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ÖNSÖZ 

Tavuk yetiĢtiriciliği, hayvancılık alanında en hızlı geliĢen sektördür. Günümüzde gerek 
ekonomik koĢullar, gerekse sağlıklı beslenme amaçlı, kanatlı hayvan eti kırmızı ete oranla 
daha çok tercih edilmekte ve hayvansal protein ihtiyacını karĢılamada önemli bir rol 
üstlenmektedir. Türkiye‟de tavukçuluk sektörü, 1990 yılında 217 bin ton üretim seviyesinde 
iken, 2000 yılında 752 bin ton, 2007 yılında 1.100.000 ton üretim düzeyine ulaĢmıĢtır. 2007 
yılı kanatlı eti üretiminin 1.012 bin tonu piliç eti, 33 bin ton hindi eti, 55 bin ton ise çıkma 
tavuk ve diğer kanatlı etleridir. Ayrıca, yılda ortalama 10 milyar adet yumurta üretilmektedir 
(Anon, 2009a). Ülkemizde tavukçuluk sektörü özellikle Marmara, Ege, Ġç Anadolu ve Akdeniz 
bölgelerinde yoğunlaĢmıĢ durumdadır. Bunun nedenleri; bu bölgelerin büyük yerleĢim 
merkezlerine yakınlığı nedeniyle tüketimin fazla oluĢu, enerji temininin daha kolay olması, 
iklim, coğrafi yapı uygunluğu ve ulaĢım imkanlarının daha kolay olmasıdır. 
 

Tavuk coccidiosisi, dünya genelinde yaygın görülen bir hastalıktır. Hastalığın 
eradikasyonu söz konusu olmadığından, tavuk iĢletmelerinin temel hedefi anticoccidial etkili 
kimyasal ajanlar kullanarak, klinik hastalık oluĢumunu engellemektir. Bu nedenle, 
anticoccidial ajanlar yoğun bir Ģekilde kullanılmakta, buna bağlı olarak da hastalık subklinik 
vakalar Ģeklinde seyretmektedir. Ancak, anticoccidial ilaç kullanılmasının da etkenlere direnç 
geliĢmesi ve kalıntı problemi gibi olumsuz yönleri vardır. Bu kısıtlamalar nedeniyle çalıĢmalar 
aĢı geliĢtirilmesine odaklanmıĢtır. Özellikle aĢı çalıĢmalarında ve epidemiyolojik çalıĢmalarda 
olmak üzere Eimeria türlerinin spesifik olarak belirlenmesi çok önemlidir. Günümüzde 
geleneksel tanı kriterlerinin yaygın kullanımı söz konusu olmakla birlikte, daha duyarlı olan 
PCR temelli tanı yöntemlerinin kullanılması ile daha kesin sonuçlar elde edileceği 
düĢünülmektedir. 
 
 Doktora eğitimim ve tez çalıĢmalarımdaki özverili katkılarından dolayı danıĢman 
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Akçay‟a; çalıĢmanın moleküler aĢamasındaki desteğinden dolayı AraĢ. Gör. Özgecan 
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1. GİRİŞ 
 
 
 

Kanatlı coccidiosisi dünya genelinde yaygın olarak görülmekte ve tavuk 

yetiĢtiriciliği yapılan iĢletmelerde temel sorun olarak karĢılaĢılmaktadır. Etkin 

korunma programlarının olmadığı dönemlerde, ekonomik kayıp açısından 

salmonellosisden sonra ikinci sırada yer alan hastalık, kanatlı yetiĢtiriciliğinde 

büyük maddi kayıplara neden olmuĢtur. Sonraki dönemlerde, anticoccidial 

ilaçların kullanılması ve hastalıktan korunma programlarının geliĢtirilmesine bağlı 

olarak bu kayıplar azalsa da, zamanla direnç geliĢimi ve kalıntı problemi gibi 

nedenlerle yeni anticoccidial etkenlerin ve korunma yöntemlerinin araĢtırılması 

gerekliliği doğmuĢtur. Klinik bulgular anticoccidial uygulamaları ile baskılansa da, 

subklinik coccidiosis vakaları yoğun Ģekilde devam etmekte ve hayvanlarda 

verim kaybına yol açmaktadır. Bu nedenlerle, coccidiosis kanatlı 

yetiĢtiriciliğindeki ekonomik önemini hala korumaktadır (Pellérdy, 1974; Ruff ve 

Reid, 1977; McDougald ve Reid, 1991). 

 

Hastalık özellikle genç hayvanlarda etkili olmakta ve hastalığı atlatanlarda 

hızla Ģekillenen bağıĢıklık sonraki dönemlerde salgınların ortaya çıkmasına engel 

olmaktadır. Türler arasında çapraz bağıĢıklık olmamasından dolayı, her zaman 

baĢka bir türden kaynaklanan salgınların gerçekleĢme ihtimali söz konusudur. 

Modern yetiĢtiricilik yapılan kümeslerde binlerce tavuğun bir arada yetiĢtirilmesi 

mümkün olmakla birlikte kısa, direkt hayat döngüsü ve yüksek üreme kapasitesi 

ile Eimeria türleriyle oluĢacak salgınların ortaya çıkma olasılığı da artmaktadır 

(Ruff ve Reid, 1977; McDougald ve Reid, 1991). 

 
 
 
1.1. Coccidiosisin Tanımı ve Etkenlerinin Sınıflandırmadaki Yeri 

 
 
Coccidiosis, Eimeriidae ailesinde yer alan zorunlu hücre içi protozoonların 

meydana getirdiği bir hastalık olup, kanatlı hayvan yetiĢtiriciliğinde dünya 
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çapında bir sorun teĢkil etmektedir. Hastalık, etkilenen sürülerde değiĢik 

derecelerde ve Ģiddette bağırsak lezyonlarına, bağırsak mukozasında oluĢan 

hasara bağlı besinlerin emiliminin azalmasına ve dolayısıyla kilo kaybına, ishale, 

yemden yararlanmanın azalmasına ve yüksek oranlarda mortaliteye sebep 

olabilmektedir (McDougald, 1997). 

 

Tenter ve Schnieder (2006)‟e göre coccidiosis etkenlerinin 

sınıflandırılması aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Alem  : Animalia  

Alem altı : Protista 

Kök  : Alveolata 

Kök altı  : Apicomplexa 

Sınıf  : Coccidea 

Sınıf altı : Eucoccidia 

Dizi  : Eimeriida 

Aile  : Eimeriidae 

Soy  : Eimeria 

Türler  : Eimeria tenella, Eimeria necatrix, Eimeria acervulina, Eimeria 

brunetti, Eimeria maxima, Eimeria mitis, Eimeria mivati, Eimeria 

praecox, Eimeria hagani 

 
 
 
 
1.2. Eimeria Soyundaki Etkenlerin Hayat Döngüsü 

 
 
Eimeria soyundaki türlerin hayat döngüsü ġekil 1.1.‟de gösterilmiĢtir. Bu soyda 

yer alan türlerin hayat döngüsü 3 aĢamadan oluĢmaktadır:  

 

i- Merogoni (EĢeysiz Çoğalma, ġizogoni) 

ii- Gametogoni (EĢeyli Çoğalma) 
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iii-Sporogoni (EĢeysiz Çoğalma) 

 

 Merogoni ve gametogoni konak bağırsaklarında gerçekleĢirken, sporogoni 

konak dıĢında meydana gelir (Kheysin, 1972; Hammond, 1973; Pellérdy, 1974).  

 

 
 
ġekil 1.1. Eimeria spp‟nin hayat döngüsü (Mehlhorn, 2001).  

 
1. Sporozoit 2. Merozoit 3-4-5. 1. nesil meront geliĢim evreleri  6. Merozoit 7. Çok çekirdekli 
mikrogametosit 7.1 Mikrogametosit 7.2 Mikrogametler 8. Tek çekirdekli makrogametosit 8.1. 
Makrogametosit 9-10. Fertilizasyon ve zigot oluĢumu 11. SporlanmamıĢ oocyst 12-13. Sporlanma 
ve sporlanmıĢ oocyst Ç: Hücre çekirdeği, M: Merozoit, OD: Oocyst duvarı, SPO: Sporont, SB: 
Sporoblast, SPC: Sporocyst, SP: Sporozoit, PG: Polar granül R: Refraktil globül 
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DıĢkı ile atılan oocystler uygun çevre koĢullarında 2-3 gün içinde sporlanır. 

Oksijen ve nem varlığında 21-27 °C‟lik çevre sıcaklığı oocystlerin sporlanması 

için en uygun ortamdır. Sporlanmanın ardından oocystler çevre Ģartlarına karĢı 

dayanıklı hale gelirler ve duyarlı hayvanlar için etkenlerin enfektif formunu 

oluĢtururlar (Kheysin, 1972; Hammond, 1973). 

 

Enfeksiyon sporlanmıĢ oocystlerle kontamine gıda veya suyun alınmasıyla 

baĢlar. Alınan oocystler önce taĢlıkta mekanik etkiyle, daha sonra da ince 

bağırsaklarda bulunan sindirim enzimleri ve safra tuzlarının etkisiyle parçalanır 

(Davies ve ark., 1963; Pellérdy, 1965; Kheysin, 1972; Ruff ve Reid, 1977). 

Sindirim salgılarının yardımı ile açığa çıkan sporozoitler, apikal kompleks 

organellerinin yardımıyla, her tür için spesifik olan bağırsak bölümündeki epitel 

hücrelerine girer ve endojen geliĢimlerini geçirirler (Pellérdy, 1974; Ruff ve Reid, 

1977). 

 

Enfeksiyona sporlanmıĢ oocystlerin alınması yol açarken, sporlanmamıĢ 

oocytler alındığında dıĢkı ile direkt atılır. Bu durum, kontamine olmayan diğer 

alanların kirlenmesine yol açabilir. Deneysel çalıĢmalarda hayvanlara parenteral 

yollarla sporlanmıĢ oocyst, serbest sporocyst, sporozoit ya da diğer geliĢim 

formları verildiğinde enfeksiyon Ģekillendiği görülmüĢtür. Bu uygulamalarda, 

kanla spesifik doku ya da organlara giden etken, burda geliĢimini devam 

ettirebilmiĢtir (Pellérdy, 1974; Ruff ve Reid, 1977). Etkenin aynı dozda oral ve 

parenteral yollarla verilmesi durumunda, parenteral uygulama sonucu daha hafif 

bir enfeksiyon Ģekillendiği görülmüĢtür. Ancak, hayvanlarda bağıĢıklık 

Ģekillendirmek için parenteral enfeksiyon oluĢturma düĢünülmüĢse de pratikte 

uygulanmasının mümkün olmadığına karar verilmiĢtir (Pellérdy, 1974). 

 

Sindirim kanalında serbest kalan sporozoitler saydam, iğ Ģeklinde; 

yaklaĢık 10 x 1.5 µm büyüklüğünde, hareketli yapılardır. Sporozoitler, çekirdeğe 
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ve arka uçta ıĢık kırma özelliğine (refraktil) sahip bir globüle sahiptir (Davies ve 

ark., 1963). 

 

Uzun yıllar boyunca, sporozoitlerin mide ya da bağırsaklarda serbest 

kaldıktan hemen sonra, geliĢimlerine devam ettikleri epitel hücrelerine direkt 

girdikleri düĢünülmüĢtür. Daha sonraki incelemeler bazı türlerin indirekt bir yol 

izlediklerini ortaya koymuĢtur (Davies ve ark., 1963; Ruff ve Reid, 1977). 

Örneğin, E. necatrix‟in sporozoitleri ince bağırsaklardaki villusların ucundaki 

epitel hücrelerine girdikten sonra makrofajlarca lamina propria boyunca taĢınarak 

bağırsak bezlerinin epiteline ulaĢmakta ve geliĢimlerine burda devam etmektedir 

(Davies ve ark., 1963). 

 
 
 
1.2.1. Merogoni (Şizogoni, Eşeysiz Çoğalma) 

 
 
Uygun bir epitel hücre içine giren iğ Ģeklindeki sporozoit, burda daha yuvarlak bir 

Ģekil alır. Beslenerek büyür ve bu form “trofozoit” olarak adlandırılır. Paraziti 

barındıran epitel hücresi, büyüyen etkene yer sağlamak amacıyla değiĢime uğrar 

ve geniĢler. Hücrenin çekirdeği de geniĢler ve yer değiĢtirir (Pellérdy, 1974; 

Levine, 1985). Trofozoitin konak hücrede bulunduğu pozisyon, türe göre 

değiĢmektedir. Örneğin, E. adenoeides trofozoitleri genellikle çekirdeğin altında 

bulunurken E. furonis trofozoitleri üstte, E. alabamensis‟in erken geliĢim formları 

ise çekirdeğin içinde yer alır (Davies ve ark., 1963). 

 

 Trofozoitin çekirdeği, birkaç saat içinde merogoni (Ģizogoni) ile bölünür. 

Yeni oluĢan çok çekirdekli bu yapıya meront (Ģizont) denir. Kısa süre sonra yeni 

oluĢan her bir çekirdeğin etrafını sitoplazma sarar ve 1. nesil merozoitler 

(Ģizozoidler) oluĢmaya baĢlar. BaĢlangıçta yuvarlak yapıda olan bu merozoitler 

hızla uzayarak mekik Ģeklini alır (Davies ve ark., 1963; Pellérdy, 1965; Kheysin, 
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1972). Merozoitler 5 x 1,5 µm büyüklüğünde olup, granüler bir sitoplazmaya ve 

merkezi yerleĢimli bir çekirdeğe sahiptir (Davies ve ark., 1963). 

 

 OlgunlaĢmıĢ merozoitleri içeren 1. dönem merontlar, konak hücresini 

ĢiĢirerek, hücrenin komĢu hücrelere ya da bağırsak lumenine doğru çıkıntı 

yapmasına neden olur. Her bir meront içindeki merozoit sayısı türe göre değiĢir. 

Açığa çıkan olgun merozoitlerin sınırlı hareket yeteneği vardır. Merozoitler uygun 

bağırsak epitel hücrelerini yeniden istila eder ve yaĢam döngülerine devam 

ederler. Merogoni sayısı, yine türlere göre değiĢmekte olup bir, iki ya da daha 

fazla sayıda olabilir (Davies ve ark., 1963; Kheysin, 1972; Ruff ve Reid, 1977). 

 

Yeni bağırsak epitel hücresine giren merozoit, sporozoite benzer Ģekilde 

yuvarlaklaĢır, beslenir, büyür ve sonra bölünerek 2. nesil merontu oluĢturur. Ġkinci 

nesil merontlar, E. tenella gibi bazı türlerde 1. nesil merontlardan daha büyük 

olup dokularda daha büyük hasar oluĢtururken, E. meleagrimitis gibi bazı türlerde 

ise daha küçük olup az sayıda ancak daha büyük merozoitlere sahip olabilir. 

Merontların dokuda yerleĢtikleri yerler de değiĢiklik gösterir. Örneğin, sekumda 

yerleĢen E. tenella‟nın büyük 2. nesil merontları mukoza epitelinden submukozal 

dokulara doğru hatta kas katmanlarına yayılabilir. Buna karĢılık, E. adenoeides‟in 

küçük 2. nesil merontları bağırsak epitel hücrelerinin hemen uç kenarında, 

çekirdeklerin üstünde yer alır (Davies ve ark., 1963; Kheysin, 1972; Atasever, 

1992). 

 

 Ġkinci nesil merontların bölünmesi de ilkine benzer Ģekilde gerçekleĢir ve 

ikinci nesil merozoitler oluĢur. Türlere göre değiĢmekle birlikte, bu merozoitler ya 

yeni epitel hücrelere girerek 3. nesil merontları oluĢturur ya da farklılaĢarak 

seksüel geliĢim formlarına dönüĢürler. Seksüel çoğalma genellikle merontun 

yakınındaki hücrelerde gerçekleĢir. Ancak bazen E. necatrix‟in 2. nesil 

merozoitlerinde olduğu gibi ince bağırsaklardan sekuma göç de mümkün olabilir 

(Davies ve ark., 1963). 
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1.2.2. Gametogoni (Eşeyli Çoğalma) 
 
 
Merozoitlerin farklılaĢması ile diĢi ve erkek gametositler oluĢur. Erkek 

gametositler diğer bir deyiĢle mikrogametositler geniĢleyerek çok sayıda 

bölünmeye uğrar. Bunun sonucunda çok sayıda mikrogamet oluĢur (Davies ve 

ark., 1963; Pellérdy, 1965). Mikrogametler mekik Ģeklinde ve hareketlidir. 

YaklaĢık olarak 5 µm uzunluğunda olup aktif hareketlerini sağlayan 2 flagellaya 

sahiptirler (Davies ve ark., 1963). 

 

Genel bir kural olarak, diĢi makrogametositler mikrogametositlere oranla 

daha büyük olur. Farklı olarak E. maxima bu genellemenin dıĢında kalır. Her bir 

makrogametositten tek bir makrogamet oluĢur. Makrogametin merkezi yerleĢimli 

bir çekirdeği ve granüler görünümde bir sitoplazması vardır (Davies ve ark., 

1963; Pellérdy, 1965). Makrogametin mikrogamet tarafından döllenmesi ile zigot 

oluĢur ve kalın bir duvarla çevrelenmesiyle „„oocyst‟‟ adını alır (Pellérdy, 1965; 

Kheysin, 1972; Ruff ve Reid, 1977). 

 

Kist duvarı tamamlandığında, oocyst konak hücresinden ayrılır ve dıĢkı ile 

dıĢarı atılır. Enfeksiyonun baĢlangıcı ile dıĢkıda ilk oocystin görülmesi arasındaki 

süreye „„prepatent süre‟‟ denir. Bu süre türlere göre değiĢmekte olup tür 

ayrımında kullanılan karekteristik bir özelliktir. Örneğin, E. praecox için 84 saat, 

E. mitis ve E. tenella için 138 saat kadar sürebilmektedir (Davies ve ark., 1963; 

Kheysin, 1972; Ruff ve Reid, 1977). 

 
 
 
1.2.3. Sporogoni (Eşeysiz Çoğalma) 

 
 
SporlanmıĢ oocystlerin önem taĢıyan biçimsel özellikleri ġekil 1.2.‟de verilmiĢtir. 

DıĢkıyla atılan oocystler, uygun sıcaklık ve nem koĢullarına sahip dıĢ ortamda 

sporlanma evresini geçirirler. Oocyst dıĢ ortama atıldığında, içerisindeki zigot kist 
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duvarı içindeki boĢluğu tamamen doldurur. Ancak bir kaç saat içinde protoplazma 

kitlesi kontraksiyona uğrar ve belirgin bir boĢluk oluĢur. Uygun sıcaklık ve nem 

koĢulları oluĢtuğunda protoplazmada segmentasyon baĢlar. Bu „„sporont‟‟ 

evresinde, nüklear materyal ve sitoplazma arasında gözle görülür bir ayrım 

yoktur. Daha sonra, 4 adet yuvarlak, ıĢık kırma özelligine sahip yapı oluĢur ki 

bunlara „„sporoblast‟‟ adı verilir. Sitoplazmadan kalan, ıĢık kırma özelligine sahip 

yuvarlak yığın ise „„oocyst kalıntısı‟‟ olarak adlandırılır (Davies ve ark., 1963; 

Kheysin, 1972; Hammond, 1973). 

 

 
    
   ġekil 1.2. SporlanmıĢ Eimeria oocysti (Anon, 2009e). 
 

Yuvarlak yapıdaki sporoblastlar kısmen uzar, oval hale gelirler. 

Çevrelerinde protein granüllerinin toplanıp kaynaĢmasıyla da sporoblastların 

etrafında ince bir zar oluĢur ve „„sporocyst‟‟ olarak adlandırılırlar. Bazı türlerde, 

sporocystlerin sivri kutbunda, duvarın kalınlaĢmasıyla oluĢan ve “stieda cisimciği” 

olarak adlandırılan bir yapı bulunabilir. Sporocyst içindeki protoplazmanın 

bölünüp uzamasıyla iki adet „„sporozoit‟‟ oluĢur. Sporozoitler, granüler bir 

sitoplazmaya ve merkezi yerleĢimli bir çekirdeğe sahiptir. Sporozoitin daha 

yuvarlak olan ucunda, ıĢık kırma özelliğine sahip, küremsi yapılar mevcuttur. 
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Bölünme sonrasında kullanılmamıĢ sitoplazma kısmı “sporocyst kalıntısı” olarak 

adlandırılır. Sporlanmasını tamamlamıĢ oocytlerin genellikle daha sivri olan 

uçlarında, kökeni ve görevi bilinmeyen, sayısı üçe varabilen ve „‟kutup granülü‟‟ 

olarak tanımlanan küçük, ıĢık kırıcı granüller olabilir (Davies ve ark., 1963; 

Kheysin, 1972). 

 
 
 
1.3. Eimeria Oocystlerinin Morfolojik Özellikleri 
 
 
Oocystlerin morfolojik özelliklerinden yararlanılarak yapılan tür tayini, geleneksel 

ve en sık kullanılan tanı metodudur. Türe özgü morfolojik oocyst özelliklerinden 

en önemlileri: Oocyst Ģekli ve büyüklüğü; duvarının rengi, yapısı ve durumu; 

mikropil varlığı/yokluğu ile kep varlığı/yokluğudur. Bunlara ek olarak, ancak 

sporlanma sonrası görülebilen oocyst ve sporocyst kalıntısı, stieda cisimciği ile 

polar granül varlığı/yokluğu da diğer önemli özelliklerdir (Davies ve ark., 1963). 

 

Oocyst Ģeklinde türler arasında farklılıklar söz konusu olabilirken herhangi 

bir türün oocystleri genellikle aynı Ģekle sahip olur. Oocyst Ģekilleri yuvarlak, 

yuvarlağa yakın, yumurta benzeri, elipsoit, silindirik veya armut benzeri olarak 

görülür (Davies ve ark., 1963; Pellérdy, 1965; Kheysin, 1972). 

 

Oocyst büyüklüğü de türe göre değiĢir. Belirli bir türün çok sayıdaki 

oocytlerinin uzunluk ve en ölçümleri dikkate alındığında, o tür için karakteristik 

olan ortalama büyüklük elde edilir (Davies ve ark., 1963; Kheysin, 1972). 

Bununla birlikte enfeksiyon süresince, aynı türe ait oocystlerin büyüklüğünde 

farklılık olduğu da belirlenmiĢtir. Örneğin, E. acervulina oocystleri, hem aynı hem 

de farklı hayvanlarda, günlük olarak incelendiğinde oocyst büyüklüğünün 

değiĢtiği saptanmıĢtır. Yine tek bir oocyst ile enfeksiyon oluĢturulduğunda oocyst 

büyüklüğünün daha fazla iken yüksek dozda oocyst kullanıldığında daha küçük 
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olduğu kaydedilmiĢtir. Daha küçük boyutlarda oocyst atılmasının oocyst 

yoğunluğuyla iliĢkili olduğu düĢünülmüĢtür (Davies ve ark., 1963). 

 

Çoğu türün oocyst duvarı renksiz, Ģeffaf olup belirgin çift katlı bir yapıya 

sahiptir. Duvarın dıĢ yüzü pürüzsüz olup “ectocyst” adını alırken daha ince iç 

katman “endocyst” olarak adlandırılır. Bazı türlerde ise oocyst duvarı sarı, 

yeĢilimsi, pembemsi renklerde olabilmektedir (Davies ve ark., 1963; Pellérdy, 

1965; Kheysin, 1972). Duvarın kalınlığı da yine türlere göre değiĢmektedir. 

Örneğin, E. bukidnonensis‟te mat, koyu kahverenkli olan oocyst duvarının 

kalınlıgı 2 µm‟a ulaĢmaktadır (Davies ve ark., 1963). 

 

Mikropil oocyst duvarının uç kısmında yer alan, ıĢık kırıcı özellikte bir 

alandır. Eimeria intricata‟da olduğu gibi büyük ve belirgin olabildiği gibi               

E. acervulina‟nınki gibi belirsiz de olabilir. Bazı oocystlerde mikropilin dıĢ yüzeyini 

örten ince, membranöz yapıda ve kubbe Ģeklinde „„polar kep‟‟ adı verilen duvar 

çıkıntısı da görülebilir (Davies ve ark., 1963; Pellérdy, 1965; Kheysin, 1972). 

 
 
 
1.4. Tavuk Coccidiosisinde Patogenez 

 
 
Eimeria türlerinin bir kısmı patojen iken bir kısmı patojen değildir. Hepsi tam 

olarak aydınlatılamamıĢ olmakla birlikte, patojenite bazı faktörlere bağlıdır. 

Enfeksiyonu oluĢturan oocyst sayısı baĢına yıkımlanan konak hücre sayısı, 

merogoni sayısı, merogoni sonucu açığa çıkan merozoit sayısı, etkenin konak 

dokularında ve hücrelerindeki yerleĢim yeri gibi özellikler patojenitenin derecesini 

belirleyen baĢlıca faktörlerdendir. Bunların yanı sıra enfeksiyon dozu, 

reenfeksiyon derecesi ve zamanı, konağın doğal ya da kazanılmıĢ bağıĢıklığının 

derecesi de patogenezi belirleyen diğer önemli faktörlerdir (Levine, 1985). 
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Eimeria türlerinin çoğu yaĢamlarını bağırsak epitel hücrelerinde 

geçirdiklerinden, Eimeria türlerinin patojenitesi değerlendirilirken konak 

hücrelerinin normalde sürekli olarak yenilendiği unutulmamalıdır. Civcivlerde, 

Lieberkühn kript hücreleri 2 gün içerisinde yenilenirken ileri yaĢtakilerde bu olgu 

daha yavaĢ geliĢir. Eğer bir bağırsak epitel hücresi doğal olarak dökülüyorsa, 

içerisinde yer alan parazitin konağa zarar verme olasılığı oldukça düĢüktür. Bu 

nedenle tür patojenitesi belirlenirken parazitin istila ettiği hücre tipinin ve bu 

hücrenin normal hayat süresinin de dikkate alınması gerekir (Levine, 1985). 

 

Coccidiosis, az sayıda hayvanın bir arada bulunduğu yaban koĢullarında 

sorun oluĢturmaz. Bu ortamlarda klinik hastalık oluĢturmayan, hafif seyirli 

“coccidiasis” olguları ile karĢılaĢılır. Ancak, hayvanlar yüksek dozda etkeni alacak 

Ģekilde bir araya toplanırlarsa klinik hastalık bulguları ortaya çıkabilir. Diğer bir 

ifadeyle, coccidiosis kapalı alanda bir arada yetiĢtirilen hayvanların hastalığı 

olarak da tanımlanabilir (Levine, 1985).  

 

Hastalığın baĢlıca klinik bulgusu ishaldir. Hastalığın oluĢumunda rol alan 

Eimeria türüne bağlı olarak dıĢkıda kan da görülebilir. Yine etkenin türü ve 

enfeksiyon dozuna göre değiĢmek üzere, hayvanlarda kilo kaybı, güçten düĢme 

ve hatta ölüm gözlenir. Genellikle genç hayvanlar hastalığa daha duyarlıdır. 

YetiĢkinler hastalığı daha önceden geçirmiĢ olmaları nedeniyle enfeksiyona 

kısmen bağıĢıktırlar. Tekrarlayan enfeksiyonlar hafif seyrettiğinden hasar 

vermemekle birlikte, genç hayvanlar için enfeksiyon kaynağı teĢkil eder. Ancak, 

stres yaratan koĢullarda bağıĢıklığın baskılanmasına bağlı olarak, yetiĢkin 

hayvanlarda da hastalığın klinik tablosunun geliĢmesi mümkündür (Levine, 

1985).  

 

E. tenella, E. necatrix ve E. brunetti‟nin endojen geliĢim aĢamaları 

bağırsak dokusunda Ģiddetli lezyonlar oluĢturur. Ġkinci merogoni sonrasında 
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açığa çıkan merozoitler, Ģiddetli doku hasarına ve hemorajiye neden olur. Akut 

olgularda hemoraji genç hayvanların ölümüne neden olabilir (Pellerdy, 1974). 

 

Epitel hücrelere yerleĢen etkenlerin geliĢim formları daha sonra bu 

hücrelerde hasara sebep olur. Bağırsak mukozasının bütünlüğü bozulduğundan 

besinlerin emilimi önlenir; bakterilerin ve zararlı maddelerin dokulara yayılması 

kolaylaĢır. Bu da yangının Ģiddetlenmesine yol açar (Pellerdy, 1974). 

 

Enfeksiyonun klinik olarak ortaya çıkması, Eimeria türüne, enfektif oocyst 

sayısına, etkenin patojenitesine ve konağın direncine göre değiĢmektedir. Aynı 

yaĢtaki tavukların eĢit oocyst dozu ile enfekte edildiği bir çalıĢmada; E. acervulina 

oocysti verildiğinde 4-5. günlerde, E. brunetti‟de 5-6. günlerde, E. maxima‟da 4-6. 

günlerde, E. mivati‟de ise 3-4. günlerde patojenitenin en yüksek düzeyde olduğu 

belirlenmiĢtir (Pellerdy, 1974). 

 
 
 
1.4.1. Eimeria Türlerinin Patojenitesini Etkileyen Faktörler 
 
 
1.4.1.1. Yerleşim Alanı 

 

Etkenlerin konakta oluĢturdukları hasar, yerleĢtikleri alandaki sayılarına bağlıdır. 

Alınan sporlanmıĢ oocyst sayısına bağlı olarak bazı sınırlamalarla birlikte 

etkenlerin üreme kapasiteleri ve nihai sayılari tahmin edilebilir. Bu durum, sayıca 

konağı ele geçirene, bağıĢıklık sisteminin müdahalesiyle üreme durana ya da 

azalana kadar devam eder. Bu nedenle, etkenlerin konağa verdikleri zararın 

derecesi direkt olarak konak hücrelerinin yıkımı ile orantılıdır (Long, 1973). 

 

E. praecox gibi bazı türler yalnızca yüzeysel villus epitelinde geliĢirken,            

E. acervulina gibi türler ise öncelikle Lieberkühn kriptlerinde daha sonra da 

yüzeysel villus epitelinde geliĢir. E. tenella ve E. necatrix ilk merogoni dönemini 

Lieberkühn kriptlerinde gerçekleĢtirirken, ikinci nesil merontları ise mukozadan 
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uzakta, tunica propriadaki fibrositlerde geliĢir ve kılcal damar yırtılmasına bağlı 

olarak Ģiddetli kanamaya neden olur (Long, 1973).  

 

Tür patojenitesini belirleyen bir baĢka faktör de etkenlerin endojen geliĢim 

evrelerinin büyüklükleridir. Yüzeysel villusların epitel hücrelerinde, çekirdeğin 

üzerinde geliĢen ve büyüklükleri 1-15 μ arasında değiĢen parazitik evreler 

sadece ömürlerinin sonuna gelmiĢ epitel hücrelerin yıkımına neden olur. Bu 

geliĢim tarzına E. praecox enfeksiyonu iyi bir örnek olup, bu durumda hafif ya da 

orta Ģiddette hücresel bağıĢıklık cevabı oluĢur. Konak hücresinde çekirdeğin 

altında geliĢen ve büyük meront ile gametositler oluĢturan E. maxima ve            

E. brunetti gibi türler konağa daha fazla zarar verir (Long, 1973).  

 

1.4.1.2. Oocyst Dozu 

 

Konakta Eimeria etkenlerinin üremesinin, alınan sporlanmıĢ oocyst sayısına bağlı 

olduğu, reenfeksiyonun olmadığı durumlarda da oocyst oluĢumu ile konaktaki 

enfeksiyonun son bulduğu bilinmektedir. Örneğin deneysel E. acervulina 

enfeksiyonlarında, konağa verilen sporlanmıĢ oocyst sayısı arttıkça, etkenlerin 

gireceği yeterli sayıda epitel hücresi kalmadığından, oocyst üretiminde azalma 

olduğu saptanmıĢtır. Öte yandan, yüksek oocyst dozunun etken sayısında 

azalmaya neden olduğu kaydedilmekle beraber, E. acervulina enfeksiyonunun 

konakda daha ağır hasara neden olduğu da gözlemlenmiĢtir (Long, 1973). 

