms, and that appropriate precautions should be taken in terms of animal and public health. 

Keywords: Listeria monocytogenes, biofilm, flaA, luxS and prfA. 

*: Birinci yazarın aynı isimli Yüksek Lisans Tezi’nden özetlenmiştir. 
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16.30 

2. Oturum  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fuat AYDIN  

Prof. Dr. Mehmet KALE  

- BS35 Çiftlik hayvanlarında atığa neden 

olan Chlamydia abortus’ların hücre kültürü ile 

izolasyonu ve üreme eğrilerinin 

değerlendirilmesi  

Emine Eda TOSLAK, Beatriz PADRON PEREZ, Ayşegül 

İLBAN, Aslı BALEVİ, Osman ERGANİŞ 
 

- BS13 Türkiye Kaz Popülasyonunda Parvovirus 

İnfeksiyonu 

Fethiye ÇÖVEN, İsmail ŞAHİNDOKUYUCU, Ömer Faruk 

KÜÇÜKKALEM, Hamza KILIÇ, Özge YILMAZ ÇAĞIRGAN, 

Ercüment ERTUNÇ 

 

- BS32 Erzurum İlinde Tüketime Sunulmuş Çiğ Süt 

Örneklerinde Coxiella burnetii Varlığının PCR ile 

Saptanması  

Mehtap DEMİRLER, Muhammed Furkan KAPLAN, Mehmet 

Akif DEMİR, Alper BARAN, Seyda CENGİZ, Mehmet Cemal 

ADIGÜZEL 
 

- BS40 Ukrayna bozkır ineklerinde subklinik mastitis 

dağılımı ve sütle Staphylococcus 

aureus atılımının yoğunluğu 

Anna LEVCHENKO, Vyacheslav DANCHUK, Oleksii 

DANCHUK, Valerii USHKALOV, Oksana ZELENINA, Ecehan 

AYTEK , Muhammed Furkan KAPLAN, Cihan OZ 
 

- BS57 Bir Yavru Maymunda Monkeypoxvirus 

Varlığının Moleküler ve Virolojik Yönden 

İncelenmesi 

Yakup Sinan ORTA, Mehmet KALE, Özlem ÖZMEN, 

Ayşegül USTA, Ozan KOÇLU  

- BS37 Erzurum İlinde Tüketime Sunulan Çiğ Sütlerde 

İnsan Kaynaklı Staphylococcus aureus 

Kontaminasyonunun Saptanması 

Muhammed Furkan KAPLAN, Alper BARAN, Mehmet 

Cemal ADIGÜZEL, Seyda CENGİZ 
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16.30-

19.00 

Balıklı Göl Gezisi  

19.30-

20.00 

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği Olağan Genel Kurulu  

20.00-

21.00 

Akşam Yemeği  

    
 

 

27 Ekim 2022 Perşembe  

Dollvet Salonu - (Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin AYGÜN Salonu)  

9.00-

10.00 

3. Oturum  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadı̇r Semı̇h GÜMÜŞSOY  

Doç. Dr. Neval Berrı̇n ARSERİM  

- BS7 Sığır, Koyun ve Keçi Dışkılarından İzole Edilen Escherichia 

coli İzolatlarının Antibiyotik Dirençliliği, Beta-laktamaz, 

Ampicilin-C ve Karbapenemaz Aktivitesi Yönünden 

Fenotipik İncelenmesi 

Asya KAZAN, Sibel KIZIL, Melike Efsun 

ÇEÇEN, Aziz Utku ÖNEL 
 

- BS12 Koyun Ve Sığır Akciğer Örneklerinden İzole Edilen 

Bakteriler Ve Güncel Antibiyotik Direnç Profilleri  

Emre KARAKAYA, Fuat AYDIN 
 

- BS47 Kedi ve Köpek Kökenli Genişlemiş Spektrumlu Beta 

Laktamaz ve AmpC Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli 

ve Klebsiella pneumoniae İzolatlarının Fenotipik ve 

Genotipik Karakterizasyonu 

Merve Gizem SEZENER, Arzu FINDIK 

 