 

1.4.1.3. Oocyst Kültürünün Canlılığı ve Patojenitesi 

 

Sahadan toplanan aynı Eimeria türünün duyarlı hayvana verilmesi ile benzer 

etkilerin ortaya çıkmasını beklemek doğru değildir. Bazı oocystler uygun olmayan 

koĢullarda uzun süre canlılığını koruyabilirken çoğu yıkımlanır ve kalanların da 

patojenitesi azalır. Eimeria oocystlerinin derin kümes altlığında sadece 3 hafta 

canlı kaldığını belirtilmiĢtir. Altlıktaki oocyst sayısı, dıĢkı ile atılan yeni oocystlerle 
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az ya da çok sabitlenmektedir. Oocystler bakteri ve mantarlardan etkilenmekle 

birlikte oocystlerin canlılığını belirleyen baĢlıca faktörler oksijen ve nemdir. 

Oocystler nem ve oksijen eksikliğinde hızla ölür. Sporlanmada çevre sıcaklığı 

öneme sahip olup, sporogoni için optimum sıcaklık 29 ºC‟dir (Long, 1973).  

 

1.4.1.4. Konak Yaşı 

 

YaĢlı hayvanlar Eimeria enfeksiyonlarını genç hayvanlara kıyasla daha kolay 

atlatabilmektedirler. Eimeria tenella coccidiosisi, primer olarak genç hayvanların 

hastalığı olup, özellikle bu hayvanlarda epidemilere rastlanmaktadır. E. necatrix 

coccidiosisi genellikle 5-7 haftalık hayvanlarda görülürken, E. acervulina yine 

yaĢlı hayvanlarda görülen bir türdür (Pellérdy, 1974). 

 

Bazı Eimeria türlerinin, belirli yaĢ dönemlerinde görülüyor olması yaĢ 

direnci olasılığını desteklemektedir. Bu bilgilere göre de, tavuklar bazı Eimeria 

türlerine ömürlerinin sadece belirli bir döneminde duyarlılık göstermekte, diğer 

evrelerde ise direnç göstermektedirler. E. maxima, E. praecox, E. tenella ve      

E. acervulina türleri ile yapılan bir çalıĢmada, değiĢik yaĢ gruplarındaki tavuklara 

verilen oocyst miktarı ile atılan oocyst miktarları kaydedilmiĢtir. Hayvanlarda hafif 

ya da orta Ģiddette enfeksiyon oluĢturularak kalabalık etkisi ortadan kaldırılmıĢtır. 

Her dört olguda da yaĢın en azından belli ölçüde de olsa oocyst üretimi üzerinde 

etkisi olduğu görülmüĢ, 1 haftalık yavruların 5-6 haftalık tavuklara kıyasla daha 

az oocyst çıkardığı belirlenmiĢtir. YaĢlı hayvanlardaki yüksek oocyst üretimi 

olasılıkla daha uzun bağırsağa sahip olmaları ve gençlerde oocyst verilmesi ile 

oluĢan yangısal reaksiyonun daha Ģiddetli olması ile ilgilidir. Yangısal reaksiyon 

Ģizogoniyi engellemekte ve gametogoni baĢlamadan birçok oocyst hasar 

görmektedir. Buna bağlı olarakta oocyst üretimi azalmaktadır (Pellérdy, 1974). 

Hein‟a atfen Pellérdy (1974), aynı sayıda E. acervulina oocysti ile enfekte edilen 

tavuklardan 2 haftalık olanlarda patojenik etkinin 6 haftalıklara oranla daha 

belirgin olduğunun kanıtlandığını kaydetmiĢtir. Bunun nedeni ise genç tavukların 
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kısa uzunluktaki bağırsaklarında etkenlerin daha yakın geliĢmesine ve mukoza 

yüzeyindeki doku reaksiyonunun yaĢlılara oranla daha güçlü olmasına 

bağlanmıĢtır. Bununla beraber, 20 milyon oocyst ile enfekte edilen genç 

hayvanlardaki kilo kaybı, aynı doz verilen yaĢlılara oranla daha azdır. Bu iki 

bulgunun çeliĢmesi ise E. acervulina‟nın hafif patojeniteye sahip olmasına ve 

bağırsak uzunluğu daha fazla olan yaĢlı hayvanlarda oluĢan tahribatın da daha 

fazla olması nedeniyle yemden beslenememeleri Ģeklinde açıklanmaktadır 

(Pellérdy, 1974). 

 

1.4.1.5. Konak Irkı 

 

Yapılan çalıĢmalar, tüm tavuk ırklarının Eimeria türlerine aynı ölçüde duyarlı 

olmadığını, bazı türlerin daha dirençli olduğunu ve buna bağlı olarak da 

hastalıktan en az düzeyde etkilendiklerini ortaya koymuĢtur. Örneğin, Pellérdy 

(1974), Rosenberg‟un yaptığı deneysel çalıĢmalar sonucunda, Beyaz Leghorn, 

New Hampshire ve Rhode Island Red tavuk ırklarının coccidiosise daha dirençli 

olduklarını, Barred Plymouth Rock ve Jersey White Giant ırklarının ise daha 

duyarlı olduklarını belirlediğini bildirmiĢtir.  

 

 Long (1973), Rosenberg, Alicata ve Palafox‟a atfen cinsiyet ve pasif 

bağıĢıklık arasında bağlantı olmadığının bildirildiğini ancak sonraki çalıĢmalarda 

bağıĢık annelerden yavrularına pasif bağıĢıklığın geçmesinde maternal 

antikorların önem taĢıdığının anlaĢıldığını vurgulamıĢtır. Long (1973), E. tenella 

ile çalıĢan Champion‟un seçici yetiĢtirmenin enfeksiyona dirençli hayvan ırkları 

oluĢturulmasında etkin bir yöntem olarak bildirildiğini ancak hastalık direncinde 

cinsiyetin etken olmadığını belirlediğini aktarmıĢtır.  
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1.4.1.6. Karışık Enfeksiyonlar 

 

Evcil hayvanlarda konağa özgü coccidiosis etkenlerinin birden fazlasının 

eĢzamanlı varlığı bilinmektedir. Bu türlerden bazıları çok, bazıları daha az 

patojen, bir bölümü ise apatojen olarak kabul edilir. Tek bir türden ileri gelen saf 

enfeksiyonlar doğada nadiren gerçekleĢir. Dolayısıyla coccidiosis olguları, 

hastalığa neden olan türlere, konak vücudunda bulunan diğer parazitlerin 

etkilerine, konağın genel sağlık ve beslenme durumuna, hava koĢulları ile bakım 

uygulamaları gibi çevresel etmenlerin ortak etkileĢimine bağlıdır (Levine, 1985).  

 
 
 
1.5. Tavuk Coccidiosisine Neden Olan Eimeria Türlerinin Morfolojik ve 

Biyolojik Özellikleri 

 
 
Tavuk coccidiosis etkenlerinin sindirim sistemindeki geliĢim yeri özel olup, bazı 

türler bağırsakların belirli bölümlerine yerleĢirler. Bu nedenle Pellerdy (1965) 

tavuk coccidiosisini sekum coccidiosisi, ince bağırsak coccidiosisi ve rektum 

coccidiosisi olmak üzere 3 gruba ayırmıĢtır. Kaufmann (1996) ise Eimeria 

etkenlerini yerleĢim alanında hemoraji oluĢturanlar (E. tenella, E. necatrix) ve 

hemoraji oluĢturmayanlar (E.maxima, E. brunetti, E. mivati, E. acervulina, E.mitis, 

E. praecox) Ģeklinde gruplandırmıĢtır. Bu türlere ait özellikler aĢağıda verilmiĢtir. 

 
 
 
1.5.1. E. acervulina Tyzzer, 1929 

(Sinonim: E. diminuta Fernando ve Remmler, 1973) 

 
 
Dünyada yaygın olarak karĢılaĢılan bu tür ince bağırsakların ön bölümüne 

yerleĢir (Levine, 1985).  
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Oocyst Morfolojisi: Oval, düzgün Ģekle sahip oocystler 12-23 x 9-17 (ortalama 

16-18 x 13-15) µm büyüklüğündedir. Düzgün bir yüzeye sahip oocyst duvarı 2 

tabakadan oluĢur (Levine, 1985). Mikropil, oocyst ve sporocyst kalıntısı 

bulunmazken oocystlerin çoğunda kutup granülü mevcuttur. Kutup granülü 

bazılarının sporlanmamıĢ evrelerinde de görülür (Pellérdy, 1974; Levine, 1985). 

Sporocystler oval Ģekilde, 9-12 x 4,5-7,5 (ortalama 10,5 x 5,5) µm büyüklüğünde 

olup stieda cisimciğine sahiptir (Pellérdy, 1974). Sporlanma 24 saatte tamamlanır 

(Davies ve ark, 1963; Kheysin, 1972; Pellérdy, 1974; Levine, 1985). 

 

Yaşam Döngüsü: Ġnce bağırsaklarda serbest kalan sporozoitlerin büyük bölümü 

duodenum mukozasını örten epitel hücrelerini istila eder. Yoğun enfeksiyonlarda 

sporozoitler bağırsağın diğer bölümlerine de yerleĢebilir (Pellérdy, 1974; Ruff ve 

Reid, 1977; Levine, 1985). Merogoni 4 nesil tekrarlanır. Birinci nesil merontlar 9-

11 µm büyüklüğünde olup Lieberkühn bezlerinin tabanına yerleĢir ve 

enfeksiyonun 36-48. saatlerinde olgunlaĢır. Bu merontlar merkezi bir kalıntıyı 

çevreleyen, 8-16 adet 4-4,5 µm uzunluğunda merozoite sahiptir. Daha küçük 

olan 2. nesil merontlar ise Lieberkühn bezlerinin boyun bölümünde yerleĢir ve 

enfeksiyonun 45-56. saatlerinde olgunlaĢırlar. Büyüklükleri 5-5,5 µm olarak 

ölçülen bu merontlar, 16 adet 4-4,5 µm uzunluğunda merozoit içerir. Üçünçü 

nesil merontlar villusların tabanında olup 4-5,5 µm büyüklüğündedir ve 

enfeksiyonun 56-72. saatlerinde olgunlaĢırlar. Bir kalıntıyı çevreleyen 8 adet 5-6 

µm uzunluğunda merozoit içerirler. Dördüncü nesil merontlar villusların uç ve yan 

kısımlarına yerleĢir, 7-9 µm büyüklüğünde olup enfeksiyonun 80-96. saatlerinde 

olgunlaĢırlar. OlgunlaĢan bu merontlar, 32 adet 9-10 µm uzunluğunda merozoit 

ve büyük bir kalıntı kitlesi içerir (Levine, 1985). 

 

 Ġnce bağırsakların ön kısmında özellikle villusları örten epitel hücreleri, 

daha az oranda da bez hücreleri içerisinde ve konak çekirdeğinin üstünde 

gerçekleĢen gametogoni dönemi enfeksiyonun 4. gününde, 7-8 µm 

büyüklüğündeki mikrogametositlerin oluĢumuyla baĢlar. Makrogametositler ise 
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14,5 x 19 µm büyüklüğündedir. Mikrogametosit içerisinde 2-3 µm uzunluğunda, 

çok sayıda üç kamçılı mikrogamet Ģekillenir. Prepatent süre 4 gün, patent süre 

ise daha uzun sürer (Pellérdy, 1974; Levine, 1985). 

 

Patojenite: Genellikle az patojen bir tür olarak değerlendirilen Eimeria 

acervulina’nın yüksek inokulasyon dozlarında Ģiddetli hastalık bulguları, hatta 

ölüm Ģekillenmesi mümkündür (Levine, 1985). 

 

İmmunite: E. acervulina enfeksiyonlarında bağıĢıklık yavaĢ geliĢir. Deneysel 

çalıĢmalarda, hayvanlarda etkin bir bağıĢıklık Ģekillenebilmesi için enfeksiyonun 

tekrarlanması gerektiği görülmüĢtür (Davies ve ark, 1963; Pellérdy, 1974). 

Pellérdy (1974) bir coccidiosis salgınında, reenfeksiyon durumunda hayvanlarda 

oocyst atılımının azalması ile sonuçlanan bir immunite Ģekillendiğini bildirmiĢtir. 

Bu immunojenik özellik E. acervulina ile E. mivati‟nin ayrımını sağlamaktadır. 

 

Klinik Bulgular: Nadiren ağır seyreden E. acervulina enfeksiyonlarında klinik 

bulgular belirsizdir. Ağır enfeksiyonlarda geçici ishal, büyüme geriliği, yumurta 

üretiminde azalma ve kilo kaybı gözlenebilir (Pellérdy, 1974). Bağırsak duvarına 

parazitlerin verdiği hasar sonucu emilim engellenir. Bu nedenle de kanda 

özellikle karoten, vitamin A ve proteinlerin konsantrasyonları düĢer. Bu da 

karaciğerin kanda vitamin A‟yı normal seviyede tutmasını zorlaĢtırır. 

Enfeksiyonun erken dönemlerinde görülen bu fenomen, hastalık ilerledikçe daha 

belirginleĢir (Pellérdy, 1974). 

 

Patolojik lezyonlar: Lezyonlar özellikle duodenumda belirgin olmakla birlikte, 

jejenum ve ileuma da ilerleyebilir. Ayrıca rektum ve sekumda da lezyonlara 

rastlandığı bildirilmiĢtir. Merogoni evresinde ortaya çıkan merozoitler uzağa göç 

etmeyip, yığınlar halinde yakın hücreleri iĢgal eder ve bağırsak mukozası 

üzerinde makroskobik olarak görülebilen gri-beyaz odakların oluĢmasına neden 

olur. BaĢlangıçta nokta tarzında olan bu odaklar yaygınlaĢarak, birçok seksüel 
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evreyi ve geliĢmekte olan oocystleri içeren lezyonlara dönüĢür. Bu lezyonlar 

özellikle orta Ģiddetli enfeksiyonlarda rahatlıkla görülebilmekte, Ģiddetli 

enfeksiyonlarda ise birleĢtiklerinden seçilememektedir. Bağırsak içeriği hamur 

kıvamındadır. Ara sıra Ģiddetli vazodilatasyona bağlı olarak mukozada kızarıklık 

ve yüzeyinde kataral eksudat görülür. Ancak kanamaya nadiren rastlanır. Epitel 

döküntüsü seyrek olarak görülür (Davies ve ark, 1963; Pellérdy, 1974; Levine, 

1985). 

 
 
 
1.5.2. Eimeria brunetti P.P. Levine, 1942 

 
 
Tavuklarda yaygın olarak görülen bir türdür. Ġlk nesil merontları ince bağırsakların 

tamamında; geç kuĢak merontlar, gametositler ve gametler ise ince bağırsağın 

posteriorunda; sekum, rektum ve kloakada gözlenir (Levine, 1985). 

 

Oocyst Morfolojisi: Oval yapıdaki oocystler 14-34 x 12-26 (ortalama 23-35 x 19-

20) µm büyüklüğünde olup, pürüzsüz ve ince bir duvara sahiptir. Mikropil ve 

oocyst kalıntısı bulunmazken sporocyst kalıntısı ve genellikle bir kutup granülü 

mevcuttur. Uzun, oval yapılı sporocystler 13 x 7,5 µm ölçülerinde olup, stieda 

cisimciğine sahiptirler (Pellérdy, 1974; Levine, 1985). Sporlanma süresi 18 saat-2 

gün arasında değiĢir (Levine, 1985).  

 

Yaşam Döngüsü: Pellérdy (1974), Boles ve Becker‟e atfen E. brunetti 

sporozoitlerinin ince bağırsağın anterior kısmında ve bazal membrana yakın 

olacak Ģekilde lokalize olduklarını; merogonik aĢamaların ise daha posteriorda, 

ileumun terminalinde, rektum ve kloakada bulunduğunu bildirmiĢtir.  

 

Etken, 3 merogoni evresi geçirir. Ġnce bağırsakların orta bölümünde, 

villusların tabanındaki epitel hücrelerine yerleĢen 1. nesil merontlar, ortalama 28 

x 21 µm büyüklüğündedir ve her biri ortalama 318 merozoit içerir. Daha küçük 
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olan 2. nesil merontlar ise inokulasyondan sonraki 3. günden itibaren villusların 

uç kısmında gözlenir ve ilk nesile benzer uzunlukta, 15-120 merozoit içerir. 

Üçüncü nesil merontlar inokulasyonu takiben 84. saatte oluĢur ve olgunlaĢmaları 

inokulasyon sonrası 4. günde tamamlanır. Gametositler inokulasyon sonrası 5. 

günden itibaren, villusların yan yüzleri ve uçlarında, ya konak çekirdeğinin 

üstünde ya da bazal membran üzerinde görülür. Gametositler, son nesil 

merontlara benzer Ģekilde ince bağırsakların son kısmı ile kalın bağırsaklarda 

bulunur. Mikrogametositler, “blastofor” olarak adlandırılan birkaç mikrogamet 

geliĢme odağı içerir ve yaklaĢık 25 x 22 µm ölçülerindeki makrogametositlerden 

daha büyüktürler. Prepatent süre 5 gündür (Pellérdy, 1974; Levine, 1985). 

 

Patojenite: Son derece patojen bir türdür. Patojenite özellikle büyük 

merontlarının ve gametositlerinin geliĢtiği evrelerde meydana gelmektedir 

(Pellérdy, 1974). 

 

Klinik Bulgular: Özellikle genç tavukları etkilemekle birlikte yumurtacı tavuklarda 

da E. brunetti salgınını bildirmiĢtir. Tanı için klinik bulgular yeterli değildir. 

Hayvanlarda keyifsizlik, kanlı dıĢkılama ve tüylerde dıĢkıyla kirlenme görülür. 

Bağırsaklardaki hemoraji, sekal coccidiosise oranla daha az belirgindir. Kloaka 

ya da yakınındaki bağırsak bölümlerine yerleĢen etkenlere bağlı, dıĢkı genellikle 

kanlı olup bazen fibrin tabakası içerir ve kötü kokuludur. ġiddetli hastalıklarda 

hayvanlar 5-6 gün içinde ölebilir (Pellérdy, 1974; Levine, 1985 ). 

 

Patolojik lezyonlar: E. brunetti enfeksiyonlarında makroskobik görünüm 

karekteristiktir. Rektum ve kloaka mukozasında ve bazen de sekumun tubuler 

kısmı ile ileumun terminal kısmında iğne ucu kadar ya da daha büyük, birbirine 

karıĢmıĢ hemorajik alanlar mevcuttur. Bağırsak mukozası ĢiĢkin, hiperemik; 

içeriği somon rengindedir. Bağırsak açılmadan önce seroza boyunca, kırmızı 

çizgi halinde hiperemik alanlar gözle görülebilir. Sekumun tubuler kısmında, 

kazeöz bir kitle lumeni tıkayabilir. Ġleumdan kloakaya kadar uzanan bölümde, 
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mukozadaki küçük hemorajiler segmentlere homojen kırmızı bir renk verebilir. 

Mukoza kıvrımlarının birleĢtiği noktalardaki rektal kanamalar, merdiven 

basamaklarına benzer Ģekilde tipik bir görünüm oluĢturur. Rektum mukozası 

ĢiĢmiĢ ve duvarı belirgin olarak kalınlaĢmıĢtır. Kloaka mukozası da ĢiĢer, mukoza 

ve serozası boyunca hiperemi ve hemoraji görülür. Ġlerleyen olgularda bazen 

nekrotik-fibrinöz enteritis Ģekillenebilir (Pellérdy, 1974; Levine, 1985). 

 

Mikroskobik olarak mukozal hiperemi, Ģiddetli kapillar kanamalar, epitel 

döküntüsü ve yangı hücreleri reaksiyonu en yaygın lezyonlardır. Lezyonlar 

özellikle büyük merontların oluĢtuğu dönemde, açığa çıkan merozoitlerin neden 

olduğu doku hasarına bağlı, belirgin olarak görülmektedir. Merogonik aĢamalar 

epitelin altında lokalizedir ve gametositler rektum epitelinin içindedir (Pellérdy, 

1974). 

 
 
 
1.5.3. Eimeria hagani P.P. Levine, 1938 
 
 
Nadiren karĢılaĢılan bir türdür. Tavukların ince bağırsaklarının ön 1/3‟lük 

bölümüne yerleĢtiği belirlenmiĢtir (Kheysin, 1972; Ruff ve Reid, 1977; Levine, 

1985). 

 

GeniĢçe, oval yapıdaki oocystleri 16-21 x 14-19 (ortalama 19 x 18) µm 

büyüklüğünde olup düzgün yapıda, tek katlı bir duvara sahiptir. Mikropil yoktur 

ancak sporlanmıĢ oocystte kutup granülü mevcuttur. Sporlanma 18-48 saatte 

gerçekleĢir (Pellérdy, 1974; Levine, 1985). Prepatent süre 6-7 gün (Péllerdy, 

1965; Kheysin, 1972; Levine, 1985), patent süre ise 8 gündür (Kheysin, 1972).  

 

Etkenin geliĢimini sürdürdüğü duodenum ve ince bağırsakların ön 

yarımında seroza yüzeyinden görülebilen, çok sayıda, yuvarlak hemorajik 

odaklar mevcuttur (Davies ve ark, 1963; Ruff ve Reid, 1977). Bağırsakların 
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posterior kısmında da az sayıda lezyona rastlanılabilir. Bağırsakların mukoz 

yüzeyinden alınan kazıntılarda oocystlere ve diğer geliĢim evrelerine rastlanılır 

(Davies ve ark, 1963). 

 

E. hagani az patojen bir tür olarak tanımlanmaktadır. (Pellérdy, 1974; 

Levine, 1985). Davies ve ark (1963), Levine‟ın 10 haftalık tavuklara yüksek 

sayıda sporlanmıĢ E. hagani oocysti verdiğinde, ilk 5 günde hayvanların 

bağırsağında sadece hiperemi Ģekillendiğini, 6. günün sonunda incelenen 

tavuklarda ise, duodenum ve ince bağırsakların ön kısmında Ģiddetli kataral 

yangı gözlemlediğini bildirmiĢlerdir. 

 
 
 
1.5.4. Eimeria maxima Tyzzer, 1929 

(Sinonim: Eimeria indendata, Eimeria tyzzeri) 

 
 
Dünyada yaygın olan bu tür, tavuğun ince bağırsaklarına yerleĢir (Levine, 1985). 

 

Oocyst Morfolojisi: Oval yapıdaki oocystler, 21-42 x 16-30 (ortalama 29-31 x 

21-23) µm büyüklüğündedir. Oocyst duvarı tek katlı ve sarımsı renkte olup 

bazılarında kısmen pürüzlüdür (Pellérdy, 1974; Levine, 1985). Mikropil, oocyst ile 

sporocyst kalıntısı yokken 1 kutup granülü mevcuttur (Levine, 1985). 

 

Uzun, oval Ģekle sahip sporocystler 15-19 x 8-9 µm büyüklüğünde ve 

stieda cisimciğine sahiptir (Pellérdy, 1974; Levine, 1985). Sporozoitler 19 x 4 µm 

ölçülerinde, belirgin ve saydam bir refraktil globüle sahiptir. Sporlanma süresi 30 

saat-2 gün arasında değiĢir (Levine, 1985).  

 

E. maxima oocystleri sporlanma sürecinde yıkımlanabilir. Bunun, mekanik 

ve fiziksel hasarlara bağlı olarak kimyasal ajanların oocyst duvarından rahatça 

geçmesi nedeniyle gerçekleĢtiği düĢünülmektedir. Potasyum bikromat solüsyonu 
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bazen oocystlerin %50-90‟ında yıkımlanmaya neden olabilmekte, bazen 

sporlanacak tek bir oocyst bile kalmamaktadır (Pellérdy, 1974). 

 

Yaşam Döngüsü: Etken, ince bağırsakların tamamında yerleĢim gösterse de 

özellikle duodenum epitel hücrelerini tercih eder. Merontlar genellikle hücre 

çekirdeğinin üzerinde, eĢeyli geliĢim evreleri ise çekirdeğin altında yer alırlar. 

Etkenin bulunduğu epitel hücre geniĢler, subepitelyal bir pozisyon almıĢ gibi 

görünür ve çekirdeği hipertrofiye uğrar. Villusların epitel hücrelerine penetre olan 

sporozoitler, burada ya da daha sonra lamina propriada iken, makrofajlar 

tarafından fagosite edilerek bağırsak bezlerine taĢınır (Kheysin, 1972; Pellérdy, 

1974). 

 

Merogoni 3 nesil tekrarlanır. YirmibeĢ-50 merozoit içeren ilk nesil 

merontlar inokulasyonu takiben 48 saat içerisinde, duodenumdaki derin yerleĢimli 

bezlerin epitel hücreleri içerisinde gözlenir. Ġkinci nesil merontlar ince bağırsak 

villuslarını örten epitel hücrelerinde, Lieberkühn kriptlerinin açılım bölgesine yakın 

konumda yer alır. Ġnokulasyonun 3. gününde ortaya çıkar ve yaklaĢık 12 merozoit 

içerirler. Üçüncü nesil merontlar ise inokulasyonun 4. gününden itibaren ince 

bağırsaklardaki yüzeysel villusların yan kısımlarında ve bazen de uçlarında 

görülür ve yaklaĢık 12 merozoit içerirler (Levine, 1985).  

 

Granüler sitoplazmaya sahip olan mikrogametositler 30-48 x 22-33 µm‟lik 

büyüklükleri ile bir oocyst büyüklüğünde hatta daha da büyüktür. Mikrogametler 

ise 4,5-12 µm uzunluğunda olup, enfeksiyonun 120. saatlerinde görülür. 

Makrogametler granüler sitoplazmalı ve olgunlaĢtıklarında 22-27 x 16-18 µm 

boyutlarındadır. Ġlk oocyst atılımı 120-121. saatlerde, çoğunluğunun atılımı ise 

123-136. saatlerde gerçekleĢir. Patent süre yalnızca birkaç gündür (Pellérdy, 

1974; Levine, 1985).  
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Patojenite: Eimeria maxima az ya da ılımlı patojen bir tür olarak 

tanımlanmaktadır. EĢeysiz geliĢme dönemleri sınırlı düzeyde hasara neden 

olurken, eĢeyli geliĢme dönemleri ciddi hasarlara neden olur. SuĢlar arasında 

patojenite farklılığı gözlenir (Levine, 1985). 

 

Etken, Ģiddetli hastalık tablosu oluĢturduğu durumlarda sadece gençleri 

değil daha yaĢlı tavukları da etkiler ve bazılarında ölümlere yol açabilir (Pellérdy, 

1974). 

 

Klinik bulgular: Diğer kanatlı Eimeria etkenlerine benzer Ģekilde, E. maxima 

enfeksiyonlarında da iĢtah azalması, kilo kaybı, kas atrofisi, ara sıra ishal veya 

konstipasyon oluĢumu, dıĢkıda kan görülmesi ve anemi gibi semptomlar görülür 

(Pellérdy, 1974; Ruff ve Reid, 1977). 

 

Patolojik Lezyonlar: Genellikle ince bağırsakların orta kısımında görülen 

lezyonlar, bazen etkilenmeyen kısımlardan keskin bir sınırla ayrılır. Bağırsak 

ĢiĢmiĢ, duvarı kalınlaĢmıĢ ve hiperemiktir. Mukozada peteĢiyel kanamalara bağlı 

olarak içerik sulu ve kırmızımsı renktedir (Pellérdy, 1974). 

 

Etkenin patojenitesi primer olarak çok sayıdaki büyük gametositlerinin 

varlığına bağlı olduğundan, hasarlı mukozanın mikroskobisinde çok sayıda 

mikrogametosit, makrogametosit, olgun ve olgunlaĢmamıĢ oocyst görülür. 

Genellikle villusların uç kısımlarında bulunan küçük yapılı merontlar Ģiddetli 

lezyonlara neden olmaz (Pellérdy, 1974). 

 

E. maxima nedenli enfeksiyonlar kural olarak kısa sürelidir. Lezyonlar 

oluĢur oluĢmaz kaybolmaya baĢlar ve iyileĢen hayvanlar kısa sürede toparlanır 

(Pellérdy, 1974; Levine, 1985). 
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1.5.5. Eimeria mitis Tyzzer, 1929 

(Sinonim: Eimeria beachi) 

 
 
Ġnce bağırsakların öncelikle posterior kısmında olmak üzere tamamında hatta 

sekumun tubuler bölümünde de gözlenebilen, dünyada yaygın olarak karĢılaĢılan 

bir türdür (Levine, 1985). 

 

Oocyst Morfolojisi: Yuvarlak ya da yuvarlağa yakın Ģekilli, 10-21 x 9-18 

(ortalama 16 x 13-16) µm büyüklüğündeki oocystler düzgün yapıda, renksiz 

duvara sahiptir. Mikropil, oocyst ve sporocyst kalıntısı bulunmazken kutup 

granülü mevcuttur. Oval Ģekilli sporocystler 10 x 6 µm büyüklüğünde olup stieda 

cisimciğine sahiptir (Pellérdy, 1974; Levine, 1985). Sporlanma 18 saat-2 gün 

arasında gerçekleĢir (Levine, 1985). 

 

Yaşam Döngüsü: Etkene ince bağırsakların anterior kısmında genellikle villus 

epitel hücrelerinde olmakla birlikte arasıra Liberkühn bezlerinde de rastlanılır. 

Merogoni sayısı bilinmemektedir. Olgun merontlarına villus epitelinde, hücre 

çekirdeğinin altında rastlanır. Enfeksiyonun 4. gününde merontlardan 6-24, belki 

daha fazla sayıda 5-1,5 µm uzunluğunda, yarımay Ģeklinde merozoitler açığa 

çıkar (Kheysin, 1972; Pellérdy, 1974; Levine, 1985). 

 

Gametositler ince bağırsakların daha posteriorunda lokalize olur. 

Enfeksiyonun 120. saatinde yığınlar halinde epitel hücrelerinde supranüklear 

yerleĢmiĢ olarak görülürler. Mikrogamatositler 9-14 µm büyüklüğündedir. 

Makrogametositler ise biraz daha büyüktür ve eozinofilik “plastik” granülleri 

çevrelerler (Pellérdy, 1974). Prepatent süre 4-5 gün (Kheysin, 1972; Levine, 

1985), patent süre ise 10 gündür (Levine, 1985).  
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Patojenite: Daha önce patojen olmayan bir tür olarak tanımlanmakta iken, 

yapılan çalıĢmalar sonucunda hafif patojen bir tür olduğu anlaĢılmıĢtır (Pellérdy, 

1974; Ruff ve Reid, 1977). 

 
 
 
1.5.6. Eimeria mivati Edgar ve Seibold, 1964 

 
 
Dünyada oldukça yaygın olarak karĢılaĢılan bu tür baĢlıca ince bağırsakların ön 

bölümü olmak üzere, ince bağırsakların tamamında ve de kalın bağırsaklarda 

yerleĢir. Bu türün geçerliliğine Ģüphe ile yaklaĢılmaktadır (Levine, 1985).  

 

Oocyst Morfolojisi: Elipsoid ya da oval yapıdaki oocystler 11-20 x 12-17 

(ortalama 16 x 13) µm ölçülerindedir. Düzgün yapılı, renksiz oocyst duvarı 0.4 

µm kalınlığında ve tek katmandan oluĢur. Oocystlerde mikropil ve yarıya 

yakınında kutup granülü bulunurken, oocyst kalıntısı yoktur. Uzun, oval yapıdaki 

sporocystler 7-12 x 5-6 µm büyüklüğündedir. Küçük bir stieda cisimciği taĢıyan 

sporocystler, 2-3 µm‟lik bir sporocyst kalıntısını çevreler (Pellérdy, 1974; Levine, 

1985). Sporlanma 29 °C‟de 11-12 saat sürer (Pellérdy, 1974). 

 

Yaşam Döngüsü: Kursak, ön mide ve taĢlıkta açığa çıkan sporozoitler, ince 

bağırsakların ilk üçte birlik bölümündeki bez ve kriptleri örten derin yerleĢimli 

epitel hücrelerine girer. Daha sonra hücre çekirdeğinin üstünde yuvarlaklaĢır ve 

1. nesil merontları oluĢtururlar. Ġnokulasyondan sonraki 36. saatte 

olgunlaĢmalarını tamamlayan 9-14 µm çapındaki bu merontlar, 10-30 adet 9-11 x 

2 µm büyüklüğünde merozoit içerir. Merozoitler serbest kaldıklarında kriptlerde 

ve villusların tabanında yer alan epitel hücrelerini istila eder ve yine konak 

çekirdeğinin üstünde yerleĢir. Ġnokulasyon sonrası 55-67. saatlerde olgunlaĢan 2. 

nesil merontlar 5-11 x 4-8 µm ölçülerinde olup, 16-20 adet 6-9 x 1 µm 

büyüklüğünde merozoit içerir. Ġkinci nesil merontlardan açığa çıkan merozoitler 

baĢta duodenum olmak üzere ileum, sekumlar ve rektumda villus epitel 
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hücrelerine girer ve çekirdeğinin hem üstünde hem de altında yer alır. 

Ġnokulasyonu takiben 80. saatte olgunlaĢmalarını tamamlayan 3. nesil merontlar, 

6-8 x 4-7 µm ölçülerinde olup, 6-7 x 1 µm boyutlarında 10-14 merozoit içerir. 

Üçüncü nesil merontlardan serbest kalan merozoitlerin bir bölümü, 3. nesil 

merontların yerleĢim bölgesindeki hücreler içerisine girerek 4. nesil merontları 

oluĢturmak üzere geliĢmelerini sürdürür. Ġnokulasyondan sonraki 96-168. 

saatlerde olgunlaĢan 10-17 x 10-13 µm ölçülerindeki 4. nesil merontlar, 7-10 x 1-

2 µm boyutlarında 16-20 merozoit içerir (Kheysin, 1972; Levine, 1985).  

 

 Üçüncü nesil merontların dağılmasıyla açığa çıkan merozoitlerin bir 

bölümü ile 4. nesil merontlardan açığa çıkan merozoitlerin tümü, duodenumdan 

rektuma kadar bağırsak kanalını örten tüm epitel hücreleri içerisine girer ve 

gametositleri oluĢturur. Ġnokulasyondan sonraki 93-120. saatlerde 

olgunlaĢmalarını tamamlayan mikrogametositler, 10-16 x 9-15 µm ölçülerindedir 

ve 2-4 µm uzunluğunda 50-100 mikrogamet içerir. Olgun oocystler inokulasyonun 

93-96. saatlerinde görülür. Prepatent süre yaklaĢık 4-5 gün, patent süre ise 6-12 

gün arasında değiĢir (Levine, 1985).  

 

Patojenite: Eimeria mivati, E. acervulina‟ya kıyasla daha patojen bir tür olmasına 

karĢın hafif enfeksiyonları patojenik özellik taĢımaz ve Ģiddetli enfeksiyonlarında 

da ölüm oranı %10‟u aĢmaz (Levine, 1985). 

 
 
 
1.5.7. E. necatrix Johnson, 1930 
 
 
Dünyada yaygın olarak karĢılaĢılan bir türdür. Birinci ve 2. nesil merontlarına ince 

bağırsaklarda; 3. nesil meront, gametosit ve gametlerine ise sekumlarda 

rastlanılır (Levine, 1985). 
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Oocyst Morfolojisi: Uzun, oval yapıdaki oocystler, 12-29 x 11-24 µm 

büyüklüğündedir. Oocyst duvarı renksiz, ince ve düzgün yapıdadır. Mikropil, 

oocyst ve sporocyst kalıntısı bulunmazken 1 kutup granülü mevcuttur. Uzun, oval 

yapılı, 9-15 x 4,5-7,5 µm ölçülerindeki sporocystlerde stieda cisimciği vardır 

(Pellérdy, 1974). Sporozoitler virgül benzeri Ģekilde, 7,9-11,3 x 1,3-2,1 µm 

büyüklüğünde olup refraktril bir globülü çevreler (Pellérdy, 1974). Sporlanma 

süresi 18 saat ile 2 gün arasında değiĢir (Levine, 1985). 

 

Yaşam Döngüsü: Enfeksiyondan 6 saat sonra ince bağırsakların lumeninde 

serbest sporozoitlere rastlanılır. Burada epitel hücreleri içerisine giren ve epitel 

katmanını aĢan sporozoitler 12 saatte lamina propriaya (LP) ya da villus 

merkezine ulaĢır, ardından mukozanın kas katmanına göç eder. Bu göç 

esnasında çoğu makrofajlar tarafından yutularak fundus epitel hücrelerine taĢınır. 

Makrofajlar bu süreç sırasında veya sonrasında parçalanır ve sporozoitler hasar 

görmemiĢ halde açığa çıkıp 1. nesil merontları oluĢturmak üzere geliĢmelerini 

sürdürür (Pellérdy, 1974, Levine, 1985). 

 

 Birinci ve 2. nesil merontlar fundus bezlerinin epitel hücrelerinde, konak 

çekirdeğinin üstünde konumlanır. Enfeksiyonun 36. saatinde görülebilen 1. nesil 

merontlar 17,1 x 12,9 µm büyüklüğünde olup 48 merozoit içerir. Muz benzeri 

Ģekle sahip 1. nesil merozoitler inokulasyondan 2,5-3 gün sonra serbest kalır ve 

yakındaki epitel hücrelerini istila ederek 39-66 x 33-54 µm ölçülerinde, 

öncekilerden daha büyük 2. nesil merontları oluĢturmak üzere geliĢmelerini 

sürdürür. Konak hücresinde belirgin bir ĢiĢkinliğe neden olan 2. nesil merontların 

dağılması ile 8-11 x 1,5-2 µm büyüklüğündeki toplam 32-132 merozoit açığa 

çıkar. Bu olay genellikle inokulasyon sonrası 5-8. günler arasında 

gerçekleĢmekle birlikte 23. güne kadar uzayabilir. Ġkinci nesil merozoitler sekuma 

geçerek epitel hücreleri içerisine girer ve konak çekirdeği altında konumlanarak 

3. nesil merontları oluĢturur. Ġkinci nesil merozoitlerin büyük bölümü yüzeysel 

epitel hücrelerini, bazıları ise derin bez epitel hücrelerini istila eder. Üçüncü nesil 
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merontlar oldukça küçük olup yalnızca 6-16 merozoit içerir (Pellérdy, 1974; 

Levine, 1985). 

 

 Üçüncü nesil merozoitlerin tamamı ve 2. nesil merozoitlerin bir bölümü, 

sekum mukozasını örten sağlam epitel hücrelerine girerek konak çekirdeği 

altında yerleĢir ve farklılaĢarak gametositleri oluĢturur. Gametositler, konak 

hücrenin ĢiĢkinleĢmesine ya da yer değiĢimine neden olur. Makrogametosit 13,1 

x 12,6 µm, mikrogametosit ise 12,5 x 14,3 µm büyüklüğündedir. Prepatent süre 

6-7 gün, patent süre ise yaklaĢık 12 gündür (Levine, 1985).  

 

Patojenite: Eimeria necatrix, E. tenella‟nın ardından tavuklarda en patojen ikinci 

türdür. Ancak, anticoccidial bileĢiklerin kullanılmaya baĢlanması ile birlikte         

E. tenella enfeksiyonlarının önemi azalmıĢ, E. necatrix enfeksiyonlarına bağlı 

kayıplar ise artmıĢtır (Levine, 1985). 

 

E. necatrix enfeksiyonları ya ölümle sonuçlanan akut olgular ya da 

hemorajik lezyonların geliĢimine olanak sağlayacak Ģekilde yavaĢ ilerleyen kronik 

hastalık tablosu Ģeklinde görülür. Kronik seyrin nedeni etken geliĢiminin yavaĢ 

ilerlemesi değil, yoğun nedbe dokusu oluĢumuna bağlı olarak hastalık etkilerinin 

daha kalıcı olmasıdır. Bağırsaklarda bez dokusunun yıkımlanarak kalıcı nedbe 

dokusunun oluĢması, beraberinde kaçınılmaz olarak fizyolojik iĢlevlerde kalıcı 

aksamayı getirir (Davies ve ark., 1963; Pellérdy, 1974; Levine, 1985).  

 

Klinik Bulgular: Etken, özellikle 5-7 haftalık tavukları etkilemekle birlikte, bir 

günlük civcivlerin bile hastalığa duyarlı oldukları deneysel çalıĢmalarla ortaya 

konmuĢtur. Hastalığın akut formunda klinik tablo az ya da çok belirgindir. DıĢkı 

sulu olup kanlı ya da kırmızımsı renktedir. Bağırsaktaki kanamalar sekal 

coccidiosisde olduğu kadar yoğun değildir. Tavuklar bitkin, kanatları düĢmüĢ, 

kamburlaĢmıĢ ve uyuĢuk görünümdedir. Bu görünümleri günlerce sürebilir ve 

eğer enfeksiyon Ģiddetli ise 5-7. günlerde ölüm gözlenebilir (Pellérdy, 1974). 
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Patolojik Lezyonlar: Yangısal değiĢiklikler ince bağırsakların özellikle orta 

1/3‟lük bölümünde belirgin olmakla birlikte, enfeksiyonun Ģiddetli olduğu 

durumlarda tüm bağırsak boyunca gözlenebilir. Ġnokulasyondan sonraki 4. 

günde, ince bağırsaklarda mat beyaz renkte, çapı 1 mm‟yi aĢmayan küçük 

odaklar görülür. Mukoza katmanının derinlerinde yer alan ve 2. nesil meront 

kümelerinden oluĢan bu odaklar derin yerleĢimli olduklarından bağırsakların 

seroza yüzeyinden bile rahatlıkla fark edilir (Pellérdy, 1974; Ruff ve Reid, 1977; 

Levine, 1985). Hastalığın 5-6. günlerinde Ģiddetli kanama ortaya çıkar. Bağırsak 

duvarı kırmızı renkte, ĢiĢkin olup değiĢiklikler tüm serozadan da görülebilir. 

Bağırsak içeriği kırmızı renktedir. Kan ve fibrin pıhtıları içerebilir. Bazen bağırsak 

lumeni fibrinli, kanlı pıhtı ile tıkanmıĢ görülebilir. Enfeksiyona bağlı olarak, 

bağırsak duvarı kalınlaĢmıĢ; kasılma yeteneğini kaybetmesine bağlı da içeriği 

katılaĢmıĢ olabilir (Pellérdy, 1974; Levine, 1985). Bağırsak kaslarındaki 

çözünmenin, parazit istilasına uğrayarak yıkımlanan bezlerden salınan sindirim 

enzimlerinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Bazen de 2. nesil merozoitleri 

içeren merontlara bağlı, ince bağırsakların tamamında peteĢilyel kanamalar 

gözlenebilir (Davies ve ark., 1963). 

 

Gametositler sekumda yerleĢim gösterdiklerinden, sekumda kataral yangı 

geliĢebilir ancak Ģiddetli olmadığı gibi buna bağlı hemoraji ya hiç yoktur ya da 

oldukça seyrektir (Pellérdy, 1974). 

 

Mikroskobik bakıda, yangı hücrelerinin yıkımlanan mukozayı kapladığı 

görülür. Ġnce bağırsaklardaki epitel hücre değiĢimi, bölümden bölüme değiĢiklik 

gösterir. ġiddetli enfeksiyonlarda duodenum mukozasında kalınlaĢma, bezlerde 

kistik değiĢim (özellikle posterior segmentte, bağırsağın orta 1/3‟lük kısmında) 

görülür. Bazen, mukoza epiteli glandular yapısını kaybeder ve hücre 

kümeleĢmeleri görülür. Lezyonlar özellikle 2. nesil merontların serbest kalması ile 

daha Ģiddetlenir. GeniĢlemiĢ, nekrotize olmuĢ epitel hücrelerinin etrafında Ģiddetli 

hemoraji odakları vardır. Rejenerasyon enfeksiyonun 6. günü baĢlar. Hasarlı 
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alandaki fibrin ve ölü hücreler, fibrositler tarafından ortadan kaldırılır. Devamında 

ya bağ doku üremesi ile iyileĢme ya da sekonder bakteriyel komplikasyona bağlı 

nekrotitis Ģekillenir (Pellérdy, 1974; Ruff ve Reid, 1977; Levine, 1985). 

 
 
 
1.5.8. Eimeria praecox Johnson, 1930 

 
 
Dünyada yaygın olan bu tür, ince bağırsakların ön 1/3‟lük bölümüne yerleĢir 

(Levine, 1985). 

 

Oocyst Morfolojisi: Küremsi ya da oval biçimdeki oocystler 20-25 x 16-20 

(ortalama 21 x 17) µm büyüklüğündedir. Ġki katmanlı duvar, düzgün yapılı ve 

renksizdir. Mikropil, oocyst ve sporocyst kalıntısı bulunmazken, sporlanmıĢ 

oocystlerde kutup granülüne rastlanır. Sporlanma 24 saatte tamamlanır 

(Pellérdy, 1974; Levine, 1985). 

 

Yaşam Döngüsü: Sporozoitler enfeksiyonun 16. saatinde ön ince bağırsakta 

özellikle de duodenal kısımdaki yüzeysel epitel hücrelere penetre olur, sonra da 

lamina propriaya ulaĢır. Merogoni sayısı 3 ya da 4 olarak belirtilmiĢtir. Ġkinci nesil 

merontlar inokulasyondan sonraki 32. saatte gözlenebilir. Ġkinci merogoni 

sonrasında biyolojik geliĢme düzenli bir seyir izlemez ve eĢeysiz ile eĢeyli 

geliĢme dönemleri birarada bulunur. Prepatent dönem 2,5-4 gün, patent dönem 

ise yaklaĢık 4 gün sürer (Pellérdy, 1974; Levine, 1985). 

 
 
 
1.5.9. Eimeria tenella (Railliet and Lucet, 1891) Fantham, 1909 

(Sinonim: Eimeria avium, E. bracheti, Coccidium tenellum, C. globosum) 

 
 
Tüm dünyada yaygın bir tür olup, tavukların kör bağırsaklarına (sekum) yerleĢir 

(Levine, 1985).  
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Oocyct Morfolojisi: Oval Ģekle sahip oocystler 14-31 x 9-25 µm büyüklüğüne 

sahiptir. Düzgün yapıdaki oocsyt duvarı 1-1,5 µm kalınlığındadır. Mikropil, oocyst 

ya da sporocyst kalıntısı bulunmaz. SporlanmıĢ oocystlerin çoğunda kutup 

granülü vardır. Sporocystler, 7-11 µm uzunluğundadır ve uç kısımlarında stieda 

cisimciği mevcuttur. Virgül Ģeklindeki sporozoitler 9-10 µm uzunluğundadır. 

Sporlanma süresi 18 saat ile 2 gün arasında değiĢir (Pellérdy, 1974; Levine, 

1985). Prepatent süresi 6 gün (Levine, 1985), patent süresi ise 10 gün kadardır 

(Kheysin, 1972). 

 

Yaşam Döngüsü: Sindirim kanalına alınan oocsytler 1-2 saat içinde 

ekskistasyon geçirirler Ekskistasyonda pankreatik salgının önemli bir etkisi 

olduğu bilinmektedir. Kursakta gerçekleĢen mekanik etki de diğer önemli bir 

faktördür. Oocyst duvarının parçalanması ile sporocystler ve sonrasında da 

sporozoitler açığa çıkar. Ekskistasyon gerçekleĢmeyen oocystler sporlanmıĢ 

halde dıĢkı ile atılır ve diğer tavuklar için enfeksiyon kaynağı oluĢturur (Pellérdy, 

1974). 

 

Bağırsaklarda açığa çıkan sporozoitler 12,8 µm uzunluğunda; hafifçe 

bükük, orak benzeri Ģekle sahiptir. Sekumların yüzeysel epitel hücrelerini istila 

eden sporozoitler, bazal membranı delerek tunica propria (TP) katmanına ulaĢır. 

Makrofajlar içerisinde veya serbest halde bu katmanı da aĢan sporozoitler, 

fundus bezlerinin epitel hücreleri içerisine yerleĢir (Levine, 1985). 

 

Sporozoitlerin büyük çoğunluğu sekal mukozaya penetre olsa da, bir kısmı 

da sekal açıklığın çeĢitli bölümlerine penetre olur. Sekumu çıkarılmıĢ tavuklarda 

yapılan bir çalıĢmada, sporozoitlerin daha sonra da merozoitlerin özellikle 

kolonlar olmak üzere sekumlara yakın ince bağırsak bölümleri ve bursa 

fabriciusta oluĢtukları belirlenmiĢtir. Rektal mukozaya da belli sayıda etkenin 

yerleĢtiği bilinmektedir. Endojen siklusun hepsi bu lokalizasyonlarda 
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gerçekleĢmekte ve enfeksiyonun Ģiddetine bağlı olarak mukoz membranlarda 

yangısal değiĢiklikler ve peteĢiyal kanamalar görülmektedir (Pellérdy, 1974). 

 

Enfeksiyonun ilk 24-48 saati içerisinde sekum bezlerinin kript tabanında 

yaklaĢık 24 x 17 µm ölçülerindeki 1. nesil merontlar geliĢir. Her bir meront 900 

kadar merozoit içerir. Enfekte konak hücre geniĢler, çekirdek normal 

büyüklüğünün beĢ katına ulaĢacak derecede hipertrofiye uğrar ve sonuçta hücre 

sekum bezi lumenine doğru çıkıntı yapar. Oocyst alımından 60-72 saat sonra, 2-

4 x 1,15 µm ölçülerindeki oldukça küçük, orak benzeri merozoitler sekal lumende 

görülür (Pellérdy, 1974; Levine, 1985). 

 

Ġkinci nesil merontların büyük bir kısmı, enfeksiyonun 4-5. günlerinde 

ortaya çıkar. Ġlk nesil merontlardan büyük olan bu merontlar 21-30 µm‟den 50-55 

µm büyüklüğüne kadar ulaĢabilir. Konak hücre meront büyüdükçe inanılmaz 

Ģekilde geniĢler ve parazit hücreye sığmayacak ölçüde büyüdüğünde, konak 

hücre epitel altına baskı yapar. Çok sayıda 2. nesil merontun eĢzamanlı 

dağılması kanama Ģekillenmesine neden olur. Bu merontlardan 16 µm 

uzunluğunda çok sayıda merozoit ortaya çıkar. Sekal içerikte çok sayıda bulunan 

ikinci nesil merozitlerin bir kısmı eradike edilirken, çoğunluğu yeni epitel 

hücrelere girerek 3. nesil merontları ya da gametositleri oluĢturur. Üçüncü nesil 

merontlar subnüklear yerleĢim gösterir. Büyüklükleri 9 x 7,6 µm olup bunlardan 4-

30 adet, 6,8 x 1 µm büyüklüğünde merozoit açığa çıkar. Konağın verdiği 

savunma tepkisi 3. nesil merogonide 2. nesile kıyasla daha hafif olduğundan, 

hücreler epitel katmanından ayrılmaz. Merogoninin 3 nesilden daha fazla 

tekrarlandığı düĢünülmektedir (Péllerdy, 1974). 

 

Ġkinci nesil merozoitlerin bir kısmı istila ettikleri epitel hücrelerinde, 

yaklaĢık 12,4 x 8,7 µm büyüklüğündeki mikrogametositleri ve oocyst 

büyüklüğündeki makrogametositleri oluĢturmak üzere farklılaĢır (Davies ve ark., 

1963). Gametogoni mukozal ve submukozal epitel hücrelerde, enfeksiyonun 6. 
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gününde gerçekleĢirken oocyst atılımı ise 7. günde baĢlar (Pellérdy, 1974). 

Patent süre 10 gün olarak bildirilmiĢtir (Kheysin, 1972). 

 

Patojenite: Tavuk Eimeria etkenleri arasında en patojen tür olan E. tenella 

sekum coccidiosisine neden olmaktadır. Özellikle genç hayvanlarda gözlenirse 

de günlük civcivlerde de hastalık oluĢturabilmektedir. Hayvanların sekum 

coccidiosisine duyarlılığı 4 haftalık yaĢta iken en fazla olup, 1-2 haftalık civcivler 

daha dirençli kabul edilir. YaĢlı hayvanlarda ise daha önce geçirmiĢ oldukları 

enfeksiyonlara bağlı olarak bağıĢıklık geliĢir (Levine, 1985).  

 

Hayvanların aldıkları oocyst dozu, suĢ patojenitesi, hayvan ırkı ve yaĢı, 

konağın beslenme durumu, coccidiosis ile eĢzamanlı olarak bulunan diğer 

hastalık etkenleri ve stres etkenlerinin varlığına bağlı olarak E. tenella 

enfeksiyonlarının seyri, belli belirsiz hafif enfeksiyonlardan akut ve yüksek ölüm 

oranlı enfeksiyonlara değin değiĢir (Levine, 1985). ġiddetli enfeksiyonlarda eğer 

hayvanlar gençse tüm sürü ölebilir. Hafif bir enfeksiyon tablosu olduğunda ise 

ekonomik kayıplar dikkat çekecek boyuttadır (Pellérdy, 1974). 

 

Klinik Bulgular: Sekum coccidiosisi Ģiddetli kanlı ishal ile tanınan akut seyirli bir 

hastalık Ģekli olup, klinik bulgular ilk olarak 2. nesil merontların büyümesine bağlı 

olarak sekum lumenine kan sızması ile ortaya çıkar (Levine, 1985). 

 

Ġkinci nesil merontların hızla büyüdüğü enfeksiyonun 4. gününde, 

olgunlaĢan ya da merozoit salınımı yapan bu merontlara bağlı olarak sekal 

duvarda Ģiddetli kapillar kanamalar Ģekillenir ve dıĢkıda kan görülür. Hayvanlarda 

anorexia, kanatlarda düĢme, haraketsizlik, yem tüketiminde azalmaya karĢın su 

tüketiminde artıĢ gözlenir (Pellérdy, 1974; Ruff ve Reid, 1977). 

 

Yoğun bir enfeksiyonun ardından, 5-6. günlerde hayvanlar sadece 

yavaĢça hareket eder. Sporadik ölümler görülebilir ki bu ölümler bir salgının 



35 
 

 

habercisi olabilir. DıĢkılar suludur ve akut olmayan olgularda dıĢkı sarı renkli olup 

daha sonra çikolata kahve ya da kırmızı renge döner. Tüyler kloaka etrafında 

yapıĢmıĢtır ve kloaka kirli kırmızı bir renktedir (Pellérdy, 1974). 

 

Mortalite enfeksiyonun 4-8. günlerinde pik yapar. Bazen ölüm yoğun 

bağırsak kanamasını takip eder. Ölüm Ģekillenmeyen olgularda hayvanlar 

günlerce hastadır. Bacaklarda güçsüzlük hatta paraliz Ģekillenir, kan kaybına 

bağlı olarak mukozalarda ve ibikte soluklaĢma görülür (Pellérdy, 1974). 

 

Canlı kalmayı baĢaran hayvanlarda, kanamanın Ģiddetini yitirmesi ile 

birlikte 7. günde dıĢkı ile oocyst atımı baĢlar. DıĢkı ile atılan oocyst sayısı 8-9. 

günlerde en yüksek düzeye ulaĢtıktan sonra kısa sürede azalır. Hastalığın 8-9. 

günlerine kadar hayatta kalmayı baĢaran hayvanlar genellikle iyileĢir (Levine, 

1985). 

 

Patolojik Lezyonlar: Hastalığın Ģiddetine göre değiĢen lezyonlar sekum ve 

yakınındaki bağırsak alanlarına lokalizedir. Ġkinci nesil merontların 

olgunlaĢmasıyla birlikte, doku hasarı ve kanama Ģiddeti en üst düzeye ulaĢır. 

Ġnokulasyondan sonraki 4. günde LP katmanında eozinofil sızıntısı, belirgin kan 

birikimi, sekum duvarında kalınlaĢma, epitel katmanında dökülme ve lumende 

etkenler, kan ve dökülmüĢ doku hücrelerinin karıĢımından oluĢan içerik gözlenir. 

Sekum mukozası boyunca kanamalar göze çarpar (Levine, 1985). Sekum 

coccidiosisinde kan pıhtılaĢmasının aksamaya uğradığı tahmin edilmektedir 

(Davies ve ark., 1963). Enfeksiyon Ģiddetli ise hemorajik lezyonlar sekal 

açıklıklara yakın kalın bağırsak bölümlerine doğru yayılır (Pellérdy, 1974). 

BeĢinci günde epitel hücre dökülmesi daha da yoğundur, lumende fazla miktarda 

kan bulunur. Kanama miktarı 6. günde daha da artar ve sekum içeriği yoğun bir 

kitle oluĢturacak Ģekilde birleĢir. BaĢlangıçta sekum mukozasına sıkıca bağlı olan 

bu kitle zamanla gevĢer ve lumende serbest halde bulunur (Levine, 1985).  
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BeĢinci-6. günlerde mukozadan alınan kazıntılarda ve sekal içerik 

numunelerinde meront ve merozoit yığınları mikroskobik olarak görülebilir. 

Gametosit ve oocystlere ise 6-7. günlerde rastlanır (Pellérdy, 1974). Oocyst 

oluĢumuna bağlı olarak, oldukça kalınlaĢmıĢ olan sekum duvarının rengi 

kırmızıdan benekli kırmızıya veya süt beyazına döner. Lumende yer alan kitlenin 

rengi baĢlangıçta kırmızımsı iken zamanla sarımsı ve nihayetinde beyazımsı 

olur. Kitle eğer yeterince küçükse parçalanmadan, genelde ise ufak parçalar 

halinde dıĢkı ile atılır. Devamında mukozalarda aĢamalı olarak rejenerasyon 

Ģekillenir ve sekal duvar normal Ģekline döner. Kazeöz yapılar seyrek olarak 

yerinde kalır. Yangısal reaksiyon bazen ilerler ve adheziv peritonitis Ģekillenebilir 

ki bu durumda sekal ruptur da oluĢabilir (Pellérdy, 1974, Levine, 1985). 

 

Mikroskobik incelemelerde 2. nesil merontların lamina propriaya kadar 

derine ilerleyebildiği belirlenmiĢtir. Bunların çevresinde Ģiddetli bir hücresel 

bağıĢıklık reaksiyonu geliĢir; eozinofiller, lenfoid hücreler, plazma hücreleri ve 

dev hücre infiltrasyonu görülür. Yangısal reaksiyona bağlı bağırsak duvarı 

kalınlaĢır, kapillar hemorajiler Ģiddetli bir doku yıkımı olduğuna iĢaret eder. 

Mukoza epiteli birçok alanda ayrılır ve yıkımlanan hücreler intestinal içerikte 

yüzer. Ġkinci nesil merontların varlığında ve bunlardan merozoitler açığa 

çıktığında, epitel dökülmesi en yüksek seviyededir. Rejenerasyon çok sayıda dev 

hücrelerin ortaya çıkması ve fibröz dokunun artması ile baĢlar. Bağırsak içeriğinin 

mekanik hareketine bağlı olarak epitel onarımı yavaĢça Ģekillenir. Büyük 

lezyonlarda ise fibrozisle iyileĢme görülür (Pellérdy, 1974). 

 

Hafif seyirli enfeksiyonlarda epitel katmanı tamamen yenilenebilmesine 

karĢın Ģiddetli olgularda yenilenme kısmen gerçekleĢir. GeliĢen yangısal tepkime 

oldukça Ģiddetli olup yaygın lenfosit ve plazma hücresi ile az sayıda dev hücresi 

infiltrasyonu gözlenir. Bağdokuda artıĢ ve bezler arasında yer alan epitel 

dokunun yenilenmemesine bağlı olarak yangısal evrede bez kasılması sonucu 

kist oluĢumu gözlenir. ġiddetli kanamalar anemiye neden olur. ĠyileĢen 



37 
 

 

hayvanlarda geçirilmiĢ olan Ģiddetli enfeksiyonun olumsuz etkileri uzun süre ve 

hatta daimi olarak hissedilebilir (Levine, 1985).  

 
 
 
1.6. Korunma ve Kontrol 
 
 
1.6.1. Sürü İdaresi 

 
 
Coccidiosis etkenlerinin her yerde bulunmaları, kümes içinde kolayca yayılmaları 

ve yüksek üreme potansiyeline sahip olmaları gibi nedenlerle entansif tavuk 

iĢletmelerinde Eimeria etkenlerinden ari olarak yetiĢtiricilik yapılması mümkün 

değildir (Williams, 1998).  

 

Monoksen bir hayat siklusuna sahip olan Eimeria etkenlerinin kümesler 

arasında yayılmasında mekanik nakil önem taĢır. Ġklim Ģartlarına ve 

dezenfektanlara karĢı dirençli olan oocystler, toprakta haftalarca hatta aylarca 

canlı kalabilirken, fermentasyon ya da dıĢkı kaynaklı amonyak nedeniyle oluĢan 

sıcaklığa maruz kaldıklarında ise birkaç gün içinde canlılıklarını yitirirler (Morris 

ve Gasser, 2006). 

 

Anticoccidial ilaçların keĢfinden önce, hastalığın kontrolü amacıyla kümes 

altlığının değiĢimi ve dezenfeksiyon programları kullanılmıĢtır. Ancak oocystlerin 

dezenfektanlara karĢı dirençli olmaları ve altlık değiĢse bile enfeksiyon 

baĢlatacak düzeyde oocyst kalması nedeniyle baĢarılı sonuçlar elde 

edilememiĢtir. Hayvanların yerde yetiĢtirilmesindense ızgaralı kafeslerin kullanımı 

çözüm olarak denenmiĢ ve oocyst alımını azaltmıĢtır. Ancak bu sefer, 

hayvanların göğüs bölgesinde yaralar oluĢması, dıĢkının ya da ölü hayvanların 

çıkarılmasının zorluğu ve maddi nedenlerle ızgaralı kafesler kullanım alanı 

bulamamıĢtır (Ruff ve Reid, 1977). 
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Oocystlerin mekanik naklini engellemek için hijyen kurallarına önem 

verilmelidir. Kümesler arası geçiĢlerde kıyafetlerin değiĢtirilmesi ve botların 

yıkanması, rodentlerin ve artropodların eradikasyonu gibi önlemler alınmalıdır. 

Çiftlik idaresi etkili bir Ģekilde yürütülmeli, örneğin altlığa su dökülme oranını 

azaltan nipel sulukların kullanımı ve oocystlerin sporlanmasını olumsuz etkileyen 

kurutma iĢlemi gibi teknik konulara dikkat edilmelidir (Allen ve Fetterer, 2002; 

Morris ve Gasser, 2006). 

 
 
 
1.6.2. Anticoccidial Uygulaması  

 
 
Modern, ticari kanatlı sektörünün geliĢiminde anticoccidial ilaçların kullanımı 

büyük öneme sahiptir. Koruyucu tedavi olmaksızın, çok sayıda hayvanın bir 

arada bulunduğu entansif yetiĢtiriciliğin yapılmasına imkansız gözüyle 

bakılmaktadır. (Chapman, 1997).  

 

Kemoterapi coccidiosis kontrolünde temel uygulamadır. Bir kümeste 

coccidiosise bağlı klinik bulguların ortaya çıkması beklenip kimyasal maddeler 

kullanılırsa, hastalığa bağlı morbidite ve mortalite artacak dolayısıyla ekonomik 

zarar da büyük olacaktır. Bu nedenle anticoccidial ilaçlar temel olarak korunma 

amacıyla kullanılmaktadır. Ticari entansif tavuk iĢletmelerinin neredeyse hepsi bu 

nedenlerle profilaksi amaçlı anticoccidial ilaç kullanmaktadır. Koruyucu dozda 

verilen bu ilaçlar Eimeria türlerinin hayat sikluslarını daha az sayıda oocyst 

üretimi ile tamamlamalarına olanak sağlar. Böylece de geliĢen subklinik 

enfeksiyon hayvanlarda güçlü, spesifik ve doğal bağıĢıklığın geliĢmesine yol açar 

(McDougald, 2003). 

 

Ġngiltere‟de 2000 yılından itibaren yılda 230 tondan fazla anticoccidial 

ilacın satıldığı bildirilmiĢtir. Ticari olarak satıĢa sunulan bir ilaca karĢı kısa sürede 

direnç geliĢmekte ayrıca tavuk ürünlerinde ilaç kalıntısı varlığına iliĢkin endiĢeler 
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kemoterapotik ilaçların kullanımını etkilemektedir. Ġlgili kanunlar giderek ilaç 

kullanım süresi ve kullanılabilir kimyasal sayısını kısıtlamaktadır. Örneğin, 2002 

yılında Ġngiltere‟de 17 kimyasal gruptan elde edilen anticoccidial ajanlar 

kullanılmakta iken, 2004 yılında bu sayı 10‟a düĢürülmüĢtür (Shirley ve ark, 

2007). 

 

Anticoccidial ajanlar kanatlı sektörünün son 50 yıllık geliĢiminde önemli bir 

rol oynamıĢ ve tüketiciye yüksek kalitede ürün sunulmasına olanak sağlamıĢtır. 

Kullanılan bu anticoccidial ajanlar parazitin metabolizmasına etki edenler 

(amprolium, clopidol, decoquinate, halofuginone gibi) ve iyon taĢınmasını, 

ozmotik basıncı bozanlar (monensin, lasalocid, salinomycin, narasin, 

maduramycin gibi polieter iyonoforlar) olmak üzere 2 grupta sınıflandırılabilir. 

Günümüzde coccidiosis kontrolü temel olarak polieter iyonoforların kullanımına 

dayanmaktadır (Jeffers, 1997). 