- BS56 Kedi ve Köpek Dışkılarında Salmonella sp. Varlığının 

Fenotipik ve Genotipik Olarak Saptanması ve Fenotipik 

Olarak Antibiyotik Direnç Profilinin Belirlenmesi 

Cihan ÖZ, Mustafa YILDIZ, Seyda CENGİZ, 

Mehmet Cemal ADIGÜZEL  

- BS23 Su Kaynaklarından İzole Edilen Aeromonas spp. ve 

Escherichia coli İzolatlarında Plazmid Aracılı Kolistin 

Direncine Yol Açan mcr Genlerinin Varlığı 

Harun HIZLISOY 

 

10.00-

10.30 

Ara 
 

10.30-

11.30 

4. Oturum  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÇABALAR  

Prof. Dr. Leyla GÜLER  

10.30-

11.00 

Çağrılı konuşmacı: Prof. Dr. Fuat AYDIN - Mikrobiyoloji Disiplininde Yeni Bir Bakteri Türünün Tanımlanması 
 

11.00-

11.30 

Çağrılı konuşmacı: Prof. Dr. Hasan Hüseyin HADİMLİ - Enfeksiyöz Hastalıkların Mücadelesinde Veteriner Teşhis 

Laboratuvarlarının Rolü ve Önemi 
 

11.30-

12.00 

Ara 
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12.00-

13.00 

5. Oturum  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Velı̇ GÜLYAZ  

Doç. Dr. İrem GÜLAÇTI  

- BS50 Marmara Bölgesinde Kuduz Epidemiyolojisi; Dün, Bugün ve 

Gelecek Projeksiyonu 

Züleyha PESTIL 
 

- BS3 Türkiye'nin orta karadeniz bölgesinde sığır ve koyun yerel 

sürülerinde bovine respirovirus tip-3 (BPIV-3) virusnun 

serolojik olarak araştırılması 

Ahmed Eisa ELHAG IBRAHIM, Zafer 

YAZICI  

- BS33 Buzağı ishallerinde teşhiste unutulan bir etken: Sığırların 

norovirusları ve moleküler karakterizasyonu 

Mehmet Özkan TIMURKAN, Hakan 

AYDIN 
 

- BS39 Ege Bölgesinde keçilerde Akabane virus enfeksiyonun 

serolojik olarak araştırılması 

Kemal PEKMEZ 
 

- BS43 Köpeklerde sebebi bilinmeyen ishal vakalarında kobuvirusun 

rolü ve moleküler karakterizasyonu 

Mehmet Özkan TİMURKAN, Hakan 

AYDIN, Erdal POLAT 
 

- BS19 Türkiye’de ishalli köpeklerde yeni bir Parvovirus (Canine 

Bufavirus/Carnivore protoparvovirus 3) 

Turhan TURAN, Mustafa Ozan 

ATASOY, Hakan IŞIDAN, Remzı̇ye 

ÖZBEK 
 

13.00-

14.30 

Yemek 
 

14.30-

15.30 

7. Oturum  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seçı̇l ABAY  

Doç. Dr. Mehmet Ozkan TİMURKAN  

14.30-

14.40 

BS24  Broylerlerde Clostridium perfringens İzolasyonu, Toksin 

Genotiplendirmesi ve   Antibiyotik Duyarlılığının 

Araştırılması                                 

Evrim GENÇ, Oktay GENÇ 

 

14.40-

14.50 

BS29 Kanatlılarda kronik solunum yolu hastalığının (CRD) serolojik 

tanısı için in house enzyme- linked immunosorbent assay 

(ELISA) prototipi geliştirilmesi 

Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE, Oktay KESKİN, 

Osman Yaşar TEL, Ahmet Murat 

SAYTEKİN, Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK 

 

14.50-

15.00 

BS31 Tavuk Orijinli Escherichia coli İzolatlarının Fenotipik ve 

Genotipik Karakterizasyonu 

Ecehan AYTEK, Selcen SEVUK, Seyda 

CENGİZ, Mehmet Cemal ADIGÜZEL  

15.00-

15.30 

Çağrılı konuşmacı: Prof. Dr. Erdal Erol - Shotgun Metagenomiks Yöntemi ile İshalli Taylarda Rotavirüs Grup 