 

Ġyonoforlar dahil tüm anticoccidial ajanlara karĢı değiĢen derecelerde 

direnç geliĢtiği bilinmektedir (Ruff ve Danforth, 1966; Chapman, 1994; Chapman, 

1998). Bu direncin etkilerini minimum seviyeye indirmek için kanatlı hayvan 

üreticileri farklı kimyasal ajanların rotasyonla kullanılması, kimyasal maddelerle 

iyonoforların kullanılması ya da bir yetiĢtirme periyodunda shuttle programının 

uygulanması gibi yöntemleri kullanmaktadır. Bu programların uygulanması 

mevsimsel koĢullara ve Eimeria etkenlerinin prevalansına bağlıdır (Williams, 

1998). Son yıllarda firmalar yeni anticoccidial maddelerin geliĢtirilmesi üzerinde 

eskisi gibi yoğun çalıĢmamaktadır. Bununla birlikte, sporozoit mannitol siklus 

enzimleri ve trofozoit histon deacetylase gibi iki yeni potansiyel madde 

belirlenmiĢtir ve bunlar üzerinde çalıĢılmaya devam edilmektedir (Schmatz, 

1997). 
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1.6.3. Aşılama 
 
 
Kanatlı Eimeria etkenleri, oldukça immunojenik özellikte olduklarından primer 

enfeksiyonlar homolog türlerle oluĢacak enfeksiyonlara karĢı konakta tam bir 

bağıĢıklık oluĢmasını sağlarlar. Bu nedenle coccidiosisin kontrolünde aĢı 

uygulamasının ilaçlara karĢı iyi bir alternatif yöntem olacağı düĢünülmektedir. 

DeğiĢik tiplerde aĢı üretim çalıĢmaları devam etmekle birlikte çok yavaĢ 

ilerlemeler kaydedilmektedir (Lillehoj ve ark, 2000a; Lillehoj ve Lillehoj, 2000b; 

Lillehoj ve Trout, 1993). 

 
1.6.3.1. Rekombinant Aşılar 
 

Son yıllarda üzerinde yoğun çalıĢılan bir konu olmasına rağmen henüz kullanıma 

sunulmuĢ ticari rekombinant aĢı bulunmamaktadır. Rekombinant aĢı üretiminde 

çapraz türler arasında immun korumanın Ģekillenmemesi gibi çözülmesi gereken 

büyük bir engel vardır. BaĢarılı bir aĢı üretimine engel diğer önemli bir faktör de 

koruyucu antijenlerin tanımlanmasıdır. Birçok potansiyel antijen karakterize 

edilerek klonlanmıĢ, farklı türlere ve geliĢim aĢamalarına ait 29 DNA dizisi 

belirlenmiĢtir (Jenkins, 1998). Bu antijenlerin çoğu yüzey proteinlerinden ya da 

rhoptri, mikronem, refraktil yapılar gibi iç antijenlerden oluĢmaktadır (Allen ve 

Fetterer, 2002). 

 

Tekrarlayan enfeksiyonlara karĢı optimum direnç sağlayacak aĢı dağıtım 

mekanizması henüz belirlenememiĢtir. Immunojenik Eimeria antijenleri 

adjuvantlarla izole edilmiĢ protein olarak (Vermeulen, 1998), patojen olmayan 

Escherichia coli, Salmonella enteric serovar typhimurium, poxvirus, fowl poxvirus 

gibi canlı vektörler kullanarak recombinant antijen olarak (Tomley ve ark, 1991) 

ve direkt plasmid DNA enjeksiyonu (Kopko ve ark, 2000) Ģeklinde uygulanmıĢ ve 

değiĢen derecelerde baĢarı elde edilmiĢtir. 
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1.6.3.2. Canlı Aşılar 

 

Coccidiosis kontrolünde, yaklaĢık 50 yıllık bir süredir, sınırlı bir seviyede olsa da 

canlı aĢılar kullanılmaktadır. Bu aĢıların etkinlikleri ilk baĢta verilen düĢük dozdaki 

oocystlerin yeniden kullanımına ve yavaĢ yavaĢ tam bir bağıĢıklığın oluĢmasına 

bağlıdır. Özellikle damızlıklarda ve yerde yetiĢtirilen sürülerde kullanılmakla 

birlikte broilerlerde de kullanımı artmaktadır (Allen ve Fetterer, 2002). 

 

Canlı aĢılar attenüe ya da virulent Eimeria suĢlarını içerir: Attenüe aĢılar 

patojeniteleri azaltılmıĢ suĢlar içerir. Paracox (biyolojik geliĢimini erken 

tamamlayan [(precocious)] suĢlar) ve Livacox (precocious ve embriyolu tavuk 

yumurtasında pasajlanmıĢ suĢlar) attenü canlı aĢı olup içerdikleri suĢların hepsi 

ilaç duyarlılığı gösterir. Yine Eimeriavax Plus, Paracox 5 gibi attenüe canlı aĢılar 

da mevcut olup bunlar da patojeniteleri yani üreme kapasiteleri azaltılmıĢ ancak 

halen güçlü immunojeniteleri olan oocyst içermektedir (Williams, 1998). 

 

Virulent aĢıların içeriklerinde, doğal patojeniteleri herhangi bir iĢlem ile 

değiĢikliğe uğratılmamıĢ laboratuvar veya saha suĢları bulunur. Coccivax D, 

Coccivax E, Immuncox, Nobilis gibi virulent canlı aĢılar kullanılmaktadır 

(Danforth,. 1998). Konak bağıĢıklığı Eimeria türüne spesifik olduğundan aĢıların 

etkili olması için belirli türleri (genellikle 3-7 tür) içermesi gerekir. Kontrollü olarak 

hayvanlarda düĢük dozda virulent oocyst verilerek, altlık yüksek oranda oocyst ile 

kontamine olmadan önce, hayvanlarda koruyucu bağıĢıklık oluĢturulması 

amaçlanır (Morris ve Gasser, 2006). 

 

Attenüe aĢılardaki etkenler, üreme potansiyelleri düĢük olduğundan 

mukoza yüzeyinde kalabalık etkisi oluĢturmadan minimal doku zararı ile optimal 

bağıĢıklık oluĢumunu sağlar. Ġlaçlara duyarlı attenüe suĢların yerel 

populasyonlardaki virulent, doğal suĢlarla melezlendiğine ve hem virulent hem de 

ilaçlara dirençli suĢların ortaya çıktığına inanılmaktadır. Bu nedenle, anticoccidial 
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ilaçların yararlı olacağı periyodu uzatmak için anticoccidial kullanımı canlı aĢı 

uygulamaları ile rotasyon Ģeklinde kullanılabilir (Williams, 1998). 

 

Eimeria etkenlerinin antijenik özellikleri coğrafik bölgelere göre değiĢiklik 

gösterebilir (Martin ve ark, 1997). Bu nedenle, canlı aĢılar yerel sürülere 

uygulanmadan önce incelenmelidir. Immunovariant suĢlar izole edilerek 

değiĢtirilmeli, böylece bölgeye spesifik, otojen aĢılar elde edilmelidir. Canlı aĢılar 

ilaçlara dirençli suĢlarla birleĢtirilerek modifiye de edilebilir. Yerde beslenen ve bir 

günlük yaĢta ilaç dirençli Eimeria suĢlarıyla aĢılanan broilerlere anticoccidial 

uygulanmasının, hayvanları aynı türle enfeksiyona karĢı nerdeyse tamamen 

koruduğu belirlenmiĢtir. Bu aĢı uygulamasının ilaç direnci sorunu olan ya da 

coccidiosis kontrolünün sorun olduğu coğrafik alanlarda anticoccidiallerin 

kullanım ömürlerini uzatma potansiyeline sahip olduğu düĢünülmektedir 

(Danforth, 1998; Williams, 1998). 

 
 
 
1.6.3.3. Sitokinlerin Adjuvant Olarak Kullanılması 
 
 
Sitokinler enfeksiyonlara karĢı immun yanıtların oluĢmasında en önemli 

modülatörlerden olduklarından, immun uyarımının doğal kaynaklarını oluĢturur ve 

bu nedenle de aĢılarda adjuvant olarak kullanılabilirler. Sitokinlerden özellikle 

IFN-γ üzerinde çalıĢılmaktadır. Bu çalıĢmalarda, recombinant IFN-γ‟nın              

E. acervulina ve E. tenella enfeksiyonlarında kilo kaybını ve E. acervulina 

enfeksiyonlarında oocyst atılımını azalttığı belirlenmiĢtir (Lillehoj ve Choi, 1998). 

 

Sitokinlerin in vivo ortamda kullanılmalarındaki en büyük dezavantaj hızla 

bozulmalarıdır. DNA formunda ya da viral/bakteriyel bir vektör içinde 

uygulanmaları ile bu problemin üstesinden gelinebileceği bildirilmiĢtir (Morris ve 

Gasser, 2006). 
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1.6.3.4. Alternatif Kontrol Metodları 

 

Coccidiosis kontrolünde alternatif metodlar üzerinde araĢtırmalar yapılmaktadır. 

Bu çalıĢmalardan bazıları da antibakteriyel etkili peptidil membran molekülleri 

üzerine yapılmıĢtır. Bu testlerde, in vitro ortamda 5 µm konsantrasyonda 5-10 dk 

uygulandığında bu moleküllerden bazılarının, sporozoitlerin hücre zarlarında ultra 

yapısal düzeyde hasar oluĢturdukları belirlenmiĢtir. Yine, proteolizisi engelleme 

özelliğindeki bazı peptidil membran moleküllerinin E. acervulina, E. tenella ve    

E. maxima ile yinelenen enfeksiyonlarda, lezyon skorlarını azalttığı tespit edilmiĢ 

olup bu moleküllerin coccidiosis kontrolünde kullanılabilecek potansiyel ürünler 

olduğu düĢünülmektedir (Morris ve Gasser, 2006). 

 

Anticoccidial yem katkı maddesi olarak test edilen birçok doğal ürün de 

bulunmaktadır. Balık yağı, keten yağı, keten gibi yüksek oranda omega yağ 

asitleri (docosahexaenoik asit, eicosapentaenoik asit ve linolenik asit) içeren yağ 

kaynakları hayvanların baĢlangıç yemine katılıp, bir günlük yaĢtaki hayvanlara 

verildiğinde, E. tenella ile enfeksiyon sonrası bağırsak lezyonlarında önemli 

düzeyde azalma sağlandığı belirtilmiĢtir. Balık yağı ve keten yağı diyetleri          

E. tenella‟nın aseksüel ve seksüel geliĢme evrelerinde ultrayapısal bozulmaya 

yol açarak, parazitin geliĢimini önemli düzeyde azaltmıĢtır (Allen ve ark, 1996; 

Allen ve ark, 1997a). Bu maddelerin, parazitlerin geliĢimine zarar veren oksidatif 

strese yol açtıkları belirtilmiĢtir. 

 

Artemisinin, Artemisia annua adlı bitkiden elde edilmekte olup anti-malarial 

etkiye sahip bir ilaçtır. Bu ilacın civcivlerin baĢlangıç yemine 8,5 ve 17 ppm 

dozlarında katılması sonucu, E. acervulina ve E. tenella enfeksiyonlarında oocyst 

atılımının önemli düzeyde azaldığı gözlemlenmiĢ olup ilacın oksidatif strese yol 

açarak bu etkiyi oluĢturduğu düĢünülmektedir (Allen ve ark, 1997b). Asya 

kıtasına özgü bitkilerin ekstraktlarıyla yapılan çalıĢmalarda E. tenella‟ya karĢı 

anticoccidial etkinlik ortaya konmuĢ ve bu bitkilerden Sophora flavescens 
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aiton‟un oocyst üretimi ve kilo kaybını azaltmada en etkini olduğu bildirilmiĢtir 

(Youn ve Noh, 2001). 

 

Gama-tocopherol gibi anti-oksidant özellikli yem katkı maddeleri mısır, 

buğday, soya ve kürkümin gibi tohum yağlarında çok miktarda bulunmakta olup 

E. acervulina ve E. maxima nedenli üst ve orta bağırsak coccidiosis olgularının 

Ģiddetini azaltmaktadır. Doğada birçok bitki ve organizma tarafından 

sentezlenen, osmoprotektan etkili betaine kanatlı hayvanların büyümesine ve 

performansı üzerine yararlı etkilere sahiptir. Bu maddenin tek ya da salinomisin 

ile birlikte kullanıldığı bir çalıĢmada her iki durumda da betaine mortaliteyi 

düĢürmüĢ, kilo alma ve yemden yararlanma üzerine olumlu etkide bulunduğu 

saptanmıĢtır. Doku kültürü çalıĢmalarında betaine ve salinomisin 

kombinasyonunun hücrelere E. acervulina invazyonunu azalttığı görülmüĢtür. Bu 

kombinasyonun Eimeria etkenleri ile enfekte hayvanlarda, E. acervulina geliĢimi 

üzerine direkt olarak, bağırsak yapısı ile fonksiyonunu destekleyen 

osmoprotektan etkisi ile de indirekt olarak etkide bulunduğu var sayılmaktadır 

(Augustine ve ark, 1997; Augustine ve Danforth, 1999). 

 
 
 
1.7. Coccidiosisde Tanı 
 
 
Coccidiosisten korunma amacıyla yapılacak uygulamalarda en önemli nokta 

öncelikle hastalığa hangi türlerin yol açtığının belirlenmesidir. Türlerin teĢhisinde 

anemnez, klinik bulgular, makroskobik ve mikroskobik bulgular göz önünde 

bulundurulmalıdır (Pellerdy, 1974). 

 

 Rutin tanı dıĢkı örneklerinin ıĢık mikroskobu altında incelenmesi ile oocyst 

varlığının belirlenmesine dayanır. Ancak oocyst varlığı tek baĢına hastalık 

varlığını göstermez. Hastalığı atlatan hayvanlarda ya da subklinik vakalarda 

dıĢkıda oocyst görülebilir. Bunun yanı sıra perakut seyreden E. tenella 
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olgularında dıĢkıda oocyst görülmeden hayvanlarda ölümlere rastlanabilir. 

Dolayısıyla dıĢkı bakısı dıĢında nekropsi bulgularının da değerlendirilmesi daha 

doğru sonuçlar verecektir (Pellerdy, 1974, Levine, 1985). 

 
 
 
1.7.1. Tavuk Coccidiosisinde Moleküler Tanı Teknikleri ile Yapılan 

Çalışmalar 

 
 

Bir sürüde coccidiosis etkenlerinin spesifik tanısının konması, hastalıktan 

korunmanın ve kontrolün temelini oluĢturur. Tanı amacıyla rutin kontroller 

yaparak coccidiosis salgınının araĢtırılması ve canlı aĢı uygulamasının 

etkinliğinden emin olunması gereklidir. Teorik olarak, çok sayıda fenotipik özellik 

eĢ zamanlı olarak değerlendirilerek Eimeria türlerinin tür tayini yapılabilir. Her 

türün bağırsaklarda yerleĢim gösterdiği spesifik bir alan ve buralarda oluĢturduğu 

karekteristik makroskobik bulgular vardır. Ek olarak, oocyst büyüklüğü ve Ģekli de 

tür bazında değiĢiklik gösterir. Örneğin, E. tenella sekum ve yakınındaki bağırsak 

bölümlerinde çoğalır ve kanlı lezyonlara sebep olurr. E. maxima ve E. necatrix, 

ince bağırsakların orta kısmında geliĢim göstermekle birlikte, değiĢik büyüklüğe 

sahip oocystleri ile ayırt edilebilecekleri teorik olarak belirtilmektedir. Deneysel 

olarak oocystlerin tavuklarda pasajlanması ile referans suĢları temel alarak 

prepatent süre ve immunojenitelerinin değerlendirilmesi tür tanısı açısından daha 

kesin bir bilgi sağlar (Shirley ve ark, 2005). Ancak uygulamada oocyst büyüklüğü 

ve Ģekli, prepatent süre, makroskobik lezyonlar ya da bağırsakta yerleĢim yeri 

gibi kriterlerle tür tayini yapmak mümkün değildir. Çoğunlukla mix enfeksiyon 

Ģeklinde görülen coccidiosis olgularında, çok sayıda türe bağlı, etkilenen 

bağırsak bölümünde lezyonlar birbirine karıĢmakta ve türe özgü patolojik bulgular 

ayırt edilememektedir. Yine oocyst Ģekli ve büyüklüklerinde de karıĢıklıklar 

olmaktadır. Bu nedenlerle de geleneksel metodlar tür spesifik tanı yapılması için 

yeterince güvenilir değildir. Geleneksel tanı yöntemlerindeki sorunlar çok sayıda 
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biyokimyasal ve moleküler metodların geliĢtirilmesi ile çözümlenmiĢtir (Morris ve 

Gasser, 2006). 

 

1.7.1.1. Multilokus Enzim Elektroforezi (MEE) 

 

Multilokus enzim elektroforezinde prensip, denatüre olmayan enzim gibi 

proteinlerin elektrik akımı ile jelde yürütülerek ayrılmasıdır. Homolog enzimler, 

orjinal olarak kopyalanmıĢ DNA dizilimlerindeki temel farklılıklar nedeniyle, yük 

ve büyüklük olarak farklılık gösterebilir. Bir proteinin jeldeki göçü de yük ve 

büyüklüğüne göre değiĢiklik gösterdiğinden, farklı bireylere ya da türlere ait 

enzimler bu yöntemle ayrılabilir. Böylece de göreceli pozisyonları enzim spesifik 

boyalarla ortaya konabilir (Andrews ve Chilton, 1999). MEE için gerekli ekipman 

ve spesifik boyalar kolaylıkla bulunabilmekte ve bu teknik baĢarılı olarak tavuk 

Eimeria etkenlerinin genetik varyasyonunun hem türler arası hem de tür içinde 

araĢtırılmasında uygulanmaktadır (Morris ve Gasser, 2006). 

 

Morris ve Gasser (2006), Shirley‟in MEE tekniği ile 6 Eimeria türüne ait 11 

suĢ üzerinde çalıĢtığını, her türün identifikasyonu ve ayrımsal tanısında 4 farklı 

enzim kullandığını ve sonuçta belli bir düzeyde tür içi varyasyon belirlediklerini 

ifade etmiĢlerdir. Bu çalıĢmada laboratuvar suĢlarıyla olduğu gibi karıĢık saha 

suĢlarıyla da baĢarılı sonuçlar alınmıĢtır. Morris ve Gasser (2006), Chapman‟ın 

E. acervulina, E. praecox ve E. mivati‟de glukoz fosfat izomeraz enziminin 

elektroforetik hareketliliğini incelediğini, pasajlanmıĢ saha suĢlarının elektroforetik 

bandları ile laboratuvar suĢlarınınkini karĢılaĢtırdığını ve her ikisinde de baĢarılı 

sonuçlar aldığını bildirmiĢlerdir. 

 

Diğer organizmalarla karĢılaĢtırıldığında Eimeria türlerinin bu teste çok 

uygun olduğu, dıĢkıdan çok sayıda oocystin elde edilebilir olduğu ve gerektiğinde 

az sayıda oocyst eldesi için toplanan oocystlerin tavuklarda pasajlanabildiği 

bildirilmiĢtir. Bununla birlikte, oocyst sayısının yeterli olmadığı durumlarda 
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pasajlama iĢlemi hem masrafa hem de geç sonuç alınmasına neden olur, ayrıca 

da iĢlem uzun sürer (Procunier ve ark, 1993; Fernandez ve ark, 2003). 

Proteinlerin amino asit diziliminde oldukça sınırlı oranda varyasyon oluĢur. MEE 

bu tarz varyasyonları belirlediğinden ve mevcut varyasyonun sınırlı değerinden 

dolayı testin uygulanabilirliği kısıtlanmaktadır. Buna ek olarak eğer DNA 

diziliminde oluĢan varyasyon, amino asitlerde bir varyasyona çevrilmeyebilir ya 

da çevrilirse de elektroforezde çeĢitli hareketlere neden olmayabilir (Shirley, 

1994a; Fernandez ve ark, 2003). 

 

1.7.1.2. Southern Blot Tekniği 

 

Elektroforez ile ayrılmıĢ spesifik DNA fragmanlarını belirleyen teknik 1975 yılında 

Southern tarafından geliĢtirilmiĢtir. Genomik DNA bir ya da daha fazla 

restriksiyon enzimi ile parçalanır. Daha sonra bu parçalar jel elektroforezle 

ayrıĢtırılır, bir ya da daha fazla spesifik prob ile melezleĢtirilir ve pozisyonları 

otoradyografi ya da fluografi ile belirlenir. Bu metodun kullanılabilirliği, kesim 

enzimlerinin nükleotid dizilimindeki spesifik tanıma noktalarından DNA‟yı ayırma 

becerilerine bağlıdır (Morris ve Gasser, 2006). 

 

Southern blot hibridasyon tekniği, ilk kez Ellis ve Bumstead (1990) 

tarafından tavuk Eimeria türlerine uygulanmıĢtır. E. tenella, E. acervulina ve      

E. necatrix‟in genomik DNA‟ları endonükleaz EcoRI ile parçalanmıĢ ve daha 

önce sporlanmıĢ oocystlerden ekstrakte edilen total hücresel RNA‟dan elde 

edilen RNA probu ile problanmıĢtır. Bu Ģekilde her 3 tür de ayırt edilebilmiĢtir. 

Shirley (1994b), E. tenella‟nın 7 suĢunu HinfI, RsaI, HpaII ve EcoRI 

endonükleazları ile incelemiĢtir. E. tenella‟nın genomik DNA‟sının tekrarlayan 

dizilimlerinden 4 prob üretmiĢ ve endonükleazlarla ayrı ayrı parçalayarak elde 

edilen kesim parçalarını melezlemede kullanmıĢtır. Test sonucunda,                  

E. tenella‟nın daha önce çeĢitlilik belirlenemeyen Houghton ve WIS suĢları da 

dahil tüm suĢlar arasında varyasyon belirlenmiĢtir. Bu Ģekilde tür içi varyasyonun 
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belirlenmesi, bu testin MEE testinden daha duyarlı olduğu göstermektedir. 

Teknikte bilinen ayıraçlar kullanılmakla birlikte, ayrıĢtırılan DNA parçalarını 

spesifik olarak melezleyecek uygun bir probun dizayn edilmesi Ģarttır.Bunun yanı 

sıra iĢlem için çok sayıda oocyst gerekmesi ve daha kompleks bir test olması gibi 

dezavantajları bulunmaktadır (Procunier ve ark, 1993; Shirley, 1994b; Fernandez 

ve ark, 2003). 

 

1.7.1.3. Değişken Alanlı Jel Elektroforezi (Pulsed Field Gel Electrophoresis, 

PGFE) ve İlişkili Metotlar  

 

Geleneksel jel elektroforez metodlarının belirli bir büyüklüğün (15-20 kilobaz 

üstü) üstündeki DNA moleküllerini ayırma yeteneği sınırlıdır. Bununla birlikte, 

elektroforez protokolünde bazı küçük değiĢiklikler yapılarak DNA molekülleri 50 

kb‟dan farklı mb‟lara kadar ayrılabilir. Bu metodlardan biri, değiĢken alanlı jel 

elektroforezidir. Bu teknikte belli aralıklarla akım yönü değiĢtirilir. Böylece 

moleküller daha kolay döner ve molekül ağırlıklarına göre ayrıĢırlar. Daha sonra, 

DNA moleküllerinin pozisyonu etidyum bromür boyama ya da radyoaktif bir 

probla melezleme yapılarak belirlenir (Shirley, 1994b). 

 

Shirley ve ark. (1990), bu tekniği kullanarak E. tenella‟nın karyotipini 

karakterize etmiĢlerdir. Daha önceleri, haploid E. tenella nüklear genomunun 5 

kromozomu olduğu belirtilirken, PGFE en az 12 adet kromozom olduğunu ortaya 

çıkarmıĢtır. Daha sonra yine Shirley (1994b), suĢlar arasında kromozomal 

büyüklük varyasyonunu belirleyerek, E. tenella karyotipinde farklılıklar olduğunu 

ortaya çıkarmıĢtır.  

 

Field inversion jel elektroforezi (FIGE), birçok noktada değiĢken alanlı jel 

elektroforezi (PFGE) ile benzerlik gösterirken farklı olarak bunda elektrik akımı 

ileri ve geri olmak üzere birbirini takip edecek Ģekilde değiĢtirilerek belli aralıklarla 

uygulanır (Carle ve ark, 1986). Bu teknikte orta büyüklükteki fragmentler hiç 
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hareket etmeden kalabildikleri halde çok küçük ve çok büyükler öne veya ileriye 

doğru ayrılabilmektedir. Fernando ve Pasternak (1991), bu metodu tavuk Eimeria 

etkenlerinden 5‟inin moleküler karyotipini araĢtırmak için kullanmıĢtır.  

 

1.7.1.4. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Polymerase Chain Reaction, PCR) ile 

Bağlantılı Metodlar 

 

Kullanılan diğer moleküler tekniklerde, etkili bir analiz ve/veya tanı için büyük 

miktarlarda etkene ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, bazı durumlarda etkenlerin 

tavuklarda pasajlanarak yeterli miktarda oocyst elde edilmesi gerekebilir. Bu 

uygulama masrafın ve laboratuvar iĢinin artmasına neden olduğu gibi zaman 

kaybı da söz konusudur. Çok az miktarlardaki parazit materyali ile çalıĢılabilen 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)‟nun geliĢtirilmesiyle bu dezavantajlar ortadan 

kaldırılmıĢtır (Morris ve Gasser, 2006). 

 

 PCR, kompleks genomdan istenen DNA‟nın amplifikasyonuna olanak 

sağlayan bir tekniktir. Prensibi, çift sarmala sahip genomik DNA kalıbının sıcaklık 

ile denatüre edilerek sarmalın açılması; daha sonra sıcaklığın düĢürülerek 

primerlerin karĢıt sarmal üzerinde kendi komplementer dizilerine bağlanması; 

termostabil DNA polymeraz enzimi ile primerlerin her iki yöne doğru uzayarak 

yeni DNA‟nın sentezlenmesi Ģeklindedir. Bu sentez genellikle 20-30 kez 

tekrarlanır ve sonuçta hedef DNA‟nın milyonlarca kopyası oluĢur. Kanatlı Eimeria 

etkenlerinde uygulanan PCR temelli tanı yöntemlerinden bazıları Ģunlardır: 

 

i- DNA Parmak İzi ( DNA Fingerprinting) Tekniği 

 

Ġncelenen örneğin, genetik parmak izinin üretilmesine olanak tanıyan bir metottur. 

Prensip olarak, genomun dizilimini ve/ya da organizasyonunu varyasyon 

açısından taramaya dayalıdır. Tür ya da populasyon için üretilen bu veriler 

spesifik benzerlikleri, genetik farklılığı ve/ya da akrabalığı araĢtırmada 
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kullanılabilir. Bu uygulamanın avantajı, çalıĢılacak olan parazit genomuna dair 

daha önceden yapılmıĢ sekans bilgisine ihtiyaç duyulmamasıdır (Morris ve 

Gasser, 2006). 

 

ii- Amplifiye Parça Uzunluk Polimorfizmi (Amplified Fragment Length 

Polymorphism, AFLP) 

 

Genomik DNA‟nin kesilmiĢ parçalarının selektif amplifikasyonuna ve sonrasında 

bu amplifikasyon ürünlerinin denatüre edici jel elektroforez analizi ile 

görüntülenmesine dayalı bir tekniktir. Teknik 3 ana basamaktan oluĢur:              

1) Genomik DNA‟nın parçalanması ve bu parçalara oligonükleotid adaptörlerinin 

bağlanması, 2) kesilen fragmanların belirli bölgelerinin selektif amplikasyonu,     

3) amplike fragmanların jel elektroforezle analizinin yapılması. ĠĢlem kesim 

parçalarının ucuna bağlanacak primer seçimi ile selektif hale getirilir. Böylece 

sadece primer uzantılarının kesim alanı yanındaki nükleotidlerle eĢleĢtiği kesim 

parçaları amplifiye edilmiĢ olur ve daha sonra bunlar jel elektroforez ile ayrılarak 

“DNA parmak izi” elde edilir. Bu teknikde oldukça spesifik primer bağlanması ve 

amplifikasyonu kullanılmasına rağmen, genom dizilimine dair geçmiĢ bilgiye 

ihtiyaç duyulmamaktadır (Vos ve ark, 1995). AFLP, E. tenella‟nın genetik bağlantı 

haritasının yapımı için polimorfik markerların türetilmesinde kullanılmıĢtır (Shirley 

ve Harvey, 2000). 

 

iii- Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA (Random Amplification of 

Polymorphic DNA, RAPD) ve Belirli Dizileri Çoğaltılan Bölgeler (Sequence-

characterized Amplified Regions, SCARs) 

 

Rastgele ÇoğaltılmıĢ Polimorfik DNA (RAPD) yöntemi, genom üzerindeki 

rastgele bölgelerin DNA fragmanlarının, 6-10 nükleotid uzunluğundaki bir 

baĢlatıcı primer kullanılarak amplifikasyonu ve daha sonra amplikonların 

elektroforezle ayrılmasına dayanmaktadır. RAPD‟nin avantajları hızlı ve basit 
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olması, oldukça az miktarda genomik DNA‟ya ihtiyaç duyulması ve tüm genomun 

incelenebilmesidir. KullanıĢlı bir metot olmasına rağmen PCR‟da sıklıkla 

kullanılan düĢük bağlanma ısıları nedeniyle sonuçların spesifitesinde ve/ ya da 

tekrarlanabilirliğinde problem olabilme riski vardır (MacPherson ve Gajadhar, 

1993).  

 

 RAPD yöntemi, Eimeria türleri arasındaki varyasyonun araĢtırılması 

amacıyla kullanılmaktadır. Shirley ve Bumstead (1994), bu yöntemle değiĢik 

biyolojik fenotiplere sahip 7 E. tenella suĢunu incelemiĢtir. Ġncelenen örneklerden 

3‟ü laboratuvar suĢu, 1‟i yumurta embriyosu pasajına adapte suĢ, 2‟si precocious 

suĢ ve 1 tanesi de saha suĢundan oluĢmaktadır. Ayrı PCR‟larda DNA amplifiye 

edilmiĢ, profillerin görüntülenmesi için amplikonlar agoroz jelde ayrılmıĢtır. SuĢ-

spesifik markerlar sayesinde, yürütülen 199 banttan 4 (%2)‟ünün incelenen 7 

örnekte değiĢkenlik gösterdiği belirlenmiĢtir. Barta ve ark (1998), RAPD testi 

uygulayarak E. maxima‟nın 5 suĢunun kimlik doğrulamasını yapmıĢ ancak suĢlar 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek için yeterli özgün bant elde edememiĢlerdir.   

 

RAPD suĢların tanımlanması ve diğer suĢlardan ayrımlarının 

yapılmasında da kullanılmaktadır. MacPherson ve Gajadhar (1993), ilk kez bu 

tekniği kullanarak, biri de E. tenella olmak üzere, 7 Eimeria türü arasındaki 

ayrıma bakmıĢlardır.  

 

RAPD‟nin diğer bir kullanım alanı da tür spesifik ya da suĢ spesifik genetik 

marker olabilen SCARs (belirli dizileri çoğaltılan bölgeler) bölgelerinin 

tanımlanmasıdır. Elektroforetik bir jelde görüntülenen RAPD bantları kesilip 

çıkarılır, purifiye edilip klonlanır ve sekans analizi yapılır. Belirlenen bu 

sekanslara SCAR adı verilir. Bunlar için dizayn edilen primerler, türlerde ya da 

suĢlarda, hedeflenen PCR amplikasyonu için kullanılabilir. Fernandez ve ark 

(2003), E. acervulina, E. tenella ve E. maxima örneklerini RAPD ile 

incelemiĢlerdir. Kullandıkları 150 farklı primerden 110‟u tür spesifik bant vermiĢtir. 
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Tür ayrımına ek olarak çok sayıda primer suĢ spesifik marker oluĢturmuĢ;          

E. tenella ya da E. maxima suĢlarına oranla E. acervulina suĢları arasındaki 

değiĢkenliğin oldukça yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Tür spesifik SCAR‟lar 7 

kanatlı Eimeria türünden her biri için tanımlanarak her biri için bir primer seti 

dizayn edilmiĢtir. Bu primer setlerinin her biri, hatasız ve tekrarlanabilir Ģekilde, 

uygun türlerden DNA amplifiye etmiĢ ve sonuçta elde edilen PCR ürünü jelde tek 

bir bant olarak görülebilmiĢtir.  