B’nin Keşfedilmesi 
 

16.00-

18.00 

Göbeklitepe 
 

18.00-

19.00 

Osmanbey Kampüsü - Panoramik Kampüs Turu 
 

19.30-

21.30 

Sıra Gecesi – Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesileri 
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MSD Salonu (Veteriner Hekim Sabire AYDEMİR Salonu)  

12.00-

13.00 

6. Oturum  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oktay GENÇ  

Doç. Dr. Seyda CENGİZ  

- BS28 Sığırların Solunum Sistemi Enfeksiyonlarından İzole 

Edilen Bakteriyel Etkenler 

Leyla GÜLER, Habibe ALTINIŞIK EŞMEKAYA, Eda 

Naz ÖZKAL, Büşra KESKİN 
 

- BS53 Sığır Pnömoni Etkenlerinin Tespiti, 

Karakterizasyonu ve PFGE Yöntemi ile 

Genotiplendirilmesi 

Mahmut Niyazi MOĞULKOÇ, Murat YILDIRIM 
 

- BS34 Çiftlik Hayvanlarından İzole Edilen Trueperella 

pyogenes izolatlarının Virülens Faktörlerinin 

Belirlenmesi 

Dilek ÖZTÜRK, Sibel YAMAN 
 

- BS11 Kuzu ve Buzağılarda Trueperella pyogenes: 

İzolasyon, İdentifikasyon ve Antibiyotik Duyarlılığı 

Emre KARAKAYA, Özgür GÜRAN, Doğancan 

YARIM, Neslihan ERKEK, Enes Said GÜNDÜZ, 

Duygu AYDOĞDU, Kadir Semih GÜMÜŞSOY, Seçil 

ABAY, Fuat AYDIN 

 

- BS48 Türkiye’deki sütten yeni kesilen taylarda Lawsonia 

intracellularis’in moleküler ve serolojik yönden 

araştırılması  

Kemal METINER, Alper METE, Erdal EROL 
 

- BS8 Bağırsak Mikrobiyotasının Depresyon ve Obezite 

Üzerine Etkisi 

Mehtap ODABAŞI, Müzeyyen Aybüke YAYLA, Ebru 

Bardaş ÖZKAN, İlknur ALTUNTAŞ, Oytun ERBAŞ  

13.00-

14.30 

Yemek  

14.30-

15.30 

10. Oturum  

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hakan AYDIN  

Doç. Dr. Asli BALEVİ  

14.30-

14.40 

BS18 Kuzularda Orf virüsünün patojenitesi üzerine 

İvermektin'in etkisinin saptanması 

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Fuat ÖZYÖRÜK, İrfan 

ÖZGÜNLÜK, Serdar UZAR, Murat SEVGİLİ, Beyhan 

SAREYYÜPOĞLU, Sait KIRKPINAR 
 

14.40-

14.50 

BS51 Sığırların vücutlarında görülen Bovine 

Papillomavirus kaynaklı siğillerden virus üretimi 

Sevinç SÖKEL, Mehmet KALE 
 

14.50-

15.00 

BS38 Sığırlarda Meme Başı Siğillerinde Bovine 

Papillomavirus Varlığının Moleküler Yönden 

Karakterizasyonu ve Farklı Bir Tedavi. 

Kamil ATLI , Yakup Sinan ORTA, Sevinç 

SÖKEL, Mehmet KALE  

15.00-

15.10 

BS55 Sığırlarda Gelişen Vücut Siğillerinde Bovine 

Papillomavirus Varlığının Moleküler Yönden 

Karakterizasyonu ve Farklı Bir Tedavi Yaklaşımı 

Hasbi Sait SALTIK, Yakup Sinan ORTA, Sevinç 

SÖKEL, Mehmet KALE  

15.10-

15.20 

BS49 Sığırların vücutlarında görülen BPV kaynaklı 

siğillerin tespiti ve yeni bir tedavi protokolü 

Sevinç SÖKEL, Mehmet KALE 
 

15.20-

15.30 

BS21 Köpeklerde Canine Oral Papillomavirusunun 

Virolojik Yönden Teşhisi ve Tedavi Uygulamalarının 

Değerlendirilmesi 

Sevinç SÖKEL, Yakup Sinan ORTA, Mehmet KALE, 

Yakup YILDIRIM 
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28 Ekim 2022 Cuma  

Dollvet Salonu - (Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin AYGÜN Salonu)  

9.00-

10.00 

8. Oturum  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatih KÖKSAL  

Doç. Dr. Özlem BÜYÜKTANIR YAŞ  

- BS27 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 

Bruselloz Kontrol ve Eradikasyon 

Programının değerlendirilmesi ve 

kaydedilen ilerlemeler 

Mehmet DEMİRPENÇE, Oya G. BİLİM, Salih ÖZKIRAN, 

Cengiz KARAMAN, Veysel HACIOĞULLARI  

- BS20 Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Çalışma Bölgesinde Sığır Brusellozunun 10 

Yıllık Değerlendirilmesi 

Ediz Kağan ÖZGEN, Yasemin ERDOĞAN, Orbay SAYI, Mehtap DEMİRLER, 

Perihan ŞERİFOĞLU BAĞATIR, Mustafa ULUCAN, Mustafa KARAGÖZ, 

Berna YANMAZ, Biray OKUMUŞ, Ömer Hamza AKKAYA, Aslı KORTEL 

TURAN 

 

- BS16 Bruselloz sönüşü yapılmış işletmelerde 

bulunan toprak ve yem maddelerinin bulaş 

riski açısından değerlendirilmesi 

Ahmet Murat SAYTEKIN, Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE 
 

- BS46 Çeşitli Coğrafik Bölgelerden Toplanan 

Kurbağa Örneklerinde Brucella spp. 

Varlığının Araştırılması 

Kadir AKAR, Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE, Emin Ayhan BAKLAN, 

Gülseren YILDIZÖZ, Osman Yaşar TEL, Oktay KESKİN, Sevil 

ERDENLİĞ GÜRBİLEK 

 

- BS26 Sütte Brucella saptanması için antijen 

yakalama sandviç ELISA geliştirilmesi 

Sevil ERDENLIĞ GÜRBILEK, Ayfer YÜCE GÜLLÜ YÜCETEPE  

- BS45 Brusellozun serolojik teşhisinde LPS ve 

sentetik O polisakkaritlerinin i-ELISA için 

kullanımlarının değerlendirilmesi 

Songül ÖTKÜN, Ahmet Murat SAYTEKİN, Ayfer GÜLLÜ 

YÜCETEPE, Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK  

10.00-

10.30 

Ara  

10.30-

11.30 

9. Oturum  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Hüseyin HADIMLI  

Doç. Dr. Fethiye ÇÖVEN  

- BS59 Serumsuz Vasat  Kullanılarak Üretilen 

Antijenlerden Şap Aşısının Hazırlanması 

Aydın COŞKUNER, Şükran YILMAZ, Ali ÖZDEMIR, Taibe ARSOY, 

Aydın TAŞLI, Mustafa ÖZYIĞIT, Himmet EKICI, Mehmet 

KARAKAYA, Osman KARA, Can ÇOKÇALIŞKAN, Beyhan 

SAREYÜPOĞLU, Ertan AĞTÜRK 

 

- BS14 Akabane virüsünün tespiti,  izolasyonu ve 

otovaksin suşu çalışmaları 

Gülnur KALAYCI, Kemal PEKMEZ, Murat KAPLAN, 

Abdurrahman Anıl ÇAĞIRGAN, Fatih ARSLAN, Bülent 

KAFA 

 

- BS22 İnaktif Enfeksiyöz Bronşitis (Ib) Virüs 

Aşılarında Su/Yağ Emülsiyonu 

Formülasyonlarının Adjuvan Potansiyelinin 

Araştırılması 

Karrar Ali Mohammed Hasan ALSAKİNİ , Furkan Ozan 

ÇÖVEN, Ayşe NALBANTSOY  

- BS52 Farklı Adjuvan Sistemlerinin İnfluenza Aşı 

Formülasyonunda Kullanım Potansiyeli 

Furkan Ozan ÇÖVEN, M.ekin AZBAZDAR, Mert 

DIKMENOĞULLARI, Zeynep A. KOÇER, Emel Öykü ÇETIN 

UYANIKGIL, Nazli BOKE SARIKAHYA, Fethiye ÇÖVEN, Nejdet 

ÇÖVEN, Ayşe NALBANTSOY 

 