 

iv- Ribozomal DNA (rDNA) ’yı Hedef Alan Çalışmalar 

 

PCR, genomik DNA‟nın belirli kısımlarının, tanımlanmıĢ oligonükleotidler ile 

amplifikasyonuna dayanan bir amplifikasyon metodudur. Örneğin Stucki ve ark 

(1993), E. tenella‟nın 5 S ribosomal RNA ünitesini amplifiye edecek primerler 

dizayn etmiĢlerdir. Bu çalıĢmada, 2 E. tenella oocysti bile amplifiye edilebilirken, 

test edilen E. acervulina, E. maxima, E. praecox ve kanatlıya ait olmayan 2 tür 

olmak üzere toplam 5 Eimeria türünden amplifikasyon ürünü elde edilememiĢtir. 

Benzer Ģekilde, Molley ve ark (1998) sporozoit antijen genine spesifik primer 

dizayn etmiĢlerdir. Bu testte hazırlanan primerler E. acervulina‟ya spesifik olup 

diğer 6 kanatlı Eimeria etkeni ile çalıĢıldığında amplifikasyon ürünü 

alınamamıĢtır. Her iki olguda da tek bir Eimeria türünün tanımlanması için etkili 

bir yöntem geliĢtirilmiĢ olmasına rağmen, heterolog türlerin belirlenememesi gibi 

bir dezavantaj söz konusu olmuĢtur.  

 

 Son zamanlarda yapılan çalıĢmalar, ribosomal DNA (rDNA)‟nın 

çekirdeğinin genlerini ayıran ITS-1 ve ITS-2‟yi hedef almaktadır. Ribozomal 

genler korunma eğiliminde olmakla birlikte, bu ayırıcılar türler arasında uzunluk 

ve dizilim açısından oldukça heterojen yapıda olup, komĢu gen dizilimlerine 

spesifik primerler dizayn edilebilir. rDNA‟nın diğer kısımları gibi, bu ayırıcılarda 

uyumlu biçimde evrimleĢmiĢ ve tekrarlanan yapıda olup, buna bağlı olarak, 

kullanıldıkları PCR testini duyarlı yaparlar (Morris ve Gasser, 2006). 
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 Schnitzler ve ark (1998; 1999) ITS-1‟i hedef alan PCR yönteminde, 7 

kanatlı Eimeria türünün her birinden ürün amplifiye etmek üzere, ITS-1‟e komĢu 

korunmuĢ alanlara yönelik soy-spesifik primerler kullanmıĢlardır. Daha sonra her 

türden elde edilen amplikon pürifiye edilmiĢ, klonlanmıĢ ve sekans analizi 

yapılmıĢtır. Her tür için, ITS-1 diziliminin özgün bölümlerine yönelik farklı primer 

çifti dizayn edilmiĢtir. Lew ve ark. (2003) ile Su ve ark. (2003)‟da önce soy 

spesifik primer kullanmıĢ, daha sonra bu ürünlerin klonlanma ve sekanslanma 

iĢlemlerinin ardından tür spesifik primer dizaynı yapmıĢlardır. PCR ürünleri 

agaroz jel elektroforezde yürütülmüĢ, büyüklükleri görüntülenmiĢtir.  

 

 Bu çalıĢmalarda (Schnitzler ve ark., 1998; 1999; Lew ve ark., 2003; Su ve 

ark., 2003) uygun türler her primer çifti ile, spesifik ve tekrarlanabilir Ģekilde, 

amplifiye edilirken heterolog türlerde baĢarı elde edilememiĢtir. Bununla birlikte; 

tek, multipleks bir reaksiyonda tüm primerlerin değerlendirilmesine iliĢkin bir bilgi 

sunulmamıĢtır. Bundan dolayı, bu tür çalıĢmalarda, öncelikle her bir örnekle çok 

sayıda PCR reaksiyonu yapılıp hangi türlerin olduğunun anlaĢılması gerekir. 

Ancak, bu da zahmetli bir iĢtir ve de zaman kaybına yol açar. Eğer tek bir primer 

çifti ile 7 Eimeria türünden her biri eĢzamanlı olarak amplifiye edilip, türler 

arasında büyüklüklerine göre rahatlıkla ayırt edilebilen spesifik amplikonlar 

üretilebilinirse daha az iĢ gücü gerekir ve masraf azalmıĢ olur.  

 

v- PCR Temelli Manuel ve Yarı Otomatik Elektroforetik Metodlar  

 

Tavuk Eimeria türlerinde ITS1 ve ITS2 amplikonlarının direkt sekanslanması, 

izolatların kendi içinde bireysel farklılık göstermesine bağlı sekans heterojenitesi 

söz konusu olduğundan mümkün değildir (Schnitzler ve ark., 1998; 1999; Lew ve 

ark., 2003; Su ve ark., 2003). Bu nedenle, bu ayırıcılarda tür spesifik marker 

oluĢturmak için en çok kullanılan metod klonlanmıĢ amplikonların 

sekanslanmasıdır.  
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 Woods ve ark (2000b), PCR temelli RFLP analiz yöntemini kullanarak, 

Avustralya tavuklarında görülen 6 farklı Eimeria türüne ait örneğin, kendi içlerinde 

ve birbirleri arasında ITS2 bölgelerinin sekans varyasyon karekterizasyonunu 

yapmıĢlardır. ÇalıĢmanın amacı, bu rDNA bölgesinin Eimeria türlerinin spesifik 

tanımlanmasında genetik marker olma durumunun incelenmesidir. Yapılan 

PCR‟da, genomik DNA‟dan ITS-2 bölgesinin amplifikasyonu için iĢaretlenmiĢ 

Eimeria spesifik forward (WW2) ve reverse (WW4) primerler kullanılmıĢ; 3 kesim 

enzimi (Cfol, Sau3AI ya da Taq I) ile ürünler parçalanmıĢ ve parçalar jel 

elektroforezle ayrılmıĢtır. Buna göre; 6 Eimeria türünü (E. acervulina, E. brunetti, 

E. maxima,  E. necatrix, E. praecox ve E. tenella) temsil eden izolatlardan ayrı 

ayrı amplifiye edilen PCR ürünlerinin agaroz jelde yürütülmesi sonucunda ITS2 

bölgelerinin 370-620 baz çifti (bp) arasında değiĢen büyüklüklere sahip oldukları, 

türler arasında bant sayısı ve büyüklüğü açısından farklılıklar görüldüğü ancak 

tek tür içindeki varyasyonun sınırlı olduğu saptanmıĢtır. 

 

 Hızlı ve yüksek verimlilikte tanı, genetik analiz ve in siliko veri analizine 

artan talep nedeniyle otomatik elektroforetik prosedürlerin etkinliğinde artıĢlar 

olmuĢtur. Daha önce yapılan çalıĢmalar geniĢletilerek, tavuklarda hastalık yapan 

7 Eimeria türünün spesifik identifikasyonu ve ayrımı için yarı otomatikleĢtirilmiĢ 

elektroforetik yaklaĢımlar hazırlanmıĢtır (Gasser ve ark, 2001; 2005). Sonuçta da 

7 Eimeria türünün ITS-2 bölgeleri, WW2 ve WW4R primerlerinin kullanıldığı PCR 

ile amplifiye edilmiĢtir. WW2 primeri floresans boya ile iĢaretlenmiĢtir. PCR 

ardından amplikonlar spesifik bir loading buffer içinde 1:30 oranında dilue 

edilerek ısı ile denatüre edilmiĢ ve direkt olarak slab jele ya da kapillar 

elektroforeze tabii tutulmuĢtur. Alınan kromatogramlar elektronik olarak 

saklanmıĢ ve spesifik bir yazılım programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

Monospesifik Eimeria‟ların oluĢturduğu kontrol DNA‟ları kullanılarak 

kromatogramdaki belirli pikler 7 Eimeria türünün her birinin saptanması ve kesin 

farklılıklarının ortaya konması için tanımlanmıĢtır. Bu testin etkinliği, doğal yolla 

çok sayıda Eimeria türü ile enfekte tavuklardan alınan örneklerin incelenmesi ve 
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tür kompozisyonunun monospesifik referans örneklerle karĢılaĢtırılmasıyla 

belirlenmiĢtir. Bu Ģekildeki otomatikleĢtirilmiĢ bir uygulama Eimeria aĢılarının 

kalite kontrolünde, coccidiosis salgınlarının izlenmesinde, post mortem tanıda ve 

epidemiyolojik çalıĢmalarda oocyst örneklerinin analizi için kullanılabilir. Normal 

elektroforez prosedürlerine kıyaslandığında zamanda, iĢlenen örnek sayısında, 

veri depolamada ve analiz kapasitesinde büyük avantajları vardır (Gasser ve ark 

2005). 

 
 
 
1.7.2. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Polymerase Chain Reaction, PCR) 

 
 
Karry Mullis tarafından 1983 yılında icat edilen Polimeraz Zincir Reaksiyonu 

(PZR, PCR), dizisi bilinen bir DNA bölgesinin in vitro olarak çoğaltılmasına ve 

DNA molekülünün milyonlarca, hatta milyarlarca kopyasını kısa zamanda 

yapmaya olanak sağlayan bir tekniktir. Mullis, bu fikri ile 1993 yılında Kimya 

alanında Nobel ödülü kazanmıĢtır (Mullis, 2009) 

 

 Hastalıkların teĢhisinde klinik ve nekropsi bulguları, etken izolasyon ve 

identifikasyonu, antijenik materyallerin saptanması ve serolojik teknikler gibi direk 

tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler bazen baĢarılı sonuçlar vermediği 

gibi, latent enfeksiyonlarda da hatalı pozitif sonuçlara yol açabilmektedir. Bu gibi 

olgularda, etkene ait genetik materyallerin (DNA ya da RNA) veya proteinlerin 

saptanmasını amaçlayan, kesin sonuçlar veren biyoteknoloijik teĢhis 

yöntemlerinin kullanılmaları oldukça faydalıdır. Bu biyoteknolojik yöntemler 

içerisinde en yenilerinden biri olan PCR, spesifite ve sensitivitesinin oldukça 

yüksek olması gibi nedenlerle araĢtırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Türkyılmaz ve Esendal, 2002; Pelt-Verkuil ve ark, 2008). 
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1.7.2.1. PCR’ın Temel Mekanizması 

 

PCR, birbirini takip eden 3 basamaktan oluĢur. Uygun Ģartlarda meydana gelen 

amplifikasyon iĢleminden sonra iki primer arasında kalan DNA miktarı ikiye 

katlanır. Eğer bu 3 siklus tekrarlatılırsa, yani zincirleme reaksiyon baĢlatılırsa, her 

siklusta bir öncekinin iki katı DNA molekülü elde edilir. Bu düzen dahilinde 

yapılan yaklaĢık 30 siklus sonunda 1 DNA molekülünden teorik olarak 230 
 5x108 

yeni ürün (amplikon) elde edilir (Sambrook ve ark, 1989; Pelt-Verkuil ve ark, 

2008; Araz ve Tanyüksel, 2009), (ġekil 1.3., ġekil 1.4.). 

 

Denatürasyon (Denaturation): Bu basamakta yüksek ısı etkisiyle, çift iplikçikli 

kalıp DNA‟nın denatürasyonu sağlanır. Test ortamında buffer, dNTP‟ler, primerler 

ve ısıya dayanıklı bir enzim (Taq polimeraz) bulunur. Bu aĢamada ısı 90-95 °C, 

süre ise 0,5-2 dakika arasında değiĢir (Sambrook ve ark, 1989; Özdağ, 2007; 

Pelt-Verkuil ve ark, 2008; Araz ve Tanyüksel, 2009). 

 

Bağlanma (Annealing): Birinci basamağın sonunda, birbirinden ayrılmıĢ olan 

DNA zincirlerine primerlerin bağlanması iĢlemi gerçekleĢir. Bağlanma sıcaklığı, 

PCR‟ın baĢarısında önemli bir parametre olduğundan optimal bağlanma ısısı 

belirlenmelidir. Sıcaklığının çok yüksek olduğu durumlarda primer bağlanması 

Ģekillenmezken, sıcaklığın çok düĢük olduğu durumlarda primerler yanlıĢ yerlere 

bağlanabilir veya primer dimerleri oluĢabilir. Bu aĢama genellikle 45-65 °C 

arasında değiĢir ve reaksiyon 2-5 dakika sürer (Sambrook ve ark, 1989; Özdağ, 

2007; Pelt-Verkuil ve ark, 2008; Araz ve Tanyüksel, 2009). 

 

Uzama (Extension): Isıya dayanıklı polimeraz enzimi, primerler ve tek iplikçikli 

DNA kullanılarak in vitro koĢullarda çift iplikçikli DNA‟nın sentezlenmesinin 

sağlandığı aĢamadır. Polimeraz enzimi nükleotidleri 5´ ucundan 3´ ucuna doğru 

ekleyerek primerlerin uzamasını sağlar ve sonuçta hedef DNA‟nın iki zincirli 

kopyasını oluĢturur. Reaksiyon 70-72 °C arasında yani Taq DNA polimeraz 
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enzimi için optimal sıcaklıkta, 2-3 dakikada tamamlanır. Reaksiyon ısısı tekrar 

yükseltilerek final ekstensiyon sıcaklığı 94°C‟ye çıkarılır. Böylece bir siklus 

tamamlanmıĢ olur ve her siklusta DNA miktarı bir kat artar (Sambrook ve ark, 

1989; Özdağ, 2007; Pelt-Verkuil ve ark, 2008; Araz ve Tanyüksel, 2009 ). 

 

 Üç aĢamadan oluĢan ve yaklaĢık olarak 10-15 dakika kadar devam eden 

döngü sonunda 1 amplifikasyon siklusu tamamlanmıĢ olur. Etkin bir DNA 

amplifikasyonu için gerekli olan siklus sayısı genellikle 25-40 arasındadır. PCR 

sonunda elde edilen ürün DNA‟ları görüntülemek için jel elektroforezisi (ultraviole 

altında DNA bantlarının gözlenmesi), kolorimetrik yöntemler (ELISA ve Reverse 

Dot Blot gibi) ve fluorometrik (Light cycler sistemleri) yöntemlerden yararlanılır 

(Caner ve Çarlı, 2001). 

 

 
 
                    ġekil 1.3. PCR‟ın basamakları (Anon, 2009b). 
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      ġekil 1.4. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Anon, 2009b). 

 

 

1.7.2.2. PCR’ın Temel Bileşenleri 

 

Kalıp DNA (Template): PCR için baĢlangıç materyali çoğaltılacak baz dizisine 

sahip genetik materyaldir. Bu bakteri, virus, genomik DNA, plazmid ve faj DNA‟sı, 

çeĢitli genler veya baĢka bir hücrenin genomik DNA‟sının bir bölümü olabilir. 

PCR için her türlü kaynaktan temin edilen DNA (veya RNA) kullanılabilir. Kan, 

serum, vücut sıvıları, dokular, organlar, fikse edilmiĢ dokular çok fazla 

yararlanılan materyaller arasındadır. PCR‟ın çok duyarlı olması nedeniyle çok az 

miktardaki örneklerle çalıĢılabilir. Eğer hedef zincir olarak RNA‟dan 

faydalanılacaksa, reaksiyon baĢlamadan önce revers transkriptaz enzimi 

kullanılarak RNA komplementer DNA (cDNA)‟ya çevrilir, sonra da bu cDNA, PCR 

için kalıp olarak kullanılır (Sambrook ve ark, 1989; Alkan ve ark, 1997; Özdağ, 

2007; Pelt-Verkuil ve ark, 2008; Araz ve Tanyüksel, 2009; Anon, 2009d).  

 

Primerler (Oligonükleotidler): DNA öncüleri olarak da adlandırılılır. Hedef 

DNA‟dan yeni DNA sentezini baĢlatan ufak DNA parçacıklarıdır. ĠĢaretlenmiĢ 

nükleotidlerden oluĢmuĢ sekanslar olup sentez için basamak oluĢturan, DNA‟yı 

PCR tekniği ile amplifiye edebilmek için kullanılan baĢlatıcı yardımcı 



59 
 

 

oligonükleotidlere primer denir. Bu kısa, tek sarmallı DNA molekülleri DNA 

matriksinin belli bir bölümünün sonu ile komplementer yapıya sahiptir. Bunlar 

hedef DNA‟nın öyle sekanslarına karĢı hazırlanmıĢlardır ki, baĢka kontaminant 

DNA‟lar ile çapraz reaksiyon vermezler. Bu nedenle de hedef DNA baz 

sıralarının çok iyi bilinmesi gerekir. PCR uygulamaları her zaman iki primere 

ihtiyaç duyar. Birinci primer dizini 5‟→ 3‟ yönünde sentezi baĢlatırken, diğeri tam 

ters yönde yani 3‟→5‟ yönünde sentezi baĢlatır (Sambrook ve ark, 1989; Alkan 

ve ark, 1997; Özdağ, 2007; Pelt-Verkuil ve ark, 2008; Araz ve Tanyüksel, 2009; 

Anon, 2009d). 

 

Polimeraz Enzimleri: PCR teknolojiisinde ilk önceleri E.coli‟den izole edilen 

DNA polimeraz I enziminin Klenow fragmenti kullanılmıĢtır. Bu enzim termolabil 

özellikte olması nedeniyle sıcaklığın 95°C‟ye çıkarılması halinde inaktive olur. Bu 

dezavantajı gidermek için, her periyotta yeniden enzim katılması yerine ısıya 

dayanıklı bir enzim bulunması amaçlanmıĢtır. PCR‟da ilk termostabil DNA 

polimeraz enzimi, 1987 yılında Thermus aquaticus‟tan elde edilen ve sıcaklığa 

dirençli olan Taq-DNA polimerazdır. Yapay olarak rekombinant yapıda olanları da 

bulunur. Enzim sıcaklığa dayanıklıdır ve 95 °C‟de yarılanma ömrü 40 dakikadır. 

Bu nedenle de DNA denatürasyonunda yıkımlanmaz (Sambrook ve ark, 1989; 

Alkan ve ark, 1997; Özdağ, 2007; Pelt-Verkuil ve ark, 2008; Araz ve Tanyüksel, 

2009; Anon, 2009d). 

  

Deoksinükleotid-Trifosfat (dNTPs): Nükleik asit ya da yeni DNA sarmallarının 

sentezlenebilmesi için dATP, dTTP, dGTP, dCTP olarak bilinen 4 tip dNTP‟ye 

gereksinim duyulur. Nötralize edilmiĢ, molaritesi belirlenmiĢ dörtlü setler halinde 

kullanılmaları reaksiyonun güvenilirliğini arttırır. Primerler ve dNTP‟ler, hedef 

DNA‟nın amplifikasyonu için gerekli olan hammaddeyi sağlar. PCR‟da dNTP‟lerin 

optimal konsantrasyonu her reaksiyon için ayrı ayrı hesaplanmalı ve Mg 

konsantrasyonu ile uyumlu olarak kullanılmalıdır (Sambrook ve ark, 1989; Alkan 
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ve ark, 1997; Özdağ, 2007; Pelt-Verkuil ve ark, 2008; Araz ve Tanyüksel, 2009; 

Anon, 2009d). 

 

Tampon Solüsyonlar (Buffer): PCR‟da kullanılan çeĢitli tamponlar arasında en 

çok kullanılanı Taq/ Amplitaq enzimlerine özgü olan tampondur. Diğer enzimler 

için de benzeri tamponlar bulunmakta ve bunlar çoğunlukla satın alınan enzimle 

birlikte 10x konsantrasyonda bulunur. Polimeraz enziminin aktivitesi için ortam 

pH‟sı ve bivalent katyon (Magnezyum) varlığı çok önemlidir. Standart tampon 

çözeltisinde 10 mM Tris Cl (pH 8,4), 50 mM KCl, 1,5 mM MgCl2, % 0,001 (w/v) 

jelatin, % 0,01 NP4O ve Tween 20 olmakla beraber çeĢitli modifikasyonlara 

rastlanmaktadır. Reaksiyona katılan Mg önemli bir enzim kofaktörü olup, 

dNTP‟ler ile çözünebilir kompleksler oluĢturur ve çift iplikli DNA‟nın Tm (erime 

sıcaklığı) değerini arttırır. Ayrıca primer/kalıp etkileĢimini sağlayarak hedef dizine 

primerlerin bağlanmasında da ayarlayıcı rolü vardır (Sambrook ve ark, 1989; 

Alkan ve ark, 1997; Özdağ, 2007; Pelt-Verkuil ve ark, 2008; Anon, 2009d). 

 

1.7.2.3. Agaroz Jel Elektroforezi  

 

Primerlerin sınırladığı sekansın uzunluğu bilindiğinden, amplifiye ürünlerin 

uzunluklarına göre ayrıĢtırılması amacı ile uygulanır. Uygulanan elektrik akımı 

etkisiyle, negatif yüklü DNA‟nın pozitif yüklü anoda doğru hareketi esasına 

dayanır. Hareket hızı DNA‟nın büyüklüğüne, agaroz konsantrasyonuna, 

uygulanan voltaja ve tampon solüsyonunun konsantrasyonuna göre değiĢir 

(Alkan ve ark, 1997; Anon, 2009d). 

 

1.7.2.4. Nested PCR 

 

Bu yöntemde üst üste iki PCR reaksiyonu gerçekleĢtirilir. Bunun içinde iki çift 

primer seti kullanılır. Ġlk PCR‟da kullanılan primerlerle istenilen gen bölgesi 

çoğaltıldıktan sonra, elde edilen PCR ürününden ikinci primer seti ile tekrar PCR 
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yapılır. Bu Ģekilde PCR‟da elde edilen ürünün daha spesifik bir bölgesi 

çoğaltılmıĢ olur (Özdağ, 2007; Pelt-Verkuil ve ark, 2008; Anon 2009c). 

 
 
 
1.7.3. Gen Klonlama 
 
 
Klonlama, gen içeren bir DNA fragmentinin, vektör olarak adlandırılan çembersel 

bir DNA molekülünün içine sokularak rekombinant DNA molekülleri oluĢturulması 

ve konak hücreye (çoğunlukla E. coli) transformasyonudur. Konak hücre içindeki 

vektör çok sayıda kendi kopyasını oluĢtururken taĢıdığı geni de kopyalar. Konak 

hücre bölündükçe rekombinant DNA molekülü de nesilden nesile geçer. Daha 

sonra rekombinant DNA hücrelerden seçilip saflaĢtırılır, varlığı doğrulandıktan 

sonra da çeĢitli amaçlar için kullanılabilir. Gen klonlama, DNA klonlama, 

moleküler klonlama veya rekombinant DNA teknolojisi terimlerinin hepsi bu olayı 

açıklamak için kullanılmaktadır (Sambrook ve ark.,1989; Kuk ve Erensoy, 2009). 

  

 Günümüzde gen klonlama çalıĢmaları; gen izolasyonu, genlerin güvenlik 

altına alınarak onların yapı ve fonksiyonları üzerinde araĢtırmalar yapılması, 

genlerin üzerindeki mutasyonların belirlenmesi, gen bankalarının oluĢturulması, 

DNA dizi analizlerinin kolaylaĢtırılması, DNA ve rekombinant protein aĢılarının 

oluĢturulması gibi amaçlarla yapılmaktadır. Ayrıca gen klonlama, gen içeren DNA 

parçalarının kuvvetlendirilmesi ve DNA‟nın promotorlar, kodlanmamıĢ diziler, 

kimyasal sentezlenmiĢ oligonükleotidler gibi kısımlarını ve nadiren kırılmıĢ 

DNA‟yı kuvvetlendirmek için de kullanılabilir (Kuk ve Erensoy, 2009; Anon., 

2009f). Gen klonlamanın temel prensipleri ġekil 1.5.‟de gösterilmiĢtir.  
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   ġekil 1.5. Gen klonlamanın temel prensipleri (Jakubowski, 2006). 

  

 Klonlamada vektör olarak virus, bakteri, bakteriofaj, plazmid, kozmid ve 

mayalar kullanılabilir. Bunlardan plazmidler kullanıldığı takdirde, klasik olarak 

genler genomik DNA veya mRNA‟dan izole edilerek PCR ile çoğaltılmakta, gen 

ve genin yerleĢtirileceği plazmid bir veya daha fazla enzim ile kesilerek in vitro 

Ģartlarda genin plazmide yerleĢtirilmesi sağlanmaktadır (Anon., 2009f). 

 

 Plazmidler, birçok bakteri türünde ekstrakromozomal olarak bulunan, 

hücreden bağımsız replikasyonun yapabilen, yuvarlak yapılı, 7-9 kb 

büyüklüğünde çift zincirli DNA molekülleridir (ġekil 1.6.). Gen klonlamada 

kullanılan plazmidler (pBR322, pUC, pSP64, pGEM-3Z gibi), doğal plazmidlerin 

belli sayıda kesim bölgesi ve antibiyotiğe direnç genleri içermesi için modifiye 

edilmeleriyle elde edilir. Antibiyotiğe direnç geni taĢıyan plazmidler, hem konağı 

bir veya daha fazla antibiyotiğe karĢı dirençli kılar hem de transfer edildikleri 
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hücrelerin direnç kazanmasına yol açar. Plazmidlerde genellikle ampisilin, 

kloramfenikol, carbenicillin, streptomisin ve sulfonamid gibi antibiyotiklerden bir 

ya da ikisine yönelik direnç geni bulunur. Bunun yanısıra plazmidlerin üzerinde 

T3, T7, SP6 ve tac promotorları ile çeĢitli restriksiyon enzimleri için tanıma 

bölgeleri de yer alır. Örneğin pUC plazmidinde bu tanıma bölgeleri Lac Z gen 

bölgesi üzerinde toplanmıĢtır ve plazmidin birçok farklı restriksiyon enzimiyle 

kesilebilmesini sağlar (Sambrook ve ark., 1989; Anon., 2009f; Kuk ve Erensoy, 

2009). 

 

 
 

              ġekil 1.6. Klonlamada kullanılan vektör (Qiagen, 2009). 

 

 Restriksiyon endonükleaz olarak adlandırılan ve bakterilerden elde edilen 

bir grup enzim rekombinant DNA teknolojisinde önemli bir yere sahiptir. DNA‟yı 

kesen bu enzimler izole edildikleri bakterilere göre isimlendirililirler. Örneğin, 

EcoRI enzimi Escherichia coli’den elde edilir. Restriksiyon enzimleri spesifik DNA 

dizisini veya kesim bölgesini tanıyıp, spesifik fosfodiester bağını katalizleyerek, 

plazmid DNA‟sını keser. Bir marker taĢıyan (örneğin antibiyotiğe direnç geni) 

plazmid ile klonlanacak DNA aynı restriksiyon endonükleazla kesilmelidir. 

Sonuçta, her iki yapıda da birbirinin komplementeri olan uçlar meydana gelir. Ġki 
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yapı aynı ortama konup, DNA ligaz enzimi ile muamele edilirlerse ortaya 

rekombinant bir DNA molekülü çıkar. DNA ligaz, bir nükleotidin 3‟ hidroksil ucu ile 

diğer nükleotidin 5‟ fosfat grubu arasında kovalent fosfodiester bağı oluĢturarak 

iki DNA dizisini birleĢtirir (Sambrook ve ark., 1989; Anon., 2009f; Kuk ve Erensoy, 

2009). 

 

 Vektöre yerleĢtirilen genin çoğaltılması için bakterilere transformasyonu 

gerekirir. Kompetan hücrelere transforme edilen rekombinant plazmidlerin, 

antibiyotik ve laktoz içeren (X-gal) besleyici ortama konarak hücrelerle birlikte 

çoğalması sağlanır. Sonuçta yüzlerce bakteri kolonisi oluĢur. Bu kolonilerden 

hangilerinin rekombinant plazmid içerdiğinin tespit edilebilmesi için plazmidlerin 

yapısında yer alan antibiyotik direnç genlerinden yararlanılırabilir. Ayrıca, bazı 

vektörlerde Lac Z geni üzerinde β-galaktosidaz enzimini kodlayan dizilim 

mevcuttur. Rekombinant DNA elde edilirken, çoğaltılmak istenen DNA, plazmidin 

Lac Z gen bölgesi içerisine sokulur. Kromozomal DNA‟nın bu gen içerisine 

sokulması β-galaktosidaz enziminin üretilmesini engeller. Antibiyotik içeren besi 

yeri sadece antibiyotiğe direnç 
 

geni içeren plazmidlerin ortamda kalmalarına 

olanak sağlar. Kromozomal DNA içermeyen vektörde, besi yerinde bulunan 

laktoz beta-galoksidaz enzimi tarafından hidrolize edilir ve mavi koloniler 

oluĢturur. Oysa rekombinant plazmidleri taĢıyan E.coli‟lerde laktozu parçalamayı 

sağlayan gen olmadığından dolayı bu bakteriler beyaz koloniler oluĢturur. 

Klonlamanın doğrulanması amacıyla PCR, kolonilerin agaroz jelde yürütülmesi, 

restriksiyon enzimi ile plazmidin kesilip agaroz jelde yürütülmesi ve DNA dizi 

analizi yapılabilir (Sambrook ve ark., 1989; Anon., 2009f; Kuk ve Erensoy, 2009). 

 

 Bu araĢtırmada, istatiksel olarak Türkiye‟yi temsil edecek sayı ve 

dağılımdaki broiler kümeslerinden toplanan dıĢkı numunelerinde, coccidiosise 

neden olan Eimeria türlerinin Türkiye‟de ilk kez bir moleküler amplikasyon 

yöntemi olan PCR ile saptanması ve bu türlerin filogenetik konumlarının 

belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 
 
 
 
AraĢtırma, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 

Protozooloji ve Entomoloji Laboratuvarı ve Georgia Üniversitesi Poultry Science 

Bölümü Laboratuvar‟larında yürütülmüĢtür. 

 
 
 
2.1. Gereç 
 
 
2.1.1. Dışkı Örnekleri 
 
 
ÇalıĢmanın materyalini, TÜBĠTAK tarafından desteklenen 105 O 451 no‟lu 

“Kanatlı Coccidiosisine KarĢı Oocystlerin Ġrradiye Edilmesi Esasına Dayalı AĢı 

Üretimi” isimli proje kapsamında toplanan dıĢkı ve altlık örnekleri oluĢturdu. 

Örneklem geniĢliği Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik Anabilim 

Dalı ile belirlendi. 

 

 Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü 2004 yılı verilerine 

göre, Türkiye‟de broiler üretimi yapan toplam 9 758 iĢletme ve 12 652 broiler 

kümesi bulunmaktadır. ÇalıĢmada popülasyon Türkiye‟deki tüm broiler üretimi 

yapan kümesler olarak belirlenmiĢ; broiler yetiĢtiriciliği yapılan bölgeler, bölgeyi 

temsil eden iller ve her ili temsil edecek broiler kümes sayıları saptanmıĢtır. Buna 

bağlı olarak örneklem geniĢliği, coğrafi bölgelere tabakalı rastgele örnekleme 

yöntemi ve geniĢliğe orantılı olasılıkla seçilen illerden rastgele seçilecek 1 200 

kümes olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢmanın örneklem geniĢliği 0.02 duyarlılık 

düzeyinde ve Türkiye‟deki toplam broiler kümes sayısının %10‟unu kapsayacak 

Ģekildedir. ĠĢletmelerle önceden iletiĢime geçilerek ziyaret planı oluĢturulmuĢ ve 

Eylül 2006-Eylül 2007 tarihleri arasında bu kümeslere gidilerek, yaĢları 1 ile 50 

gün arasında değiĢen broilerlerden dıĢkı örnekleri alınmıĢtır. Ġllerdeki toplam ve 
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örnek alınan kümes sayıları Çizelge 2.1.‟de, oranları ise ġekil 2.1.‟deki harita 

üzerinde gösterilmiĢtir.  

 

Çizelge 2.1. Ġllerdeki toplam ve örnek alınan broiler kümes sayıları. 

 

Bölge İl 
Toplam Kümes  

Sayısı 
Örnek Alınan  
Kümes Sayısı 

Akdeniz Bölgesi 
MERSĠN 
ADANA 

970 
250 

95 
25 

Ege Bölgesi 
ĠZMĠR 
MANĠSA 
UġAK 

535 
744 
122 

55 
75 
10 

İç Anadolu Bölgesi 

ANKARA 
ESKĠġEHĠR 
KONYA 
KAYSERĠ 

671 
313 
151 
104 

70 
30 
15 
10 

Karadeniz Bölgesi 

BOLU 
DÜZCE 
SAMSUN 
ZONGULDAK 

2804 
631 
237 
191 

280 
65 
25 
20 

Marmara Bölgesi 

BALIKESĠR 
SAKARYA 
KOCAELĠ 
BURSA 
ÇANAKKALE 

1676 
1532 
447 
231 
123 

170 
150 
45 
25 
15 

Doğu Anadolu 
Bölgesi 

ELAZIĞ 247 20 

 TOPLAM 11 979 1 200 

 

 
 
  ġekil 2.1. Ġllerdeki toplam ve örnek alınan broiler kümeslerin oranları (ESRI, 2009). 
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 Laboratuvara getirilen 1 200 örnekten 90‟ında, nakil ve laboratuvar 

çalıĢmaları aĢamasında meydana gelen kayıplara bağlı olarak, parazitolojik 

muayene yapılamamıĢ ve çalıĢma dıĢı bırakılmıĢtır.  