- BS44 Liyofilizasyon ve İnaktivasyon İşlemlerinin 

Coxiella burnetii Spesifik Antikorları 

Üzerinde Etkilerinin Değerlendirilmesi 

Ediz Kağan ÖZGEN, Orbay SAYI, Mehtap DEMİRLER, Şahin 

ÇAKIR, Ercan ATALAY  
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- BS10 Buzağı ve koyunlarda Mannheimia 

haemolytica enfeksiyonuna karşı 

monovalan, bivalan ve polivalan aşı 

adaylarının geliştirilmesi 

Aslı BALEVİ, Ayşegül İLBAN, Zafer SAYIN, Ali USLU, Yasemin KARYEYEN, 

Gökçenur SANİOĞLU GÖLEN, Ayten GÖK, Eda TOSLAK, Canan 

KEBABCIOĞLU, Osman ERGANİŞ  

11.30-

12.00 

Ara 
 

12.00-

13.00 

Posterlerin İncelenmesi (Analitik Kimya Poster Sunum Alanı)  

 

13.00-

14.30 

Öğle Yemeği 
 

 

14.30-

15.30 

12. Oturum  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevı̇l ERDENLİĞ GÜRBILEK  

Prof. Dr. İsmaı̇l Hakki EKİN  

14.30-

14.40 

BS58 Aşılı ve aşısız civcivlerde infeksiyöz bursal hastalık 

virus varlığının belirlenmesi 

Beatriz PADRON-PEREZ, Meltem MENEKŞE, 

Aslı BALEVİ, Osman ERGANİŞ 
 

14.40-

14.50 

BS2 Türkiye’deki Tavuklarda Onkogenik Formlu Marek 

Hastalığının (MD) Deteksiyonu (2011-2020): Marek’s 

EcoRI-Q (MEQ) Geni Genetik Analizleri 

Hasan ABAYLI, Remziye ÖZBEK 

 

14.50-

15.00 

BS60 Çeşitli Hayvan Türlerinden Escherichia coli 

Bakteriyofajlarının İzolasyonu, Moleküler 

Karakterizasyonu ve Bakteriyofaj Etkinliklerinin 

Belirlenmesi: İlk Bulgular 

H. Hüseyin HADİMLİ, Murat YILDIRIM, Yasin 

GÜLCÜ, Seyda CENGİZ, E. Kağan ÖZGEN, 

Fethiye ÇÖVEN, Özlem ALTUNTAŞ, Hüseyin 

BAYBURS, Fatma AKBABA TÜRKASLAN, Hacer 

MARANGOZ, Fatma BOZKURT, Serhat AYAN 

 

15.00-

15.30 

Çağrılı Konuşmacı: Dr. John McGIVEN - The diagnosis of brucellosis 
 

15.30-

15.45 

Kongre değerlendirme - Kapanış  

16.00-

19.00 

Harran Antik Kenti Gezisi 
 

20.00-

21.00 

Kapanış Yemeği – Nevali Otel – BABİL salonu 
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MSD Salonu (Veteriner Hekim Sabire AYDEMİR Salonu)  

12.00-

13.00 

11. Oturum  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dı̇lek ÖZTÜRK  

Prof. Dr. Osman Yaşar TEL  

12.00-

12.10 

BS42  Pelophylax sp. Türlerinden İzole Edilen Escherichia 

coli’ lerde Filogeni, Virülans Genlerinin ve Biyofilm 

Oluşumunun Araştırılması 

Erva RAKICI, Elif AYDIN, Abdullah ALTUNIŞIK, 

Kazım ŞAHIN, Osman Birol ÖZGÜMÜŞ 
 

12.10-

12.20 

BS25  Pelophylax sp. Türlerinden İzole Edilen Bazı Enterik 

Bakterilerin Pulsed Field Jel Elektroforezi ile Parmakizi 

Analizi 

Erva RAKICI, İnci DURUKAN, Abdullah Altunışık 

ALTUNIŞIK, Kazım ŞAHIN, Osman Birol 

ÖZGÜMÜŞ  

12.20-

12.30 

BS17 Kedilerden İzole Edilen Candida albicans’ın Disk 

Diffüzyon Tekniği İle Antifungal İlaç Duyarlılığının 

Araştırılması 

Aziz Utku ÖNEL, Asya KAZAN, Bilal ÖZDEMİR, 

Efsun Melike ÇEÇEN, Sibel KIZIL, Murat 

YILDIRIM  

12.30-

12.40 

BS1 Evcil kedilerin kıl ve derilerinden izole edilen mantar 

etkenlerinin yaygınlığı ve çeşitliliği 

Seyyide SARIÇAM İNCE, Ebru TORUN  

12.40-

12.50 

BS5 Gebe bir kedide feline enfeksiyöz peritonitis (FIP) 

enfeksiyonu 

Ozan KOÇLU, Sibel HASIRCIOĞLU, Harun 

ÇINAR, Gizem KAVAK ÇINAR 
 

12.50-

13.00 

BS41 Köpek salya örneklerinden Pasteurella 

multocida varlığının PCR ve kültürel yöntemlerle 

araştırılması 

Serdal TARHANE 

 

13.00-

14.30 

Öğle Yemeği 
 

14.30-

15.20 

13. Oturum  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sı̇mten YEŞİLMEN ALP  

Doç. Dr. Kemal METİNER  

- Posterler İçin Genel Tartışma  - MSD Salonu (Veteriner Hekim Sabire AYDEMİR Salonu) 
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Poster Sunumları (Analitik Kimya Poster Sunum Alanı)  

14.30-

15.30 

Poster Bildiriler  

 

- BP23 Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinde 

Mycoplasma iowae varlığının bakteriyolojik ve 

moleküler yöntemlerle araştırılması 

Şefika Hande ERPEK, Seyyal AK, Kemal 

METİNER 
 

- BP24 Mastitisli İneklerden İzole Edilen Candida albicans 

İzolatlarında Virülens Faktörlerinin Araştırılması 

Orçun SAV, Dilek ÖZTÜRK 
 

- BP17 Listeria ivanovii’nin PCR tabanlı testlerle tanısı Bengi AKKOYUNLU, Barış SAREYYÜPOĞLU 
 

- BP18 Hayvanlarda Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen 

Trueperella pyogenes Suşlarının Antimikrobiyal 

Duyarlılığının ve Virülens Genlerinin Belirlenmesi* 

Özgül GÜLAYDIN, Caner KAYIKÇI, Ali 

GÜLAYDIN 
 

- BP19 Multivalan Köpek Aşı Viruslarının Duyarlı Hücre 

Kültürlerinde Karşılaştırmalı Titrasyonu 

Yeter SONGUL, Buket ÖZKAN, Ahmet ARSLAN, 

Gülnur KALAYCI 
 

- BP14 Memeli antikorlarına bir alternatif – tavuk yumurta 

sarısından immunglobilin-Y üretimi ve saflaştırılması 

Kürşat TETİK, Barış SAREYYÜPOĞLU 

 

- BP25 Türkiye'de çift kabuklu yumuşakçalarda İnfeksiyöz 

pankreatik nekrozis virüsünün araştırılması 

Murat KAPLAN, Kemal PEKMEZ, Abdurrahman 

Anıl ÇAĞIRGAN, Fatih ARSLAN, Bülent KAFA, 

Gulnur KALAYCI  

- BP9 Bir Arap Atında Anal Bölge Cidarında Gelişen Siğil 

Lezyonunda Bovine Papillomavirus Varlığının 

Moleküler Yönden Araştırılması ve Farklı Bir Tedavi 

Yaklaşımı 

Yakup Sinan ORTA, Mehmet KALE, Sibel 

HASIRCIOĞLU, Yakup YILDIRIM 

 