 
 
 
2.1.2. Oocystlerin Toplanması, Sporlandırılması ve Dışkıdan 

Arındırılmasında Kullanılan Laboratuvar Malzemeleri ve Kimyasal Maddeler 

 
 
 Laboratuvar Malzemeleri 

 

 Plastik dıĢkı kabı (100 ml) 

 Pens ve spatül 

 Cam baget 

 Pastör pipeti 

 Falkon tüp (50 ml) 

 Elek (gözenek büyüklükleri: 1000, 250, 85 µm) 

 Santrifüj (Sigma, 6-15) 

 IĢık mikroskobu (Leica CME) 

 Hassas Terazi (Sartorius) 

 Beher 

 Manyetik karıĢtırıcı (IKAMAGR RCT) 

 McMaster lamı 

 Buzdolabı (Altus, AL 345,+4 °C) 

 Soğutucu (ġenocak, -20 °C) 

 

 Kimyasal Maddeler 

 

 DoymuĢ Ģekerli su 

 DoymuĢ tuzlu su 

 Distile su 
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 Potasyum dikromat (K2Cr2O7) 

 ÇamaĢır suyu (sodyum hipoklorit, % 4 chlorine) 

 Buz 

 
 
 

2.1.3. Genetik Çalışmalarda Kullanılan Laboratuvar Malzemeleri ve 

Kimyasal Maddeler 

 
 
2.1.3.1. DNA İzolasyonunda Kullanılan Laboratuvar Malzemeleri ve Kimyasal 

Maddeler 

 

 Laboratuvar Malzemeleri 
 

 Hassas Terazi (Mettler Toledo) 

 Su Banyosu (Precision) 

 Santrifüj (Sigma-202MK) 

 Isıtıcılı Manyetik KarıĢtırıcı (Ikamag® RCT) 

 Soğutucu-Dondurucu Kombinasyonları (+ 4/-20 oC, VWR, USA) 

 Vortex (Vortex-Genie 2, USA) 

 Otomatik Pipet (10μl – 20 μl - 200μl – 1000 μl, Eppendorf-Reference) 

 Pipet Ucu ((10μl – 20 μl - 200μl – 1000 μl, Cornig Incorperated) 

 Ependorf Tüp (1.5 – 2.0 ml, QIAGEN GmbH) 

 Erlenmayer (200 ml, Cole-Parmer®) 

 Mezür (100 ml, Cole-Parmer®) 

 

 Kimyasal Maddeler 

 

 QIAamp® DNA Stool Mini Kit (Qiagen, Ürün Kodu: 51 504) 

 SDS (%10, Sodium Dodecyl Sulfate, AMRESCO, Ürün Kodu:E719) 

 Proteinase K (10 ml, ˃600 mAU/ml, QIAGEN, Ürün Kodu: 19133) 
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 HCl (Hidroklorik asit, AMRESCO, Ürün Kodu: K831-2G) 

 Tris Base (AMRESCO, Ürün Kodu: 0497) 

 EDTA (Etilendiamin tetraasetikasit, 0,5 M, AMRESCO, Ürün Kodu: E177) 

 

2.1.3.2. DNA Ölçümlerinde Kullanılan Laboratuvar Malzemeleri ve Kimyasal 

Maddeler 

 

 Spektrometre (ND-1000 Spectrometer NanoDrop) 

 Bilgisayar (Dell) 

 EB buffer (Qiagen) 

 Distile su 

 

2.1.3.3. PCR’da Kullanılan Laboratuvar Malzemeleri ve Kimyasal Maddeler 

 

 Laboratuvar Malzemeleri 

 

 Thermocycler (Applied Biosystems Veriti, USA) 

 Soğutucu-Dondurucu kombinasyonları (+ 4/-20 oC, VWR, USA)  

 Vorteks (Vortex-Genie 2, USA) 

 Otomatik Pipet (10μl – 20 μl - 200μl – 1000 μl, Eppendorf-Reference)  

 Pipet Ucu ((10μl – 20 μl - 200μl – 1000 μl, Cornig Incorperated)  

 PCR reaksiyon tüpü (QIAGEN GmbH) 

 Ependorf Tüp (1.5 – 2.0 ml, QIAGEN GmbH)  
 

 Kimyasal Maddeler 

 

 Boncuk (Bead) (1.5 mM Mg Cl2, 50 mM KCl, 10 mM Tris-HCL, 200 mM x4 

dNTP, ± 2.5 U pure Taq DNA polymerase; GE Healthcare UK, Ürün Kodu: 

27-9559-01) 

 Primer F (BSEF, MGIF DNA, 38 813 pmol) 

 Primer R (BSER, MGIF DNA, 37 081 pmol) 
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 Primer F (EAF2, MGIF DNA, 38 763 pmol) 

 Primer R (EAR3, MGIF DNA, 43 061pmol) 

 Primer F (EMaF, MGIF DNA, 36 403 pmol) 

 Primer R (EMaR, MGIF DNA, 36 027 pmol) 

 Primer F (EmiF2, MGIF DNA, 44 192 pmol) 

 Primer R (EmiR3, MGIF DNA, 30 013 pmol) 

 Primer F (EPF2, MGIF DNA, 34 983 pmol) 

 Primer R (EPR3, MGIF DNA, 32 915 pmol) 

 Primer F (EBF5, MGIF DNA, 39 995 pmol) 

 Primer R (EBR3, MGIF DNA, 40 385 pmol) 

 Primer F (ENF4, MGIF DNA, 40 351 pmol) 

 Primer R (ENR3, MGIF DNA, 43 241pmol) 

 Primer F (ETF2, MGIF DNA, 48 092 pmol) 

 Primer R (ETR, MGIF DNA, 48 046 pmol) 

 Pozitif DNA, E. acervulina (170 ng/µl,National Veterinary Institute, Ġsveç) 

 Pozitif DNA, E. brunetti (45 ng/µl, National Veterinary Institute, Ġsveç) 

 Pozitif DNA, E. maxima (200 ng/µl, National Veterinary Institute, Ġsveç) 

 Pozitif DNA, E. mitis (875 ng/µl, National Veterinary Institute, Ġsveç) 

 Pozitif DNA, E. necatrix (265 ng/µl, National Veterinary Institute, Ġsveç) 

 Pozitif DNA, E. praecox (40 ng/µl, National Veterinary Institute, Ġsveç) 

 Pozitif DNA, E. tenella (140 ng/µl, National Veterinary Institute, Ġsveç) 

 DNase-RNase içermeyen su (1000 ml, Qiagen) 

 

2.1.3.4. Agaroz Jel Elektroforezinde Kullanılan Laboratuvar Malzemeleri ve 

Kimyasal Maddeler 

 

 Laboratuvar Malzemeleri 

 

 Hassas Terazi (Mettler Toledo) 

 Mikrodalga Fırın (GE Profile) 
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 Elektroforez Cihazı (Bio-Rad Power Pac Basic) 

 Güç Kaynağı (Biometra- Pack P25) 

 Transilluminatör (Biospectrum MultiSpectral Imaging System UVP) 

 Dijital kamera ve Ölçüm Düzeneği-PC (Launch Vision Works LS) 

 UV Koruyucu gözlük (UVP, Upland, CA) 

 Soğutucu-Dondurucu kombinasyonları (+ 4/-20 °C, VWR)  

 Otomatik Pipet (10μl – 20 μl - 200μl – 1000 μl, Eppendorf-Reference)  

 Pipet Ucu ((10μl – 20 μl - 200μl – 1000 μl, Cornig Incorperated)  

 Parafilm (American National CanTM ) 

 Mezür (50 - 100 ml, Cole-Parmer®)  

 Erlenmayer (200 ml, Cole-Parmer®)  

 

 Kimyasal Maddeler 

 

 Ethidium bromid (10 mg/ml, Sigma) 

 Agarose (Prona-E.U) 

 Tris-Borat-EDTA (TBE, 5 X Promega, USA) 

 Loading Dye (Gel Pilot Loading Dye, 5x Qiagen) 

 10X FastDigest® Green Buffer (Fermentas, Ürün Kodu: FD0274) 

 DNA Marker (GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder, Fermentas) 

 Distile su 

 

2.1.3.5. Agaroz Jelden DNA Ekstraksiyonunda Kullanılan Laboratuvar 

Malzemeleri ve Kimyasal Maddeler 

 

 Laboratuvar Malzemeleri 

 

 Güç Kaynağı (Biometra- Pack P25) 

 Transilluminatör (Biospectrum MultiSpectral Imaging System UVP) 

 Dijital kamera ve Ölçüm Düzeneği-PC (Canon TV 200M) 
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 UV Koruyucu Gözlük (UVP) 

 Otomatik Pipet (10μl – 20 μl - 200μl – 1000 μl, Eppendorf-Reference)  

 Pipet Ucu ((10μl – 20 μl - 200μl – 1000 μl, Cornig Incorperated)  

 Vorteks (Vortex-Genie 2) 

 Hassas Terazi (Mettler Toledo) 

 Dondurucu (-20 °C, VWR) 

 Ġnkubatör (VWR Digital Heatblock) 

 Santrifüj (Eppendorf S415 R) 

 Ependorf tup (1,5 ml) 

 Jilet (Single Edge Razor Blades N:9) 

 

 Kimyasal Maddeler 

 

 Qiaquick Jel extraksiyon kiti (Qiagen, Ürün Kodu: 28706) 
 

2.1.3.6. Klonlamada Kullanılan Laboratuvar Malzemeleri ve Kimyasal Maddeler 

 

 Laboratuvar Malzemeleri 

 

 Güç Kaynağı (Biometra- Pack P25) 

 Transilluminatör (Biospectrum MultiSpectral Imaging System UVP) 

 Dijital kamera ve Ölçüm Düzeneği-PC (Canon TV 200M) 

 UV Koruyucu Gözlük (UVP) 

 Otomatik Pipet (10μl – 20 μl - 200μl – 1000 μl, Eppendorf-Reference)  

 Pipet Ucu ((10μl – 20 μl - 200μl – 1000 μl, Cornig Incorperated)  

 Vorteks (Vortex-Genie 2) 

 Çalkalayıcı (Max Q 4000) 

 Su Banyosu (Precision) 

 Soğutucu-Dondurucu (+4/-20/-80 °C, VWR) 

 Ependorf tüp (1,5 ml) 

 Petri (VWR petri dish, 100x15 mm) 
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 Pasteur pipeti 

 Isı kaynağı 

 Kürdan 

 Inkubatör (VWR) 

 Cam tüp (18x150 mm, VWR) 

 Isıtıcı blok (VWR Digital Heatblock) 

 Santrifüj (Eppendorf Centrifuge 5415 R) 

 

 Kimyasal Maddeler 

 

 PCR Cloningplus Kit (QiagenR, Ürün Kodu 231224) 

 Gene JetTM Plasmid Miniprep Kit (Fermentas, Ürün Kodu: K0503) 

 IPTG solution(100 mM, Fermentas, Ürün Kodu: R1171) 

 Xgal solution(20 mg/ml, Fermentas, Ürün Kodu: R0941) 

 Luria Bertani (LB) agar (1000 ml: 10 g tryptone, 5 g yeast extract, 10 g NaCl, 

15 g agar) 

 LB buffer (1000 ml: 10 g tryptone, 5 g yeast extract, 10 g NaCl) 

 Carbenicillin (100 mg / ml) 

 Buz 

 EcoRI Enzyme (FastDigest® EcoRI, 800 µl, Ürün Kodu: FD0274, Fermentas) 

 10 x Buffer (10X FastDigest® Buffer, Ürün Kodu: FD0274, Fermentas) 

 Vortex (Vortex-Genie 2) 

 Su banyosu (37 °C, Precision) 
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2.2. Yöntem 
 
 
 
2.2.1. Sahadan Dışkı ve Altlık Örneklerinin Toplanması 
 
 
DıĢkı örnekleri, sürüyü temsil edecek Ģekilde kümesin farklı noktalarından pens 

yardımıyla toplandı. DıĢkı örneklerinin taze olmasına, ishalli örneklerin yanı sıra 

normal görüntülü dıĢkılardan da alınmasına dikkat edildi. Altlık örnekleri ise 

kümes zemininin farklı kesimlerinden, spatül ile kazınarak toplandı. Toplanan 

örneklerin her biri 100 mililitre (ml) hacimli plastik dıĢkı kaplarına konarak, 

ağızları kapatıldı. Kapların üzerine protokol numaraları, hayvanların yaĢı, dıĢkı 

örneğine iliĢkin notlar yazılıp buz sandığına yerleĢtirilerek laboratuvara getirildi. 

Numuneler parazitolojik yönden incelenene kadar +4 °C‟de saklandı. 

 
 
 
2.2.2. Dışkı Örneklerinin Modifiye McMaster Yöntemi ile İncelenmesi 
 
 
Anabilim Dalı Protozooloji ve Entomoloji laboratuvarında geliĢtirilen modifiye 

arındırma yöntemi (Karaer ve ark, 2009) uygulanarak örnekler Eimeria oocystleri 

yönünden incelendi. Bu yönteme göre, boĢ bir dıĢkı kabının darası alındıktan 

sonra dıĢkı ve altlık dolu kap tartılarak içindeki dıĢkı miktarı kaydedildi. Daha 

sonra örnek behere alınarak üzerine 1x103 ml çeĢme suyu eklendi. KarıĢım iyice 

homojenize edilene dek manuel çırpıcı ile karıĢtırıldı ve gözenek aralığı 1 mm 

olan süzgeçten geçirilerek kaba partiküller ayrıldı. KarıĢım darası alınan bir 

behere aktarıldı, tartıldı ve ağırlığı kaydedildi. KarıĢımın yoğunluğuna göre, 

gerektiği durumlarda çeĢme suyu eklenerek karıĢtırıldı ve sırasıyla, gözenek 

aralığı 250 ve 85 μm‟lik süzgeçlerden geçirildi. 

 

 Santrifüj godelerine aktarılan süzüntü, 2 000 rpm‟de 5 dk santrifüj edildi. 

Süpernatant dökülürken dipteki tortuya 100 ml çeĢme suyu eklenerek 

homojinasyonu sağlandı. Daha sonra, 1 gr dıĢkıda bulunan oocyst sayısının 
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hesaplanmasında modifiye McMaster yönteminden yararlanıldı (Ministry of 

Agriculture, Fisheries and Food, 1986). Buna göre, behere aktarılan bu yeni 

karıĢımdan, içinde 4 gr dıĢkı barındıracak hacimde sıvı alınarak santrifüj tüpüne 

aktarıldı ve 2 000 rpm‟de 5 dk santrifüj edildi. Süpernatant dökülürken dipteki 

çökelti temiz bir dıĢkı kabı içinde, 56 ml doymuĢ tuzlu su ile pipetlenerek 

homojenize bir karıĢım elde edildi. Pastör pipeti ile bu karıĢımdan alınarak 

McMaster lamının her iki gözü dolduruldu. Oocystlerin yüzeye çıkması için 5 

dakika beklendikten sonra ıĢık mikroskobun 10‟luk objektifi altında, McMaster 

lamının 1‟er cm2 hacmindeki her iki odasında bulunan oocystlerin tamamı 

sayıldı. Bir gr dıĢkıda bulunan oocyst sayısı, aĢağıdaki formüle göre hesaplandı.  

 

X=      Toplam oocyst sayısı        x      Örneğin hacmi (ml) 

               0,15                        Örnekteki dıĢkı miktarı (gr) 
    

X: 1 gr dıĢkıda bulunan toplam oocyst sayısı 

   0,15: McMaster lamının bir bölmesinin hacmi 
                              Örnekteki dıĢkı miktarı: 4 g 
                              Örneğin hacmi: 60 ml 
 
 
 
2.2.3. Türkiye Oocyst İnokulumunun Hazırlanması 
 
 
Bir iĢletmeye ait kümeslerin hepsinde, gerek yetiĢtiricilik uygulamalarında 

gerekse korunma ya da tedavi amaçlı kimyasal uygulamalarında tek örneklik söz 

konusudur. Bu nedenle, 624 adet pozitif örnekten önce iĢletme bazında total 

inokulumlar oluĢturuldu, daha sonra da bunların uygun Ģekilde biraraya 

getirilmesi ile total Türkiye inokulumu hazırlandı. 

 

 Ġlk etapta, arındırma protokolüne tabi tutulmuĢ ve gram dıĢkıdaki oocyst 

sayısı hesaplanmıĢ dıĢkı karıĢımlarından oocyst yoğunlukları dikkate alınarak 

uygun miktarlarda alındı. Bu uygulamada, az sayıda oocyst içeren numunelerden 

örnek alınırken dıĢkı karıĢım miktarının daha fazla, yoğun oocyst sayısına sahip 
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numunelerde ise daha az oranda karıĢım alınıp oocyst profillerinin eĢitlenmesine 

özellikle dikkat edildi. ĠĢletme içinde oluĢturulan total inokulumdan, ortalama 

olarak ml‟de 1x106 oocyst içerecek miktar alınıp, Türkiye inokulumu oluĢturmak 

üzere bir baĢka behere aktarıldı. Toplam oocyst sayısı 1x106‟dan az olan 

inokulumların tamamı Türkiye inokulumuna eklendi.  

  

 ĠĢletme bazında oluĢturulan inokulumlardaki oocyst profiline iliĢkin 

değerlendirme yapabilmek için inokulumlardan örnek alınarak, modifiye 

McMaster yöntemi ile ıĢık mikroskobu altında incelendi. Oocystlerin tür tayininde 

morfolojik kriterler göz önünde bulunduruldu. 

 

 Sonuç olarak, Türkiye genelindeki 18 ilde yer alan 40 iĢletmeye ait 40 

inokulumdan uygun miktardaki dıĢkı karıĢımları alınıp total bir inokulum elde 

edildi. Ġnokuluma potasyum dikromat (%2) eklenerek, yaklaĢık 5-6 gün 

laboratuvar ortamında sporlanmaya bırakıldı. Sporlanma için uygun ısı ve nem 

sağlanırken (% 80-90 nem, 18-22 °C), oksijen ihtiyacını karĢılamak için inokulum 

gün içinde sık sık bagetle karıĢtırıldı. Günlük olarak sporlanma oranı takip edilen 

inokulum, bu sürenin sonunda, oocyst toplama ve dıĢkıdan arındırma uygulaması 

yapılana kadar buzdolabında (+4 °C‟de) saklandı. 

 
 
 
2.2.4. Oocystlerin Dışkıdan Toplanması ve Arındırılması 
 
 

Oocystlerin dıĢkıdan toplanması ve arındırılmasında, Kaya (1998)‟nın kullandığı 

tekniklerden yararlanıldı. Buna göre, potasyum dikromattan arındırmak için total 

oocyst inokulumu santrifüj edilerek (2000 g, 4 °C, 10 dk) süpernatant 

uzaklaĢtırıldı. Bu iĢleme süpernatantın rengi ĢeffaflaĢıncaya kadar devam edildi. 

Son santrifüjün ardından, sediment üzerine doymuĢ tuzlu su eklenerek 

homojenize edildi. Daha sonra falkonlara aktarılarak santrifüj iĢlemi tekrarlandı. 

Santrifüj sonrası yüzeyde toplanan oocystler pipetle toplanıp temiz bir falkona 
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aktarıldı. Oocyst toplama prosedürü her falkonda en az 3 kere tekrarlandı. 

Toplanan oocystler tuzdan arındırmak için, çeĢme suyu ile 1:10 oranında 

sulandırılarak santrifüje edildi. Oocyst çöküntüsünü hareket ettirmeden 

süpernatant yavaĢça dökülürken, sediment az miktarda su ile karıĢtırılarak yeni 

bir falkonda biriktirildi. 

 

 Toplanan oocystleri dıĢkıdan arındırarak sterilizasyon sağlamak ve oocyst 

dıĢ duvarına hasar vererek DNA izolasyonuna katkıda bulunmak amacıyla, 

oocyst karıĢımı sodyum hipoklorit (%11 chlorine) ile muamele edildi. Bu amaçla, 

su ile karıĢım halinde bulunan oocystler 50 ml‟lik falkon tüplere transfer edildi. 

Burada sodyum hipoklorit (1:3 oranında) ile dilüe edilerek buz kalıbı üzerinde 1 

saat bekletildi. Falkon tüpler her 5-10 dk‟da ters düz edilerek karıĢtırılıp, tekrar 

buz üzerinde bekletildi. Daha sonra karıĢım santrifüj (1 000 g, 4 °C, 5 dk) edildi 

ve üst kısım döküldükten sonra dipteki oocystler su ile yıkanarak kalan sodyum 

hipoklorit uzaklaĢtırıldı. Steril, temiz oocystlerin üzerlerine distile su ve % 2 

oranında potasyum dikromat eklenerek, DNA izolasyonunda kullanılana dek +4 

°C‟de saklandı. 

 
 
 
2.2.5. DNA İzolasyonu 
 

 
Oocystlerden DNA elde edilmesinde, Kaya (1998)‟nın kullandığı yöntem 

uygulandı. Bu yönteme göre, DNA extraksiyonu için total oocyst inokulumundan 

ml‟de 5x108 oocyst içerecek Ģekilde örnek alındı ve potasyum dikromatı 

uzaklaĢtırmak üzere 4-5 kez suyla yıkandı. Oocyst inokulumundan 10 µl (5x105 

oocyst/µl) alınarak, içinde 35 µl doymuĢ tuzlu su bulunan ependorf tüpe aktarıldı. 

Bu karıĢım 55 °C‟lik su banyosunda, her 15 dakikada hafifçe karıĢtırılmak 

koĢuluyla, 1 saat süreyle inkubasyona bırakıldı. Devamında oocyst duvarının 

protein yapısındaki iç katmanının sindirimini sağlamak amacıyla, karıĢıma 300 µl 

TE buffer (10 mM Tris-HCl, 0.1 mM EDTA ph:8), 3 µl % 10„luk SDS ve 10 µl 
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proteinaz K eklenerek 37 °C‟lik su banyosunda 1 saat inkube edildi. Bu sürenin 

sonunda, Haug ve ark. (2007) tarafından açıklanan “Modifiye Stoolkit protokolü” 

kullanılarak DNA extraksiyonu yapıldı.  

 

 Bu modifiye yönteme göre, oocyst karıĢımından 10 µl alınarak üzerine 90 

µl CLB (Cell Lysis Buffer) ve 700 µl ASL buffer eklenerek 1 dk süreyle 

vortekslendi. Oda sıcaklığında 2 saat bekletilen örnek, 95 °C‟lik su banyosunda 5 

dk inkubasyonun ardından 15 s karıĢtırılıp, 13 500 rpm‟de 1 dk santrifüj edildi. 

Süpernatant yeni bir ependorfa aktarıldı ve içine Inhibitex tabletinin yarısı konup 

tablet tamamen çözünene kadar vortekslendi. Oda sıcaklığında 1 dk 

inkubasyona bırakılan örnek daha sonra 13 500 rpm‟de 3 dk santrifüj edildi. 

Supernatant, içinde 1,5 µl proteinaz K bulunan yeni bir ependorf tüpüne aktarıldı. 

Ġçine 300 µl AL buffer eklenip 15 s vortekslendi. Örnek daha sonra 70 °C‟lik su 

banyosunda 10 dk inkube edildi. Ġnkubasyon sonrası tüpün içine % 99‟luk etanol 

eklendi ve vortekslendi. Ġki seferde spin columna aktarılan örnek, her seferinde 

13 500 rpm‟de 1 dk santrifüj edilip filtrat döküldü. Son santrifüj sonrası spin 

column üzerine 500 µl AW1 eklenip, yine 13 500 rpm‟de 1 dk santrifüj edildi. 

Filtratın dökülmesinin ardından 500 µl AW2 spin columna aktarılıp 13 500 rpm‟de 

4 dk santrifüj edildi. Yeni bir ependorf tüpe aktarılan spin column üzerine, 

membranın merkezine gelecek Ģekilde 100 µl AE buffer eklenip 13 500 rpm‟de 1 

dk santrifüj edildi. Ependorf tüpte bulunan 100 µl DNA örneği PCR‟da kullanılana 

kadar – 20 °C‟de saklandı. 

 
 
 
2.2.6. DNA Miktarının Belirlenmesi 
 
 
Ġzole edilen DNA örneklerinin spektrofotometre ile DNA miktar ölçümü yapıldı ve 

kayıt altına alındı. 
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2.2.7. PCR Yöntemi 
 
 
DNA izolasyon ürünü ile hem tür spesifik PCR, hem de herhangi bir türün az 

sayıda oocystinin bulunması ihtimaline karĢılık Nested PCR uygulandı. Her iki 

PCR‟da da pozitif kontrol olarak Ġsveç, National Veterinary Institute, Viroloji-

Ġmmunobiyoloji ve Parazitoloji Bölümü‟nden alınan tür spesifik DNA‟lar 

kullanılırken, negatif kontrollere DNase-RNase içermeyen su kondu. 

 
2.2.7.1. Klasik PCR  

 
 
Tür spesifik primerler kullanılarak DNA örneğindeki spesifik sekansların 

üretilmesi amacı ile klasik PCR yapıldı. Ribozomal DNA (rDNA)‟nın “Internal 

Transcribed Spacer 1” (ITS1) bölgesini amplifiye eden spesifik primerler aĢağıda 

Çizelge 2.2.‟de verilmiĢtir.  

 

Çizelge 2.2. Klasik PCR‟da kullanılan tür spesifik primerler (Haug ve ark., 2007). 
 

Tür 
Primer 

Adı 
Primer Sekansı 5’→3’ 

 
Amplikon 
Uzunluğu 

(bp) 

Annealin
g 

Sıcaklığı 
(°C) 

E. 
acervulina 

EAF2 5‟-GGGCTTGGATGATGTTTGCTG-3‟ 
145 65 

EAR3 5‟-GCAATGATGCTTGCACAGTCAGG-3‟ 

E. brunetti 
EBF5 5‟-CTGGGGCTGCAGCGACAGGG-3‟ 

183 58 
EBR3 5‟-ATCGATGGCCCCATCCCGCAT-3‟ 

E. maxima 
EmaF 5‟-GTGGGACTGTGGTGATGGGG-3‟ 

205 65 
EmaR 5‟-ACCAGCATGCGCTCACAACCC-3‟ 

E. mitis 
EmiF2 5‟-GTTTATTTCCTGTCGTCGTCTCGC-3‟ 

330 65 
EmiR3 5‟-GTATGCAAGAGAGAATCGGGATTCC-3‟ 

E. necatrix 
ENF4 5‟-AGTATGGGCGTGAGCATGGAG-3‟ 

160 58 
ENR3 5‟-GATCAGTCTCATCATAATTCTCGCG-3‟ 

E. praecox 
EPF2 5‟-CATCGGAATGGCTTTTTGAAAGCG-3‟ 

215 65 
EPR3 5‟-GCATGCGCTAACAACTCCCCTT-3‟ 

E. tenella 
ETF2 5‟-AATTTAGTCCATCGCAACCCTTG-3‟ 

278 65 
ETR 5‟-CGAGCGCTCTGCATACGACA-3‟ 
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 Reaksiyonda kullanılan primerler, MGIF (Georgia, USA) laboratuvarından 

sağlandı. Liyofilize halde gelen primerlere 100 µl DNase-RNase içermeyen su 

eklenip, spektrometre ile pmol/µl değerleri hesaplandı. Ardından, pmol/µl değeri 

bilinen stok primerlerden, çalıĢmada kullanmak üzere 5 pmol/µl yoğunluğunda 

yeni primer sulandırmaları elde edildi. Hem stok hem de sulandırma primerler (5 

pmol/µl) –20 °C‟de muhafaza edildi. 

 

 PCR‟da tekniğin diğer bileĢenlerinden dNTP‟ler, Taq polimeraz enzimi, 

buffer ve Mg ayrı ayrı konmayıp, bunların hepsini içeren boncuk kullanıldı. 

 

 Reaksiyon 25 μl hacimde gerçekleĢtirildi. Her bir örnek için forward primer 

(1 μl), reverse primer (1 μl), boncuk (1 adet), kalıp DNA (2 μl) ve DNase-RNase 

içermeyen su (21 μl) kullanıldı. PCR tüpleri içindeki master mix, 3-4 saniye 

santrifüj edildikten sonra thermocycler içine yerleĢtirildi. Tür spesifik PCR için 

thermocyclerda, Georgia Üniversitesi Poultry Science Bölümü‟nde optimize 

edilen program uygulandı (Çizelge 2.3.). 

 

Çizelge 2.3. Klasik PCR programı. 

 
Ön denatürasyon 95 °C 5 dk 1 tekrar 

Denatürasyon 95 °C 15 s 

40 tekrar Annealing 58 / 65 °C 30 s 

Extension 72 °C 30 s 

Son Extension 72 °C 10 dk 1 tekrar 

 

2.2.7.2. Nested PCR  
 

Ġnokulumda az sayıda oocyst bulunması olasılığına bağlı, klasik PCR ile 

saptanmayan türler için Nested PCR uygulandı. PCR‟ın ilk basamağında, 

Schnitzler ve ark. (1998) tarafından açıklanan, rDNA‟nın ITS1 bölgesini amplifiye 

eden soy spesifik primerler (MGIF, Georgia, USA) kullanıldı (Çizelge 2.4.). Ġkinci 

basamak PCR‟da primer olarak yine Haug ve ark. (2007)‟nın dizayn ettiği 

primerler (MGIF, Georgia, USA) kullanıldı. 
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Çizelge 2.4. Soy spesifik primerler (Schnitzler ve ark., 1998). 

 

Soy Primer Adı Primer Sekansı (5’→3’) 

Eimeria 
BSEF 5'-CTG TGA ATT CAT CGG A-3' 

BSER 5'-ATC GCA TTT CGC TGC GTC CT-3' 

 

 Stok primerlerden 5 pmol/ μl konsantrasyonunda primer sulandırması 

yapılırken; dNTP‟ler, Taq polimeraz enzimi, buffer ve Mg içeren boncuk kullanıldı.  

  

 Reaksiyon 25 μl hacimde gerçekleĢtirildi. Her bir örnek için soy spesifik 

forward primer (1 μl), soy spesifik reverse primer (1 μl), boncuk (1 adet), kalıp 

DNA (2 μl) ve DNase-RNase içermeyen su (21 μl) kullanıldı. PCR tüpleri içindeki 

master mix 3-4 saniye santrifüj edildikten sonra thermocycler içine yerleĢtirildi. 

Soy spesifik PCR için thermocyclerda, Georgia Üniversitesi Poultry Science 

Bölümü‟nde optimize edilen program uygulandı (Çizelge 2.5.). 

 

Çizelge 2.5. Nested PCR programı. 
 
Ön denatürasyon 95 °C 5 dk 1 tekrar 

Denatürasyon 95 °C 15  

40 tekrar Annealing 45 °C 30 s 

Extension 72 °C 30 s 

Son Extension 72 °C 10 dk 1 tekrar 

 

 Ġlk basamağın ardından tür spesifik primerler kullanılarak 2. basamak PCR 

uygulandı. Burda kalıp DNA olarak, Nested PCR‟ın ilk basamağında elde edilen 

DNA amplikasyonları (1 μl) kullanıldı. Kontaminasyonun olmadığını doğrulamak 

için de 2 negatif kontrol kullanıldı. Birinci negatif kontrole DNase-RNase 

içermeyen su (1 μl) konurken, 2. negatif kontrole 1. basamak PCR‟ın negatif 

kontrol ürününden 1 μl kondu.  

  

 Buna göre 2. basamak PCR‟da tür spesifik forward primer (1 μl), tür 

spesifik reverse primer (1 μl), boncuk (1 adet), kalıp DNA (1 μl) ve DNA-RNA 

içermeyen su (22 μl) kullanıldı. Tüm bileĢenler PCR tüplerine konduktan sonra 
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tüpler 3-4 saniye santrifüj edilip thermocycler içine yerleĢtirildi. Thermocyclerda 

tür spesifik PCR‟da kullanılan program uygulandı. 

 
 
 
2.2.8. Agaroz Jel Elektroforezi ve Spesifik Bantların Görüntülenmesi 
 
 
PCR ürününün jel elektroforezde yürütülmesi amacı ile % 1,5‟luk agaroz jel 

hazırlandı. Bu amaçla, 1,5 g agaroz tartılıp, 100 ml 1xTBE buffer içerisine 

eklendi. KarıĢım mikrodalga fırında ısıtılarak çözdürüldü ve jel haline getirildi. 

Daha sonra dıĢarı alınan jelin 2-3 dk soğuması beklendi. Jel üzerine 5 μl 

ethidium bromid solüsyonu ilave edilip hafifçe çalkalanarak jelde dağılması 

sağlandı. Jelin soğuması için 1-2 dk daha beklendikten sonra elektroforez 

tankına uygun taraklar yerleĢtirildi. Hava kabarcığı oluĢturmayacak biçimde, 

tankın bir kenarından jel yavaĢça döküldü. YaklaĢık 20-25 dk jelin donması 

beklendikten sonra taraklar çıkarıldı. Tank 1xTBE buffer ile, jelin tamamı sıvı 

içinde kalacak Ģekilde dolduruldu. Jelin 1. gözeneğine 10 μl DNA marker, sonra 

sırayla negatif kontrol, örnekler ve pozitif kontrole ait amplifiye DNA‟lar (6 μl 

loading dye+20 μl PCR ürünü) kondu. Elektroforez güç kaynağı 100 Volt (V)‟a 

ayarlandı, bantlar jelin sonuna 2-3 cm kadar yaklaĢtıklarında yürütme 

sonlandırıldı. 

 

 Elektroforez iĢlemi sonunda, jelde bulunan bantlar transilluminatörde UV 

altında görünür hale getirilip, dijital görüntüleme düzeneği ile fotoğrafları çekildi.  

 
 
 
2.2.9. PCR Ürünün Jelden Ekstraksiyonu 

 
 
Tür spesifik DNA ürünleri, agaroz jel elektroforezi ile görüntülenip doğrulandıktan 

sonra, bantlar QIAquick jel ekstraksiyon kiti (Qiagen) ile üretici talimatlarına 
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uygun olarak pürifiye edildi. Ekstraksiyon ürünleri klonlama prosedürüne kadar    

-20 °C‟de saklandı. 

 
 
 
2.2.10. Gen Klonlama  
 
 
Klonlama prosedürüne baĢlamadan önce carbenicillin (100 mg/ml) ve LB agar 

içeren bir petri alınarak bir köĢesine 20 μl Xgal, karĢı tarafına da 100 μl ITPG 

kondu. Sıcaklık ile L Ģekli verilmiĢ pasteur pipeti kullanılarak, bu iki kimyasal agar 

yüzeyine yayıldı. Petri 37 °C‟lik inkubatöre kaldırıldı.  

 

 PCR cloning kit (Qiagen) protokolü, üretici talimatları doğrultusunda 

uygulandı. Buna göre, ilk önce ligasyon (bağlanma) karıĢımı hazırlandı. Ependorf 

içine 1 μl vektör, 4 μl jel ekstraksiyon ürünü ve 5 μl ligasyon master mix konup 

yavaĢça pipetlenerek karıĢtırıldı. Bu karıĢım +4 °C‟de yarım saat bekletildi. Kitle 

gelen ve -80 °C‟de saklanan E. coli‟ler buz dolu kovaya yerleĢtirildi. Ġnkubatürdeki 

ligasyon karıĢımından 2 μl alınıp E. coli içeren ependorf tüpüne kondu. Bir kaç fiske 

vuruĢuyla hücrelerin karıĢımı sağlandıktan sonra ependorf tüp buz içinde 5-10 dk 

bekletildi. Daha sonra 42 °C‟lik su banyosunda 30 saniye tutulan karıĢım tekrar buz 

üzerinde 5 dk bekletildi. Bu süre sonunda, SOC mediumdan 185 μl alınarak her 

örneğe eklendi. Son karıĢımdan 100 μl alınarak, 37 °C‟de bekletilen petrinin 

ortasına pipetle kondu. Isı ile Ģekil verilmiĢ pasteur pipeti kullanılarak petri yüzeyine 

yayıldı. Petri ters çevrilerek 37 °C‟lik inkubatörde 1 gece bekletildi. 

 

 Ertesi gün inkubatörden alınan petri, mavi beyaz kolonilerin daha iyi 

gürülebilmesi için bir kaç saat +4 °C‟de bekletildi. Petride oluĢan mavi koloniler 

vektöre DNA‟nın girmediği, beyaz koloniler ise vektöre DNA girdiği Ģeklinde 

yorumlandı.  
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 Petri yüzeyindeki beyaz koloniler kürdan yardımıyla toplanarak klonlama 

prosedürüne devam edildi. Cam tüplere 1:1000 oranında carbenicillin ve LB buffer 

kondu. Kürdan ucu tek bir beyaz koloniye dokundurulduktan sonra, kürdan cam tüp 

içine atıldı. Tüpler bir gece boyunca 37 °C‟de, 200-300 rpm‟de çalkalanmak üzere 

bırakıldı. 

 

 Ertesi gün, tüplerde bulanıklaĢma olması ile bakteri üremesi doğrulandı. Tüp 

içindeki sıvı bir kaç defada santrifüj edilerek E. coli‟ler dipte biriktirildi. Daha sonra 

çökeltide yer alan bakterilerden plasmid DNA‟sını ayırmak ve elde etmek için Gene 

Jet Plasmid Miniprep kiti (Fermentas) üretici talimatlarına göre uygulandı. Sonuçta 

50 μl plasmid DNA‟sı elde edildi ve -20 °C‟de saklandı. 

 
 
 
2.2.11. DNA Miktarının Belirlenmesi 
 
 

Klonlama ile çoğaltılan spesifik DNA ürünlerinin, 260 nm dalga boyunda, 

spektrofotometre ile miktar ölçümü yapıldı.  

 
 
 
2.2.12. Restriksiyon Enzimi ile Plazmidin Kesilmesi 
 
 
Bakteri üremesi ile çoğaltılan plazmid enzim bağlantı noktalarından kesilerek, PCR 

ürününün vektörden ayrılması sağlandı. Bu amaçla, DNA miktarları bilinen 

örneklerden totalde 800 nanogram (ng) olacak Ģekilde pipetle alınarak ependorf 

tüpüne kondu. Buna, 2 μl 10x buffer, 1 μl EcoRI enzimi ve toplamda 20 μl olması 

sağlanacak Ģekilde distile su eklendi. Ġyice vortekslenen karıĢım, 37 °C‟lik su 

banyosunda 30 dk bekletildi. Bu süre sonunda plazmidin kesilip DNA‟nın serbest 

kalmasını kontrol etmek amacıyla, karıĢım %1‟lik agaroz jelde yürütüldü. 
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2.2.13. Agaroz Jel Elektroforez ve Spesifik Bantların Görüntülenmesi 
 
 
Agaroz jel, daha önce 2.2.8‟de açıklandığı Ģekilde hazırlandı. Farklı olarak, %1‟lik 

agaroz jel için 1 g agarose tartılıp, 100 ml 1xTBE buffer içine eklendi. Jelin ilk 

güzüne 5 μl marker, sonraki göze ise örnekten 10 μl alınarak 2 μl loading dye ile 

karıĢtırılıp yüklendi. Elektroforez güç kaynağı 100 V‟a ayarlandı, bantlar jelin 

sonuna 2-3 cm kadar yaklaĢtıklarında yürütme sonlandırıldı. 

 
 
 
2.2.14. Sekans Analizine Gönderilecek Örneklerin Hazırlanması 

 
 
Sekans analizi için gönderilecek numunelerin totalde 15 μl olması ve μl‟sinde 150 

ng DNA olması istenmektedir. Buna göre, DNA miktarları bilinen örneklerde 

sulandırma yapılarak örnekler hazırlandı. 

 
 
 
2.2.15. Sekans Analizi 
 
 
Sekans analizi için örnekler Georgia Üniversitesi, Molecular Genetics 

Instrumentation Facility (MGIF) laboratuvarına gönderildi. 

 
 
 
2.2.16. Nükleotid Dizi Eşleme ve Filogenetik Analiz 

 
 
Nükleotid dizi analizi sonrası elde edilen sonuçlar ile BLAST veri tabanından 

indirilen referans suĢlar arasında düzenleme ve sıralama, Bioedit 7.0.5.3 (Hall ve 

ark., 1999) programı ile yapıldı. Fasta formatında toplanan tüm verilerin 

filogenetik analizini yapmak ve filogenetik ağaç oluĢturmak için MEGA 4.0 

(Tamura ve ark., 2007) programı kullanıldı. Bu programda neighbour-joining 

analizi yapıldı ve bootstraping değerleri filogenetik ağaç üzerinde gösterildi. 
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3. BULGULAR 

 
 

 
3.1. Eimeria spp Oocystlerinin Varlığı 
 

 
Kümeslerden toplanan dıĢkı ve altlık örneklerinin, Eimeria spp oocystleri 

yönünden yapılan muayenesi sonucunda, muayene edilen 1110 kümesten 624 

(% 56,2)‟ünde Eimeria spp oocystlerine rastlandı (Çizelge 3.1.).  

 

         Çizelge 3.1. Eimeria spp oocystlerinin varlığı. 
 

Eimeria spp Örnek Sayısı Oran (%) 

Negatif 486 43,8 

Pozitif 624 56,2 

Toplam 1110 100,0 

 
 
 

3.2. Pozitif Örneklerin Bir Gramında Bulunan Oocyst Sayıları 
 
 

Eimeria oocystleri tespit edilen örneklerde, 1 gram dıĢkıdaki oocyst sayılarının 50 

ile 952 000 arasında değiĢtiği belirlendi. Numune alınan 19 ilden sadece UĢak 

ilinden alınan örneklerde Eimeria oocystine rastlanmadı. Oocyst varlığının 

belirlendiği kümeslerdeki hayvanların 9 ile 50 günlük yaĢta olduğu saptandı. 

Pozitif numunelerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki hayvanların yaĢları 

ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları Çizelge 3.2.‟de verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.2. Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numaraları, kümesteki hayvanların yaĢları ve 
gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

1 Adana 1 16 100 

2 Adana 1 19 1 850 

3 Adana 1 31 6 800 

4 Adana 1 31 20 000 

5 Adana 2 34 850 

6 Adana 2 34 900 

7 Adana 2 35 26 300 

8 Adana 2 35 400 

9 Adana 2 35 25 500 

10 Adana 2 35 28 700 

11 Adana 2 35 3 000 

12 Adana 2 35 500 

13 Adana 2 35 3 350 

14 Adana 2 40 1 950 

15 Adana 2 40 72 650 

16 Adapazarı 1 9 50 

17 Adapazarı 1 14 200 

18 Adapazarı 1 14 200 

19 Adapazarı 1 21 1000 

20 Adapazarı 1 22 112 000 

21 Adapazarı 1 23 950 

22 Adapazarı 1 23 5 800 

23 Adapazarı 1 23 50 000 

24 Adapazarı 1 23 500 

25 Adapazarı 1 24 5 600 

26 Adapazarı 1 24 92 200 

27 Adapazarı 1 29 126 000 

28 Adapazarı 1 29 215 300 

29 Adapazarı 1 31 7 550 

30 Adapazarı 1 32 10 450 

31 Adapazarı 1 33 4 850 

32 Adapazarı 1 33 58 000 

33 Adapazarı 1 34 29 700 

34 Adapazarı 1 35 1 200 

35 Adapazarı 1 36 138 500 

36 Adapazarı 1 36 1 250 

37 Adapazarı 1 36 56 000 

38 Adapazarı 1 36 7 300 

39 Adapazarı 1 36 2 500 

40 Adapazarı 1 37 3 900 
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Çizelge 3.2. Devam. Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki hayvanların 
yaĢları ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

41 Adapazarı 1 37 14 600 

42 Adapazarı 1 38 50 

43 Adapazarı 1 43 7 550 

44 Adapazarı 2 17 650 

45 Adapazarı 2 20 3 300 

46 Adapazarı 2 20 700 

47 Adapazarı 2 20 1 100 

48 Adapazarı 2 20 150 

49 Adapazarı 2 26 57 500 

50 Adapazarı 2 26 400 

51 Adapazarı 2 26 2 650 

52 Adapazarı 2 27 3 750 

53 Adapazarı 2 27 8 200 

54 Adapazarı 2 28 45 000 

55 Adapazarı 2 30 6 400 

56 Adapazarı 2 30 200 

57 Adapazarı 2 31 15 600 

58 Adapazarı 2 33 32 050 

59 Adapazarı 2 33 35 700 

60 Adapazarı 2 34 2 300 

61 Adapazarı 2 34 8 300 

62 Adapazarı 2 34 4 100 

63 Adapazarı 2 34 100 

64 Adapazarı 2 34 15 000 

65 Adapazarı 2 37 18 800 

66 Adapazarı 2 37 650 

67 Adapazarı 2 38 5 400 

68 Adapazarı 2 43 8 400 

69 Adapazarı 2 43 1 250 

70 Adapazarı 2 45 9 000 

71 Adapazarı 2 45 150 

72 Adapazarı 2 45 4 050 

73 Adapazarı 3 20 50 

74 Adapazarı 3 28 150 

75 Adapazarı 3 29 500 

76 Adapazarı 3 33 1 550 

77 Adapazarı 3 40 100 

78 Adapazarı 3 40 39 400 

79 Adapazarı 3 42 8 800 

80 Adapazarı 3 42 1 150 

81 Adapazarı 3 43 700 
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Çizelge 3.2. Devam. Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki hayvanların 
yaĢları ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

82 Adapazarı 4 22 160 300 

83 Adapazarı 4 22 165 000 

84 Adapazarı 4 24 5 750 

85 Adapazarı 4 24 5 600 

86 Adapazarı  4 27 163 000 

87 Adapazarı 4 27 8 250 

88 Adapazarı 4 29 36 500 

89 Adapazarı 4 29 72 000 

90 Adapazarı 4 33 11 150 

91 Adapazarı 4 33 5 300 

92 Adapazarı 4 35 8 350 

93 Adapazarı 4 35 33 650 

94 Adapazarı 4 35 13 050 

95 Adapazarı 4 38 1 500 

96 Adapazarı 4 38 3 400 

97 Adapazarı 4 38 4 400 

98 Adapazarı 4 38 5 400 

99 Adapazarı 4 38 1 600 

100 Adapazarı 4 38 7 450 

101 Adapazarı 4 43 3 550 

102 Ankara 1 25 100 

103 Ankara 1 25 4 400 

104 Ankara 1 25 300 

105 Ankara 1 33 550 

106 Ankara 1 35 22 000 

107 Ankara 1 35 162 300 

108 Ankara 1 35 3 200 

109 Ankara 1 35 39 600 

110 Ankara 1 35 13 100 

111 Ankara 1 41 14 200 

112 Ankara 1 41 43 000 

113 Ankara 1 41 37 450 

114 Ankara 1 41 10 100 

115 Ankara 1 44 1 350 

116 Ankara 1 44 950 

117 Ankara 1 48 3 150 

118 Ankara 2 13 200 

119 Ankara 2 17 600 

120 Ankara 2 19 800 

121 Ankara 2 20 9 850 

122 Ankara 2 20 10 200 
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Çizelge 3.2. Devam. Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki hayvanların 
yaĢları ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

123 Ankara 2 22 8 750 

124 Ankara 2 22 2 700 

125 Ankara 2 23 2 800 

126 Ankara 2 23 3 800 

127 Ankara 2 23 4 500 

128 Ankara 2 24 1 450 

129 Ankara 2 28 3 650 

130 Ankara 2 29 8 050 

131 Ankara 2 32 12 500 

132 Ankara 2 32 35 650 

133 Ankara 2 32 1 500 

134 Ankara 2 34 86 900 

135 Ankara 2 34 42 170 

136 Ankara 2 34 5 400 

137 Ankara 2 34 12 650 

138 Ankara 2 34 75 900 

139 Ankara 2 34 23 450 

140 Ankara 2 35 100 250 

141 Ankara 2 35 3 950 

142 Ankara 2 38 34 800 

143 Ankara 2 39 78 640 

144 Ankara 2 39 1 280 

145 Ankara 2 39 8 900 

146 Ankara 2 41 9 370 

147 Ankara 2 42 18 650 

148 Ankara 2 43 13 550 

149 Balıkesir 1 16 750 

150 Balıkesir 1 16 350 

151 Balıkesir 1 17 16 000 

152 Balıkesir 1 20 300 

153 Balıkesir 1 20 1 500 

154 Balıkesir 1 24 103 750 

155 Balıkesir 1 24 81 700 

156 Balıkesir 1 24 86 900 

157 Balıkesir 1 24 300 

158 Balıkesir 1 24 76 800 

159 Balıkesir 1 24 750 

160 Balıkesir 1 24 55 000 

161 Balıkesir 1 24 50 

162 Balıkesir 1 24 10 750 

163 Balıkesir 1 24 25 000 
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Çizelge 3.2. Devam. Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki hayvanların 
yaĢları ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

164 Balıkesir 1 24 3 900 

165 Balıkesir 1 24 250 

166 Balıkesir 1 24 24 300 

167 Balıkesir 1 24 1 000 

168 Balıkesir 1 24 560 000 

169 Balıkesir 1 24 523 000 

170 Balıkesir 1 26 436 000 

171 Balıkesir 1 27 24 400 

172 Balıkesir 1 27 15 400 

173 Balıkesir 1 27 180 000 

174 Balıkesir 1 27 224 000 

175 Balıkesir 1 27 3 100 

176 Balıkesir 1 27 71 200 

177 Balıkesir 1 27 48 800 

178 Balıkesir 1 29 103 000 

179 Balıkesir 1 29 120 500 

180 Balıkesir 1 29 14 000 

181 Balıkesir 1 29 130 000 

182 Balıkesir 1 29 3 450 

183 Balıkesir 1 30 61 000 

184 Balıkesir 1 30 174 000 

185 Balıkesir 1 30 25 000 

186 Balıkesir 1 30 32 600 

187 Balıkesir 1 30 10 000 

188 Balıkesir 1 30 29 600 

189 Balıkesir 1 30 25 000 

190 Balıkesir 1 30 40 000 

191 Balıkesir 1 35 350 

192 Balıkesir 1 35 40 500 

193 Balıkesir 1 35 40 000 

194 Balıkesir 1 37 2 900 

195 Balıkesir 1 37 10 900 

196 Balıkesir 1 37 500 

197 Balıkesir 1 37 36 600 

198 Balıkesir 1 37 21 000 

199 Balıkesir 1 37 8 700 

200 Balıkesir 1 37 7 100 

201 Balıkesir 1 37 16 700 

202 Balıkesir 1 37 67 500 

203 Balıkesir 1 37 4 200 

204 Balıkesir 1 37 7 700 
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Çizelge 3.2. Devam. Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki hayvanların 
yaĢları ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

205 Balıkesir 1 37 311 000 

206 Balıkesir 1 37 2 300 

207 Balıkesir 1 37 11 200 

208 Balıkesir 1 37 13 700 

209 Balıkesir 1 37 26 150 

210 Balıkesir 1 37 30 500 

211 Balıkesir 1 38 2 750 

212 Balıkesir 1 38 650 

213 Balıkesir 1 43 800 

214 Balıkesir 2 18 650 

215 Balıkesir 2 26 21 450 

216 Balıkesir 2 29 94 000 

217 Balıkesir 2 29 291 000 

218 Balıkesir 2 29 64 400 

219 Balıkesir 2 32 38 150 

220 Balıkesir 2 32 6 700 

221 Balıkesir 2 33 115 500 

222 Balıkesir 2 35 83 200 

223 Balıkesir 2 35 35 150 

224 Balıkesir 2 35 48 900 

225 Balıkesir 2 36 9 250 

226 Balıkesir 2 36 9 400 

227 Balıkesir 2 36 1 500 

228 Balıkesir 2 38 5 515 

229 Balıkesir 2 38 131 250 

230 Balıkesir 2 39 800 

231 Balıkesir 2 39 5 950 

232 Balıkesir 2 40 20 600 

233 Balıkesir 2 42 45 350 

234 Balıkesir 2 42 70 000 

235 Balıkesir 2 47 14 300 

236 Balıkesir 2 47 100 

237 Balıkesir 3 27 15 550 

238 Balıkesir 3 27 58 400 

239 Balıkesir 3 28 11 750 

240 Balıkesir 3 28 45 400 

241 Balıkesir 3 28 36 300 

242 Balıkesir 3 28 115 400 

243 Balıkesir 3 31 91 600 

244 Balıkesir 3 31 59 000 

245 Balıkesir 3 31 16 500 
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Çizelge 3.2. Devam. Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki        
hayvanların yaĢları ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

246 Balıkesir 3 31 32 000 

247 Balıkesir 3 33 29 000 

248 Balıkesir 3 33 25 250 

249 Balıkesir 3 38 5 950 

250 Balıkesir 3 38 13 300 

251 Balıkesir 3 40 101 000 

252 Balıkesir 3 40 45 000 

253 Balıkesir 3 44 350 

254 Bolu 1 9 200 

255 Bolu 1 14 350 

256 Bolu 1 16 1 200 

257 Bolu 1 17 550 

258 Bolu 1 17 250 

259 Bolu 1 19 1 800 

260 Bolu 1 22 450 

261 Bolu 1 23 400 

262 Bolu 1 23 600 

263 Bolu 1 24 39 000 

264 Bolu 1 27 36 400 

265 Bolu 1 27 60 200 

266 Bolu 1 27 14 100 

267 Bolu 1 30 206 700 

268 Bolu 1 30 113 500 

269 Bolu 1 30 88 100 

270 Bolu 1 30 115 100 

271 Bolu 1 30 40 500 

272 Bolu 1 31 30 000 

273 Bolu 1 37 245 400 

274 Bolu 1 37 427 400 

275 Bolu 1 37 3 500 

276 Bolu 1 40 9 550 

277 Bolu 1 40 3 400 

278 Bolu 1 40 5 950 

279 Bolu 1 40 2 150 

280 Bolu 1 41 2 000 

281 Bolu 1 41 2 850 

282 Bolu 1 43 51 000 

283 Bolu 1 43 26 000 

284 Bolu 1 43 38 000 

285 Bolu 1 44 72 000 

286 Bolu 2 35 10 600 
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Çizelge 3.2. Devam. Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki hayvanların 
yaĢları ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

287 Bolu 2 40 48 300 

288 Bolu 2 44 6 000 

289 Bolu 3 33 24 350 

290 Bolu 3 33 12 500 

291 Bolu 4 14 1 150 

292 Bolu 4 21 150 

293 Bolu 4 21 800 

294 Bolu 4 22 27 900 

295 Bolu 4 25 11 100 

296 Bolu 4 26 5 600 

297 Bolu 4 26 19 250 

298 Bolu 4 26 3 300 

299 Bolu 4 26 4 350 

300 Bolu 4 26 2 200 

301 Bolu 4 26 29 750 

302 Bolu 4 26 50 

303 Bolu 4 27 5 950 

304 Bolu 4 27 1 350 

305 Bolu 4 28 10 000 

306 Bolu 4 28 11 200 

307 Bolu  4 29 1 000 

308 Bolu 4 29 125 200 

309 Bolu 4 29 800 

310 Bolu 4 29 550 

311 Bolu 4 34 5 600 

312 Bolu 4 35 130 500 

313 Bolu 4 35 12 900 

314 Bolu 4 35 1 200 

315 Bolu 4 35 100 

316 Bolu 4 39 89 500 

317 Bolu 4 39 1 150 

318 Bolu 4 39 1 300 

319 Bolu 4 39 31 600 

320 Bolu 4 39 23 400 

321 Bolu 4 39 1 550 

322 Bolu 4 39 2 550 

323 Bolu 4 39 7 150 

324 Bolu 4 39 2 600 

325 Bolu 4 40 57 700 

326 Bolu 4 42 18 000 

327 Bolu 5 16 8 200 
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Çizelge 3.2. Devam. Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki hayvanların 
yaĢları ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

328 Bolu 5 16 2 500 

329 Bolu 5 16 250 

330 Bolu 5 16 900 

331 Bolu 5 17 850 

332 Bolu 5 17 1 000 

333 Bolu 5 17 2 150 

334 Bolu 5 17 11 350 

335 Bolu 5 17 11 00 

336 Bolu 5 19 50 

337 Bolu 5 21 250 

338 Bolu 5 21 11 3400 

339 Bolu 5 22 1 000 

340 Bolu 5 22 12 200 

341 Bolu 5 23 3 750 

342 Bolu 5 23 150 

343 Bolu 5 25 125 000 

344 Bolu 5 26 37 900 

345 Bolu 5 28 1 250 

346 Bolu 5 31 26 050 

347 Bolu 5 31 67 000 

348 Bolu 5 32 11 550 

349 Bolu 5 32 36 100 

350 Bolu 5 32 2 300 

351 Bolu 5 32 23 500 

352 Bolu 5 32 12 700 

353 Bolu 5 32 29 350 

354 Bolu 5 33 2 500 

355 Bolu 5 33 6 950 

356 Bolu 5 33 5 300 

357 Bolu 5 33 50 150 

358 Bolu 5 33 14 650 

359 Bolu 5 33 196 500 

360 Bolu 5 33 19 000 

361 Bolu 5 34 5 500 

362 Bolu 5 34 11 400 

363 Bolu 5 34 3 650 

364 Bolu 5 35 3 250 

365 Bolu 5 35 28 550 

366 Bolu 5 35 41 050 

367 Bolu 5 35 2 550 

368 Bolu 5 35 6 550 
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Çizelge 3.2. Devam. Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki hayvanların 
yaĢları ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

369 Bolu 5 35 400 

370 Bolu 5 35 33 200 

371 Bolu 5 36 17 200 

372 Bolu 5 36 5 850 

373 Bolu 5 36 15 300 

374 Bolu 5 36 8 050 

375 Bolu 5 36 2 650 

376 Bolu 5 36 103 400 

377 Bolu 5 36 750 

378 Bolu 5 36 6 300 

379 Bolu 5 36 100 000 

380 Bolu 5 36 3 500 

381 Bolu 5 37 11 100 

382 Bolu 5 37 5 150 

383 Bolu 5 37 17 350 

384 Bolu 5 37 32 850 

385 Bolu 5 37 1 650 

386 Bolu 5 37 6 200 

387 Bolu 5 37 7 050 

388 Bolu 5 37 26 100 

389 Bolu 5 37 64 550 

390 Bolu 5 37 16 850 

391 Bolu 5 37 24 050 

392 Bolu 5 39 16 300 

393 Bolu 5 39 28 450 

394 Bolu 5 39 28 750 

395 Bolu 5 39 34 650 

396 Bolu 5 39 118 900 

397 Bolu 5 39 11 750 

398 Bolu 5 40 5 600 

399 Bolu 5 40 650 

400 Bolu 5 40 5 500 

401 Bursa 1 13 100 

402 Bursa 1 13 500 

403 Bursa 1 13 800 

404 Bursa 1 33 28 900 

405 Bursa 1 33 22 500 

406 Bursa 1 34 5600 

407 Bursa 1 38 1800 

408 Bursa 1 43 3550 

409 Bursa 1 43 18 300 
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Çizelge 3.2. Devam. Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki hayvanların 
yaĢları ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

410 Bursa 1 43 18 450 

411 Bursa 1 43 350 

412 Bursa 1 43 4 400 

413 Bursa 1 43 2 600 

414 Bursa 1 43 3 350 

415 Bursa 1 43 3 150 

416 Bursa 1 43 300 

417 Çanakkale 1 29 340 000 

418 Çanakkale 1 29 5 350 

419 Çanakkale 1 30 12 200 

420 Çanakkale 1 30 40 000 

421 Çanakkale 1 30 17 500 

422 Çanakkale 1 30 53 600 

423 Çanakkale 1 30 95 000 

424 Çanakkale 1 30 180 000 

425 Çanakkale 2 44 9 100 

426 Çanakkale 2 44 8 650 

427 Düzce 1 35 16 000 

428 Düzce 2 17 16 400 

429 Düzce 2 21 68 000 

430 Düzce 2 21 34 350 

431 Düzce 2 21 34 250 

432 Düzce 2 21 812 000 

433 Düzce 2 21 193 600 

434 Düzce 2 21 952 000 

435 Düzce 2 25 527 000 

436 Düzce 2 25 307 000 

437 Düzce 2 33 15 500 

438 Düzce 2 33 11 200 

439 Düzce 2 33 3 700 

440 Düzce 2 33 54 000 

441 Düzce 2 33 36 500 

442 Düzce 2 34 52 400 

443 Düzce 2 34 17 400 

444 Düzce 2 34 12 250 

445 Düzce 2 37 9 900 

446 Düzce 2 37 2 750 

447 Düzce 2 37 900 

448 Düzce 2 37 2 450 

449 Düzce 2 37 2 800 

450 Düzce 2 39 1 150 
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Çizelge 3.2. Devam. Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki hayvanların 
yaĢları ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

451 Düzce 2 39 950 

452 Düzce 2 39 1 650 

453 Düzce 2 39 2 050 

454 Düzce 2 39 4 500 

455 Düzce 2 39 1 600 

456 Düzce 2 39 5 750 

457 Düzce 3 36 4 450 

458 Düzce 3 36 6 500 

459 Düzce 3 36 150 

460 Düzce 3 36 500 

461 Düzce 3 36 27 700 

462 Düzce 3 36 1 300 

463 Elazığ 1 17 2 850 

464 EskiĢehir 1 30 3 800 

465 EskiĢehir 1 33 17 000 

466 EskiĢehir 1 33 15 350 

467 EskiĢehir 1 37 21 100 

468 EskiĢehir 1 37 73 750 

469 EskiĢehir 1 37 5 100 

470 EskiĢehir 1 37 7 950 

471 EskiĢehir 1 42 50 

472 EskiĢehir 1 43 17 150 

473 Ġzmir 1 33 2 800 

474 Ġzmir 1 33 2 950 

475 Ġzmir 1 33 156 800 

476 Ġzmir 1 34 3 750 

477 Ġzmir 1 36 2 750 

478 Ġzmir 1 37 19 200 

479 Ġzmir 1 37 100 

480 Ġzmir 1 37 2 250 

481 Ġzmir 1 42 2 100 

482 Ġzmir 2 40 15 750 

483 Ġzmir 2 41 33 600 

484 Ġzmir 3 24 59150 

485 Ġzmir 4 35 58 300 

486 Ġzmir 4 35 52 900 

487 Ġzmir 4 37 700 

488 Ġzmir 4 37 1 150 

489 Ġzmir 4 39 20 300 

490 Ġzmir 4 39 30 000 

491 Ġzmit 1 34 3 850 
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Çizelge 3.2. Devam. Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki hayvanların 
yaĢları ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

492 Ġzmit 1 34 4 950 

493 Ġzmit 1 34 10 800 

494 Ġzmit 1 37 13 100 

495 Ġzmit 2 26 50 

496 Ġzmit 2 27 23 800 

497 Ġzmit 2 27 122 000 

498 Ġzmit 2 27 6 700 

499 Ġzmit 2 29 25 100 

500 Ġzmit 2 29 14 500 

501 Ġzmit 2 29 26 600 

502 Ġzmit 2 33 2 750 

503 Ġzmit 2 33 20 300 

504 Kayseri 1 16 600 

505 Kayseri 1 17 300 

506 Kayseri 1 29 298 000 

507 Kayseri 1 30 9 100 

508 Kayseri 1 34 108 000 

509 Kayseri 1 34 84 700 

510 Kayseri 1 34 110 000 

511 Kayseri 1 44 5 100 

512 Kayseri 1 44 2 400 

513 Konya 1 19 10 200 

514 Konya 1 19 1 450 

515 Konya 1 20 12 300 

516 Konya 1 20 35 100 

517 Konya 1 23 15 200 

518 Konya 1 23 450 

519 Konya 1 28 320 000 

520 Konya 1 30 55 000 

521 Konya 1 37 1 150 

522 Konya 1 38 66 900 

523 Manisa 1 35 16 650 

524 Manisa 1 40 7 500 

525 Manisa 1 40 55 000 

526 Manisa 1 41 67 000 

527 Manisa 2 21 400 

528 Manisa 2 31 10 850 

529 Manisa 2 34 22 850 

530 Manisa 2 44 7 600 

531 Manisa 2 45 64 500 

532 Manisa 3 37 35 200 



100 
 

 

Çizelge 3.2. Devam. Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki hayvanların 
yaĢları ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

533 Manisa 3 37 22 300 

534 Manisa 3 38 49 550 

535 Manisa 3 38 20 150 

536 Manisa 4 26 15 000 

537 Manisa 4 26 77 900 

538 Manisa 4 26 31 100 

539 Manisa 4 27 10 900 

540 Manisa 4 27 8 350 

541 Manisa 4 28 14 400 

542 Manisa 4 28 7 450 

543 Manisa 4 32 11 700 

544 Manisa 4 32 9 200 

545 Manisa 4 32 16 500 

546 Manisa 4 35 18 000 

547 Manisa 4 35 4 300 

548 Manisa 4 38 10 100 

549 Manisa 4 38 7 200 

550 Manisa 4 38 1 000 

551 Manisa 4 38 1 400 

552 Manisa 4 39 2 100 

553 Manisa 4 39 2 300 

554 Manisa 4 39 2 400 

555 Manisa 4 39 300 

556 Manisa 4 41 8 100 

557 Manisa 4 41 4 000 

558 Manisa 4 41 9 100 

559 Manisa 4 41 8 850 

560 Manisa 4 41 1 000 

561 Manisa 4 41 15 800 

562 Manisa 4 43 500 

563 Manisa 4 43 50 

564 Manisa 4 43 22 400 

565 Manisa 4 43 8 550 

566 Mersin 1 22 600 

567 Mersin 1 26 2 200 

568 Mersin 1 26 400 

569 Mersin 1 26 50 

570 Mersin 1 27 12 300 

571 Mersin 1 27 12 300 

572 Mersin 1 27 2 700 

573 Mersin 1 33 13 500 



101 
 

 

Çizelge 3.2. Devam Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki hayvanların 
yaĢları ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

574 Mersin 1 37 50 

575 Mersin 1 38 72500 

576 Mersin 1 38 9 000 

577 Mersin 2 30 43 600 

578 Mersin 2 30 3 800 

579 Mersin 2 30 33 000 

580 Mersin 2 30 5 300 

581 Mersin 2 37 29 800 

582 Mersin 2 37 12 550 

583 Mersin 2 37 90 000 

584 Mersin 2 38 1 950 

585 Mersin 2 38 3 300 

586 Mersin 2 38 300 

587 Mersin 2 38 400 

588 Mersin 2 39 750 

589 Mersin 2 42 9 750 

590 Mersin 2 42 900 

591 Samsun 1 16 550 

592 Samsun 1 16 8 300 

593 Samsun 1 19 1 100 

594 Samsun 1 20 300 

595 Samsun 1 21 2 400 

596 Samsun 1 21 1 600 

597 Samsun 1 23 950 

598 Samsun 1 23 37 900 

599 Samsun 1 23 26 300 

600 Samsun 1 30 367 400 

601 Samsun 1 30 68 000 

602 Samsun 1 30 16 850 

603 Samsun 1 30 16 950 

604 Samsun 1 35 79 500 

605 Samsun 1 37 350 

606 Samsun 1 37 72 000 

607 Samsun 1 38 150 

608 Samsun 1 38 10 650 

609 Samsun 1 40 78 000 

610 Samsun 1 42 7 550 

611 Samsun 1 50 212 500 

612 Zonguldak 1 20 600 

613 Zonguldak 1 28 223 000 

614 Zonguldak 1 30 17 000 
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Çizelge 3.2. Devam Pozitif örneklerin alındığı iller, iĢletme numarası, kümesteki hayvanların 
yaĢları ve gram dıĢkıdaki oocyst sayıları. 