- BP4 Gebe Sığırlara Uygulanan İnaktif Escherichia coli 

Aşısının Kolostrum ve Buzağı Kan Serumlarındaki IgG 

Seviyelerinin Değerlendirilmesi 

Emine ÇAKIRTAŞ, Kübra KİREZ, Şeyda YAMAN, 

Timur GÜLHAN  

- BP13 Sağlıklı tavuk kümeslerinden izole edilen çevresel 

orijinli Enterobacteriaecea‘nin GSBL ve AmpC 

betalaktamaz üretimi yönünden fenotipik 

karakterizasyonu 

Ali SERDAR, Kübra KİREZ, Şeyda YAMAN, 

Merve Gizem SEZENER, Arzu FINDIK 
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- BP22 Taze sebzelerde Arcobacter spp. ve Campylobacter 

spp.'nin prevalansı ve antibakteriyel duyarlılıkları 

Seçil ABAY, Ahmet YAMAN, Emre KARAKAYA, 

Fuat AYDIN 
 

- BP1 Şanlıurfa İlinde Yavru Köpeklerin İshal Olgularında 

Parvovirusların Araştırılması 

M. Sinan AKDOĞAN , Mehmet ÇABALAR 

 

- BP2 Şanlıurfa İlinde Buzağıların İshal Olgularında 

Rotavirusların Araştırılması 

Abdullah ÇOBAN, Mehmet ÇABALAR 

 

- BP6 Koyun Kazeöz Lenfadenitis Olgularının Mikrobiyolojik 

Analizi  

Emre KARAKAYA, Duygu AYDOĞDU, 

Doğancan YARIM, Enes Said GÜNDÜZ, 

Neslihan ERKEK, Özgür GÜRAN, Kadir Semih 

GÜMÜŞSOY, Seçil ABAY, Fuat AYDIN 
 

- BP21 ISO/IEC 17043 Standardında Bacillus anthracis’in 

Mikrobiyolojik Teşhisi Yeterlilik Testi 

Ersan PÜTÜR, Yasemin ERDOĞAN, Ediz Kağan 

ÖZGEN 
 

- BP20 Neonatal Septisemili Buzağı Kökenli Escherichia coli 

İzolatlarında Enterotoksijenik Virülens Genlerinin 

Belirlenmesi 

Serhan AKGÖZ, Şeyda YAMAN, Timur 

GÜLHAN 
 

- BP11 İnce Bağırsakta Aşırı Bakteri Çoğalması ve Yağlı 

Karaciğer İlişkisi 

Mehtap ODABAŞI, Özlem Nur BAŞ, Ebru 

Bardaş ÖZKAN, İlknur ALTUNTAŞ, Oytun 

ERBAŞ  

- BP10 Sığır Solunum Sistemi Hastalığı kökenli Pasteurella 

multocida izolatlarının genotipik karakterizasyonu 

Volkan Enes ERGÜDEN, Şeyda YAMAN, Seyda 

CENGİZ, Alper ÇİFTCİ 
 

- BP26 İnek mastitis kökenli Pseudomonas aeruginosa 

izolatlarının antibiyotip ve genotip yönlerinden 

değerlendirmesi  

Volkan Enes ERGÜDEN, Şeyda YAMAN, Kübra 

KİREZ, Merve Gizem SEZENER 
 

- BP27 Akdeniz Fokunda Edwardsiella tarda Olgusu Çağatay NUHAY 
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- BP15 Mycoplasma arginini'ye bağlı perikardiyal apse: 

Kedilerde nadir görülen bir durum 

Özlem ŞAHAN YAPICIER, Aybars AKAR, Yusuf 

Sinan ŞİRİN  

- BP3 Türkiye'deki Bir Rehabilitasyon Merkezinde Yabani 

Kuşlardan İzole Edilen E. coli ve Salmonella'nın 

Antimikrobiyal Direnci 

Özlem ŞAHAN YAPICIER, Emine Hesna 

KANDİR, Dilek ÖZTÜRK 
 

- BP28 Koyunlardan İzole Edilen Mannheimia haemolytica 

Suşlarında Real Time PCR Yöntemiyle Serotip A1, A2, 

A6’nın Belirlenmesi ve BOX, RAPD PCR Yöntemleri ile 

Moleküler Karakterizasyonu 

Cihat ÖZTÜRK, Özgül GÜLAYDIN, İsmail Hakkı 

EKİN, Kemal GÜRTÜRK 

 

- BP16 Alternatif Bir Tanı Yöntemi: LAMP Gülnur SERDAR 
 

- BP8 Türkiye’de yumurtacı tavuklarda Mycoplasma 

gallisepticum infeksiyonlarının seroprevalensi  

Betül KÜÇÜK, Mete Can AYDIN, Merve ÖZDAL 

SALAR, Muhammet Ali AĞMAZ, Akın ÜNAL, 

Osman Yavuz KIRIKOĞLU, Gazel Ayça 

KURTBEYOĞLU, Mehmet AKAN 
 

- BP7 Kültür gökkuşağı alabalıklarından (Oncorhynchus 

mykiss) Lactococcus garvieae izolasyonu 

Akın ÜNAL, Betül KÜÇÜK, Murat PAT, Özgür 

ÖZTÜRK, Metin İLEMİN, Özge ERDOĞAN, 

Özgür Osman DAVRASLI, Barış 

SAREYYÜPOĞLU, Mehmet AKAN 

 

- BP29 Determination of the prevalence of paratuberculosis 

in cattle by ziehl-nielsen staining direct fecal smear 

Halil PİR, Hakan YARDIMCI 

 

- BP30 Bir kangurudan Salmonella enterica serotip Javiana 

izolasyonu ve antimikrobiyal duyarlılığı 

Kemal METİNER, Steve LOCKE, Aveen 

ROZHBAYANI, Erdal EROL  

- BP31 Bir tayda akciğer abseleri nedeniyle olüme neden olan 

çoklu antibiyotik dirençli bir Rhodococcus equi vakası 

Kemal METİNER, Molly E. EVELY, Steve LOCKE, 

Erdal EROL  

- BP34 Sağlıklı tavuk dışkılarından ve çevresel materyallerden 

izole edilen Escherichia coli suşlarının kolistin ve çoklu 

antibiyotik dirençliliklerinin araştırılması 

Ali SERDAR, Şeyda YAMAN, Kübra KİREZ, 

Büşra YAMANOĞLU, Arzu FINDIK  

- BP32 Sığır Orijinli Lactobacillus spp., Enterococcus faecium 

ve Escherichia coli İzolasyonu ve Moleküler 

İdentifikasyonu 

Emine ÇAKIRTAŞ, Kübra KİREZ, Şeyda YAMAN , 

Merve Gizem SEZENER, Timur GÜLHAN 
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- BP33 Manda Orijinli Termofilik Kampilobakter Türlerinin 

Moleküler İdentifikasyonu 

Serhan AKGÖZ, Şeyda YAMAN, Kübra KİREZ, 

Timur GÜLHAN  

- BP35 Çoklu antibiyotik dirençli Escherichia coli suşlarına 

spesifik litik bakteriyofaj izolasyonu 

Bahar GÜNGÖR, Oktay GENÇ 

 

- BP36 Şap Aşılarında Koruyucu Olarak Thiomersal 

Kullanılması 

Ayşegül KUDU ÖNAL, Mehmet KARAKAYA, 

Osman KARA, Banu BAYRI ÖZBILGE, Can 

ÇOKÇALIŞKAN, Deniz KILINÇ, Ertan AĞTÜRK 

 

- BP37 Anti-Brusella Antikor Tespit Testleri İçin Referans Süt 

Serumları Hazırlanması ve Süt Serumlarının Kantitatif 

Değerlendirilmesi 

Evrim GENÇ, Yunus KILIÇOĞLU, Özlem 

BÜYÜKTANIR YAŞ, Oktay GENÇ 

 

- BP38 Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Listeria 

monocytogenes İzolatlarının Bazı Virulens Genlerinin 

Araştırılması 

Adem ADIGÜZEL, Oktay KESKİN 

 

- BP39 Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Listeria 

monocytogenes İzolatlarının Biofilm Oluşturma 

Yeteneklerinin Araştırılması 

Khaled AL-KİLANİ, Oktay KESKİN 
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