Örnek No Şehir İşletme No 
Hayvan Yaşı 

(gün) 
Oocyst Sayısı 

(gr/dışkı) 

615 Zonguldak 1 30 5000 

616 Zonguldak 1 32 55 350 

617 Zonguldak 1 32 35 000 

618 Zonguldak 1 35 370 000 

619 Zonguldak 1 35 55 800 

620 Zonguldak 1 35 17 600 

621 Zonguldak 1 35 7 800 

622 Zonguldak 1 37 72 000 

623 Zonguldak 1 37 304 000 

624 Zonguldak 1 37 32 000 

 
 
 

3.3. Morfolojik Tür Tayini 
 
 
ĠĢletme bazında oluĢturulan inokulumlardan alınan örneklerde morfolojik 

kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda E. maxima, E. tenella, E. 

acervulina, E. praecox, E. mitis, E. brunetti ve E. necatrix oocystlerine benzer 

oocystler bulunduğu belirlendi. 

 
 
 
3.4. PCR 
 
 
3.4.1. Klasik PCR 
 
 

Yedi Eimeria türüne (E. maxima, E. tenella, E. acervulina, E. praecox, E. mitis,   

E. brunetti, E. necatrix) özgü spesifik primerlerin kullanıldığı Klasik PCR‟da        

E. maxima, E. tenella, E. acervulina ve E. praecox türlerine ait spesifik bantlar 

(ġekil 3.1) elde edilirken E. mitis, E. brunetti ve E. necatrix türleri belirlenmedi. 

Elde edilen pozitif bantlar, pozitif kontrollerde oluĢan bantlarla doğrulanırken, 

negatif kontrollerde bant oluĢmaması ile de testte kontaminasyon olmadığı teyit 

edildi. 
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      ġekil 3.1. Klasik PCR‟la elde edilen E. tenella, E. praecox,  
   E. maxima ve E. acervulina.  

 
 
 
3.4.2. Nested PCR  

 
 
Klasik PCR ile belirlenmeyen E. mitis, E. brunetti ve E. necatrix türlerinin, 

inokulum içindeki oocystlerinin az sayıda olması ithimali göz önünde 

bulundurularak bu türler için Nested PCR da yapıldı. Sonuçta, E. mitis ve           

E. brunetti türlerine özgü spesifik bantlar elde edildi (ġekil 3.2). Görüntülenen bu 

bantlar, pozitif DNA kontrollerinde oluĢan spesifik bantlarla uyumlu bulundu. 

Negatif örneklerde ise spesifik amplifikasyonu iĢaret eden bant oluĢumuna 

rastlanmadı. Bu uygulamada da E. necatrix’e özgü DNA amplikasyonu 

saptanmadı. 

 

 
 

             ġekil.3.2. Nested PCR‟la elde edilen E. mitis ve E. brunetti. 
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3.5. Klonlama 
 
 
Oocystlerden elde edilen DNA‟nın PCR iĢlemi ile çoğaltılmasından sonra DNA 

sekans analizini kolaylaĢtırmak amacıyla klonlama iĢlemi yapıldı. Türlere spesifik 

PCR ürünlerinin önce vektör plazmide yerleĢtirilmesi, daha sonra da vektörün    

E. coli‟lere transforme edilerek bakteri üremesi ile çoğaltılması sağlandı. 

Carbenicillin eklenmiĢ agarda bakteriler üreyerek beyaz ve mavi koloniler (ġekil 

3.3.) oluĢturdu. Beyaz koloniler, vektörün b-galactosidase enzimi kodlayan Lac Z 

gen bölgesinin vektörden ayrıldığını, yerine de DNA‟nın bağlandığını 

göstermektedir. Lac Z geninin ayrılmadığı durumda ise b-galactosidase, Xgal 

içindeki laktozu hidrolize ederek mavi renk oluĢumuna yol açtı. 

 

 
 

               ġekil 3.3. Carbenicillin selektif mediumda üreyen bakterilerin oluĢturdukları  
                beyaz (A) ve mavi (B) koloniler. 
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 Bir gece 37 °C‟de inkubatörde bekletilen E. coli’lerin üremesine bağlı LB 

buffer renginde bulanıklaĢma meydana geldiği görüldü (ġekil 3.4.). BulanıklaĢmıĢ 

LB buffer santrifüj edilerek bakterilerin dipte toplanması sağlandı (ġekil 3.5.). 

Devamında bakterilerden plasmid DNA‟yı ayırmak ve elde etmek için Gene Jet 

Plasmid Miniprep kiti (Fermentas) uygulandı.  

 

 
 

                                     ġekil 3.4. Bakterilerin üremesine bağlı LB  
                                         buffer renginde bulanıklaĢma. 

 

 

 
                                      ġekil 3.5. Bakterilerin dipte toplanması. 
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3.6. Klonlama Sonrası Elde Edilen DNA Miktarları 
 
 
Klonlama sonrası örneklerin µl‟deki DNA miktarları ölçüldü (Çizelge 3.3.) ve 

sekans analizine gönderilmek üzere son DNA konsantrasyonu 800 ng olan 

örnekler hazırlandı.  

 

    Çizelge 3.3. Klonlama sonrasi örneklerin DNA miktarı. 

 

Eimeria spp DNA miktarı (ng/ µl) 

E. mitis 358,7 

E. brunetti 422,1 

E. tenella 298,2 

E. maxima 320,5 

E. acervulina 360,8 

E. praecox 316,7 

 
 
 
3.7. Filogenetik Analiz 
 
 
 Türkiye E. mitis nükleotid dizisinin (Çizelge 3.4.), MEGA 4.0 (Tamura ve 

ark., 2007) programı ile yapılan analizi (ġekil 3.6.) sonucunda, Türkiye izolatının 

E. mitis ITS1 tüm sekansı (EriĢim Numarası: AF065093, GenBank), Eimeria mitis 

izolat C ITS1 tüm sekansı (EriĢim Numarası: AF446065, GenBank) ve Eimeria 

mitis izolat A A1 klonunun ITS1 tüm sekansı (EriĢim Numarası: AF446062, 

GenBank) ile % 66 oranında benzerlik taĢıdığı belirlendi. 

 

Çizelge 3.4. Türkiye E. mitis nükleotid dizisi. 

 
E. mitis 

 
TTTATTTCCTGTCGTCGTCTCGCTTTTGCGATTCGTGGGAGGAAGGAAGCGTCGGTACCG
TCGGGATTGGCTGCTTCTGAACCATTGTTATCCAATCTTTGAATCCATAGTTATTTCTCCAC
GACGTTATTTTTAAAAAGAAGGCTTTTTAAAGTTGTTTTGCCTGCATTTCAACTCGATTTGC
AGGTGTGTGGGATGAGTATGCTTGGGGGGTCTGTCT 
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 AF446062-Avustralya-Lew-2

 AF446065-Avustralya-Lew-1

 AF065093-Isvec-Schnitzler

 Turkiye-Eimeria-mitis

 FJ230372-ABD-Schwarz-1

 FJ230370-ABD-Schwarz-2
 

 
ġekil 3.6. Türkiye E. mitis nükleotid dizisinin MEGA 4.0 (Tamura ve ark., 2007) programı ile 
yapılan filogenetik analizi. 

 

 Türkiye E. brunetti nükleotid dizisinin (Çizelge 3.5.), MEGA 4.0 (Tamura 

ve ark., 2007) programı ile yapılan analizi (ġekil 3.7.) sonucunda Türkiye 

izolatının Eimeria brunetti Ebr-Swe1 izolatının ITS1 tüm sekansı (EriĢim 

Numarası: AF026383, GenBank) ile % 98 oranında benzerlik taĢıdığı saptandı. 

 

Çizelge 3.5. Türkiye E. brunetti nükleotid dizisi. 

 
E. brunetti 

CTGGGGCTGCAGCGACAGGGGAGAAAAGATCAGTTTGAGCAAACCTTCGAATCAATTAAC
GCTTTCCAACAAAGTCTTTCTGAAAATTGAAGCATAAAAATTAAATTTGAAATTGGATTTGA
TGGATCTGAAGCGCGCTGGAAGGAGCGGAAGGAGGCGTGCATGCGGGATGGGGCCATC
GAT 

 

 AF446058-Avustralya-Lew-1

 GQ856314-Hindistan-Mohana-Subramanian-1

 GQ856296-Hindistan-Mohana-Subramanian-2

 AF446057-Avustralya-Lew-2

 Turkiye-Eimeria-brunetti

 AF026383-Isvec-Schnitzler
 

 
ġekil 3.7. Türkiye E. brunetti nükleotid dizisinin MEGA 4.0 (Tamura ve ark., 2007) programı ile 
yapılan filogenetik analizi. 

 

 Türkiye E. tenella nükleotid dizisinin (Çizelge 3.6.), MEGA 4.0 (Tamura ve 

ark., 2007) programı ile yapılan analizi (ġekil 3.8.) sonucunda, Türkiye izolatının 

referans suĢlardan ayrıldığı ve tek baĢına ayrı bir dalda yer aldığı belirlendi. 
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Çizelge 3.6. Türkiye E. tenella nükleotid dizisi. 

 
E. tenella 

TATGGACTTTTACGTGACCTATAGATACAGCGGCCGCGAGCTCGGGCCCCCACACGTGT
GGTCTAGAGCTAGCCTAGGCTCGAGAAGCTTGTCGACGAATTCAGATTCTGTGAATTCAT
CGGACGGACAAGCCTTACTTTGTGGGGCTGGTCGGGAAGTTGCGTAAATAGAGCCCTCT
AAAGGATGCAAAAGTCGTAACACGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTCACA
CAATTCGCACGCCTGGAACGCGCTGCTGGTTTTACAGGTTTCAAGCATTCGCTTTGCCTG
GGTGGCCAGCAGCAGGTAGTTGTCGGTGTTGTTGGAAAGAAAACTTTAGTCCATCGCAAC
CCTTGAATCTGTTTTTCTCTGCAACGGTTTTTCTGCTTTTTAAAAATTGAAGGAAGCTTTGC
TGCTGCAAGGATATATAGCAGTAGTATGTACGTGGGCGTCGGGGCGGGGTGGTGGCGCA
TGCACGGGCTCGCGTGGGGCCTGTCGGTGGCAGCCCCAGCGCGCCGGCGCCAGCCCC
GTGATCGTCGATCGCGCACGTACGTGGAGGGGATTATGAGAGGAGAAGACGAGCACGG
GGCTGTGTCGTATGCAGAGCTCTCGCGGCTCGGGCGATTGTTCCGTGTTGTGTGCTCTGT
TGCATGCTGGTGTGTGCGTTCTGTCTCTCTCTCTCTCCGTTCCATGCTGCTCGGAACTTTG
CTACAAAAAAGAAACTTTTGCTCCCTAAGGTGAATCAAATCACTATTGTTGATGAGCACAAT
GAAGAATAGGTAGAAAGCGGAAAAAACTTTCACCAATGGATGTCTGGCCTCACGCATCCA
TCAAAGACGCACCCGAAATGCAATTATCACGAATTCTGGATGCTATATGTAGCGTGTCTGC
GGCATGCGTGGTACCGAACTCTCCCCTATAGTGAGTCAAAATAAAACCTGGGCGTAATCC
ATGGTCATGGTGTTTCCTGTCTAAAATGTTATCCTCTCACAATCCACACACATACGACCCG
GAAGCATAAGTGTAAAGTCTGGGGTGCCTAAAGAGTGAGCAAACTCAATTTATTGCGTTG
CCGCTAACTGCTCCCTTTCCAATTGGGAAACCTGTCGGGCAACCTGCATTATGAAATCAG
GCCAAACCAGCGAGGAAAAGGCGGTTTGCGTATGTGTGGGTGCTCTTTCCGATTCCTTCC
TTTCCTGAATCTCCTTGCCCTCGTGCCGTACGACGTCGAGGCGAACGGGATACATGCTAC
CTCTCAAAGAGGGGCGATAAATATCGGGGTAATACCCTCCTGCGGAGACACTAG 

 

 AY779513-ABD-Miska

 FJ449692-Cin-Guo

 GQ856308-Hindistan-Mohana-Subramanian

 AF026388-Ingiltere-Littlebury

 AF446074-Avustralya-Lew

 Turkiye-Eimeria-tenella
 

 
ġekil 3.8. Türkiye E. tenella nükleotid dizisinin MEGA 4.0 (Tamura ve ark., 2007) programı ile 
yapılan filogenetik analizi. 
 

 Türkiye E. maxima nükleotid dizisinin (Çizelge 3.7.), MEGA 4.0 (Tamura 

ve ark., 2007) programı ile yapılan analizi (ġekil 3.9.) sonucunda, Türkiye 

izolatının Eimeria maxima B izolatı B1 klonunun ITS 1 tüm sekansı (EriĢim 

Numarası: AF446059, GenBank) ile % 17 oranında benzerlik taĢıdığı saptandı. 
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Çizelge 3.7. Türkiye E. maxima nükleotid dizisi. 

 
E. maxima 

ACCAGCATGCGCTCACAACCCTGTTTATGCAAGAGGACATCCACCCTTCTAAAGAGCATC
ATATCCATCAATTGCACAAAATAGGCATTGTTTGTGTCCTTAATTTTCAAAAGTACGTTGTG
AGAAGACTGAAAGGGATTCAATGATTGGGTTAGGCTAGTTCTCTGGCGTTCCCCCCCAGC
AGCCCCCATCACCACAGTCCCAC 

 

 Turkiye-Eimeria-maxima

 AF446059-Avustralya-Lew

 FJ230381-ABD-Schwarz

 FJ449681-Cin-Dong

 GQ856309-Hindistan-Mohana-Subramanian

 AY779451-ABD-Miska

 AF065094-Isvec-Schnietzler
 

 
ġekil 3.9. Türkiye E. maxima nükleotid dizisinin MEGA 4.0 (Tamura ve ark., 2007) programı ile 
yapılan filogenetik analizi. 
 

 Türkiye E. praecox nükleotid dizisinin (Çizelge 3.8.), MEGA 4.0 (Tamura 

ve ark., 2007) programı ile yapılan analizi (ġekil 3.10.) sonucunda, Türkiye 

izolatının Eimeria praecox A izolatının ITS 1 tam dizilimi (EriĢim Numarası: 

AF446071, GenBank) ile % 98 oranında benzerlik taĢıdığı belirlendi. 

 

Çizelge 3.8. Türkiye E. praecox nükleotid dizisi. 

 
E. praecox 

GCATGCGCTAACAACTCCCCTTGCATGCGACAGATCTTCCATTGTTAAAATCTATCTTTCAT
ACAAAGAGAAGTTCATTCATTTCTTTTTTAATAACAAAAGAACGTTGTGGAGGGAAAGCAAA
GCGATTCAAGGATTGGTTTACGTTGGTTTGTCGGCGCTCCCCCCTAGCAGACTCCAACAT
CGCAAAACGCTTTCAAAAAGCCATTCCGATG 

 

 Turkiye-Eimeria-praecox

 AF446071-Avustralya-Lew-1

 AF446072-Avustralya-Lew-2

 AF065092-Isvec-Schnitzler

89

 
 
ġekil 3.10. Türkiye E. praecox nükleotid dizisinin MEGA 4.0 (Tamura ve ark., 2007) programı ile 
yapılan filogenetik analizi. 
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 Türkiye E. acervulina nükleotid dizisinin (Çizelge 3.9.), MEGA 4.0 (Tamura 

ve ark., 2007) programı ile yapılan analizi (ġekil 3.11.) sonucunda Türkiye 

izolatının tüm referans suĢlardan ayrıldığı ve ayrı bir dalda yer aldığı saptandı. 

 

Çizelge 3.9. Türkiye E. acervulina nükleotid dizisi. 

 
E. acervulina 

TGTGAATTCATCGGACTGGCCATTCTCACTTTGGGGCTGGCCGGGAAGTTGCGTAAATAG
AGCCCTCTAAAGGATGCAAAAGTCGTAACACGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGAT
CATTCACACATTGCGTCTCAAAGCTGCTTCATCAGACAGTAACTCAATTTTTGGGGCTTGG
ATGATGTTTGCTGCTGCGAGGGAACGCTTAATTGAATCTTACCATCTACCAATCTTTGAAT
CTGTTTTGTTTTCCCACCACGACGCATTTTTGTGAAGAAAAGAAGAGGAAAAAACCTGACT
TTGCAATCATCATTGCCACCTTTTGAAGGGATGGGATGATGATGCATGCATGGGAGGGGG
AGGGGCGGCGCATGCACCGCTTGGGGCTTTTTGGGGCTTTTGGGGCTGTGGTGGTGGG
GCTTGCATGCTACGTGTGACCCTGGCACGGCTGTCTATGATGAGCACCCATAGCGCCAG
CGTGTGTTATTGCGTTCGTTGCCTTGTATTTTATATTTAAAAAAAAACAAAACTTTCAGCAAT
GGATGTCTTGGCTCACGCATCGATGAAGGACGCAGCGAAATGCGA 

 

 FJ449687-Cin-Dong

 GQ856311-Hindistan-Mohana-Subramanian

 AF446056-Avustralya-Lew

 AF026384-Isvec-Schnitzler

 AY779492-ABD-Miska

 Turkiye-Eimeria-acervulina
 

 
ġekil 3.11. Türkiye E. acervulina nükleotid dizisinin MEGA 4.0 (Tamura ve ark., 2007) programı 
ile yapılan filogenetik analizi. 

 

 Filogenetik analizleri yapılan Türkiye Eimeria türlerine ait sekans 

verilerinin GenBank‟a kaydedilmesi için gerekli prosedür baĢlatıldı. 
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4. TARTIŞMA 
 
 
 

4.1. Türkiye İnokulumunda Bulunan Eimeria Türleri 
 
 
Coccidiosis, tavuk yetiĢtiriciliğinde dünya genelinde öneme sahip bir hastalıktır. 

Eimeria soyundaki zorunlu hücre içi protozoonların, bağırsak kanalında üremesi 

ile mukozada oluĢan hasar, besinlerin absorpsiyonunun ve sindirim iĢlemlerinin 

bozulmasına dolayısıyla da dehidrasyon, ishal, kilo kaybı, yemden yararlanma 

oranında düĢme ve diğer hastalıklara karĢı duyarlılık oluĢmasına neden olur 

(McDougald, 1997). 

 

 Kalabalık kümeslerde, viral ve bakteriyel hastalıklardan sonra en sık 

karĢılaĢılan problem olan hastalık, önemli boyutta ekonomik kayıplara yol 

açmaktadır. Coccidiosis gibi parazitik hastalıklar, viral ve bakteriyel hastaliklardan 

farklı olarak komplike hayat döngüsüne sahip olmaları, ara konağa ihtiyaç 

duymayan bulaĢma yolları, tanı için serolojik metodların yetersiz kalması, 

dezenfeksiyon ve karantina uygulamalarının kontrolde yeterli olmaması gibi 

özelliklere sahiptirler. Bu özellikler hastalığın çok fazla sayıda hayvanın bir arada 

bulunduğu broiler yetiĢtiriciliğinde önemini korumasına neden olmaktadır 

(McDougald,1997). 

 

 Türkiye‟de, tavuklarda coccidiosise yol açan Eimeria türlerine iliĢkin 

çalıĢma sayısı oldukça sınırlıdır. Bir ya da birkaç ille sınırlı olan mevcut 

araĢtırmalarda etkenlerin tür tayinleri oocyst morfolojisi, nekropsi ve histopatolojik 

bulguların değerlendirilmesi ile yapılmıĢ ve sonuç olarak tavuklarda görülen 9 

Eimeria türünün (E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. mivati,          

E. necatrix, E. tenella, E. praecox ve E. hagani) hepsinin Türkiye‟de bulunduğu 

bildirilmiĢtir. 
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 Tür bildirimi yapılan çalıĢmalardan ilki, BaĢkaya ve ark.(1952) tarafından 

Ankara civciv ve piliçlerinde görülen koksidiyoz olguları üzerine yapılmıĢtır. Bu 

çalıĢmada Ankara Tavukçuluk Enstitüsü, Ankara Ziraat Fakültesi Zootekni 

Enstitüsü kümesleri ve Sincan köyünde; oocyst morfolojisi, nekropsi ve 

histopatolojik bulgular değerlendirilerek, muayene edilen 287 hayvandan 

237‟sinin E. tenella, E. maxima, E. acervulina ve E. mitis türleri ile enfekte olduğu 

saptanmıĢtır. Oytun (1952), civcivlerde koksidiyoza karĢı sulfamezatin 

sağaltımının araĢtırıldığı çalıĢmasında Ankara Ziraat Fakültesi Zootekni Enstitüsü 

kümeslerindeki 730 civcivde, nekropsi ve oocyst morfolojisine göre, E. tenella,   

E. acervulina, E. mitis ve E. praecox olmak üzere 4 farklı tür tespit etmiĢtir. 

Meydani (1966),), çeĢitli kimyasal bileĢiklerin koksidiyozdan korunmadaki 

etkilerini araĢtırdığı çalıĢmasında, Ankara‟da 948 dıĢkı numunesini incelemiĢ ve 

oocyst morfolojisine dayanarak E. tenella, E. necatrix, E. maxima, E. acervulina 

ve E. mitis olmak üzere 5 Eimeria türünü saptamıĢtır. Merdivenci (1970), 

Ankara‟da E. acervulina, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox ve             

E. tenella olmak üzere 6 farklı türü oocyst morfolojisi ile belirlemiĢtir. Demir 

(1991), doktora tez çalıĢmasında, Bursa il sınırları içerisindeki 45 kümesten 

aldığı 1 396 tavuk dıĢkı örneğinden 740‟ında coccidiosis etkenlerine rastlamıĢtır. 

Etkenlerin tür tayininde oocyst morfolojisi, nekropsi ve histopatolojik bulgular 

değerlendirilmiĢ ve E. necatrix, E. tenella, E. brunetti, E. mitis, E. maxima türleri 

tespit edilmiĢtir. Gürel (1992), Elazığ yöresi tavuklarında bulunan Eimeria 

türlerinin insidensini araĢtırdığı çalıĢmasında; Elazığ yöresinde, oocyst morfolojisi 

ve nekropsi muayenesi ile 578 tavuktan 130‟unda coccidiosise rastlamıĢ ve bu 

hayvanlarda E. tenella, E. necatrix, E. acervulina ve E. maxima olmak üzere 4 

türün bulunduğunu bildirmiĢtir. Sarı (2004), Adapazarı Merkez ve Kaynarca, 

Bolu-Göynük, Balıkesir-Bandırma ve Ankara-Kazan ilçelerinde bulunan 

kümeslerden aldığı altlık ve dıĢkı örneklerinde E. tenella, E. necatrix, E. maxima, 

E. brunetti, E. hagani, E. praecox ve E. mitis türlerini tespit etmiĢtir. KaraĢ (2004), 

Adapazarı Merkez ve Kaynarca, Balıkesir-Bandırma, Bolu-Göynük ve Ankara 

Kazan ilçelerindeki kümeslerden aldığı altlık ve dıĢkı örneklerinde E. brunetti,    
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E. maxima, E. mitis, E. mivati, E. necatrix, E. tenella ve E. hagani türlerini 

saptamıĢtır. 

 

Bu çalıĢmada, Türkiye‟deki broiler kümeslerinin tamamını temsil edecek 

Ģekilde, Türkiye‟nin 6 bölgesinde (Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Ege 

Bölgesi, Ġç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi) yer alan, 

broiler kümeslerinin yoğunlukla bulunduğu 19 ilde (Adana, Adapazarı, Ankara, 

Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Elazığ, EskiĢehir, Ġzmir, Ġzmit, Kayseri, 

Konya, Manisa, Mersin, Samsun, UĢak ve Zonguldak), istatiksel analizle illerdeki 

kümes yoğunluğuna göre sayıları belirlenen toplam 1200 kümesten örnekler 

toplanarak çalıĢma materyali oluĢturuldu. Türkiye‟de broilerlerde coccidiosise 

neden olan Eimeria türlerinin saptanmasında ilk kez bir moleküler amplifikasyon 

tekniği kullanıldı. Bu teknik ile Türkiye oocyst inokulumununda, coccidiosise 

neden olan 7 Eimeria türünün (E. tenella, E. maxima, E. brunetti, E. necatrix,       

E. praecox, E. acervulina ve E. mitis) varlığı araĢtırıldı ve sonuç olarak               

E. necatrix hariç diğer 6 tanesinin (E. tenella, E. maxima, E. brunetti, E. praecox, 

E. acervulina ve E. mitis) bulunduğu saptandı. Ġnokulumdaki oocystlere ilk önce 

Klasik PCR uygulandı ve jel elektroforezde E. tenella, E. maxima, E. praecox ve 

E. acervulina türleri belirlendi. Klasik PCR ile saptanmayan E. necatrix,              

E. brunetti ve E. mitis türlerinden E. brunetti ve E. mitis Nested PCR ile 

belirlenirken E. necatrix yine saptanmadı. Bu durum, diğer türlere kıyasla           

E. brunetti ve E. mitis türlerine ait oocystlerin inokulumda daha az sayıda 

bulunması, E. necatrix oocystlerinin ise bulunmaması Ģeklinde açıklandı. Broiler 

yetiĢtiriciliğinin ilk 6 haftasında Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima,         

E. mitis, E. praecox ve E. tenella kaynaklı enfeksiyonlar görülürken, E. necatrix‟in 

genellikle yetiĢtirmenin 12. haftasından sonra enfeksiyona neden olduğu 

bildirilmiĢtir (Williams, 1998). ÇalıĢmanın materyal kısmını oluĢturan broilerlerin 

yaĢları 1 ile 50 gün arasında değiĢmekte olduğundan, bu türün saptanmamasının 

yaĢa bağlı olduğu düĢünüldü. 
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 PCR öncesi, oocystlerin morfolojik özellikleri (Pellerdy, 1974, Levine, 

1985) göz önünde bulundurularak yapılan tür tayininde, Türkiye inokulumunda  

E. tenella, E. maxima, E. brunetti, E. necatrix, E. praecox, E. acervulina ve        

E. mitis oocystlerine benzer özellikte oocystler olduğu belirlendi. Ancak, PCR 

amplifikasyonu sonrası, agaroz jel elektroforezinde E. necatrix dıĢındaki türler 

belirlenirken bu türe ait bant görüntülenmedi ve Türkiye oocyst inokulumunda bu 

türün olmadığı anlaĢıldı. Oocystlerin morfolojik özelliklerinin türler içinde bile 

farklılık gösterdiği ve farklı türlerin oocystlerinin benzer morfolojik özellikler 

taĢıdığı bilinmektedir. Bu nedenle, morfolojik bakıda E. necatrix olduğu 

düĢünülen oocystlerin yaklaĢık olarak aynı büyüklüğe sahip E. tenella ya da      

E. praecox oocystleri olduğu sonucuna varıldı.  

 

Türkiye‟de yapılan çalıĢmalarda E. tenella, (BaĢkaya ve ark., 1952; 

Oytun,1952; Meydani, 1966; Merdivenci,1970; Demir, 1991; Gürel, 1992; Sarı, 

2004; KaraĢ, 2004 ), E. maxima (BaĢkaya ve ark.,1952; Meydani,1966; 

Merdivenci,1970; Demir, 1991; Gürel, 1992; Sarı, 2004; KaraĢ, 2004,), E. brunetti 

(Demir, 1991; Sarı, 2004; KaraĢ, 2004), E. praecox (Oytun, 1952; 

Merdivenci,1970; Sarı, 2004), E. acervulina (BaĢkaya ve ark.,1952; Oytun, 1952; 

Meydani, 1966; Merdivenci,1970; Gürel, 1992) ve E. mitis (BaĢkaya ve ark.,1952; 

Oytun, 1952; Meydani, 1966; Merdivenci, 1970; Demir, 1991; Sarı, 2004; KaraĢ, 

2004) türleri bildirilmiĢ olup bu sonuçlar bizim çalıĢma sonuçlarımızla uyumluluk 

göstermektedir. 

 

Daha önce Türkiye‟de yapılmıĢ çalıĢmalarda, Meydani (1966) ve, 

Merdivenci (1970) Ankara‟da, Demir (1991) Bursa‟da, Gürel (1992) Elazığ‟da, 

Sarı (2004) Adapazarı (Merkez ve Kaynarca), Bolu (Göynük), Balıkesir 

(Bandırma) ve Ankara (Kazan)‟da ve KaraĢ (2004) Adapazarı (Merkez ve 

Kaynarca), Balıkesir (Bandırma), Bolu (Göynük) ve Ankara (Kazan)‟da               

E. necatrix türünü saptadıklarını bildirmiĢtir. Bu çalıĢmalardan farklı olarak 

uygulanan PCR temelli tür tayininde ise E. necatrix türü belirlenmedi. Oocyst 
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morfolojisi, nekropsi ve histopatolojik bulguların bir ya da birkaçının 

değerlendirildiği bu çalıĢmalarda E. necatrix oocystlerinin saptanması, bu 

çalıĢmaların bazılarında broilerlerin yanı sıra daha uzun süre yetiĢtirilen 

yumurtacı tavukların da kullanılması ile bir derece açıklanabilir. Ancak sadece 

broilerler ile yapılan çalıĢmalarda (KaraĢ, 2004; Sarı, 2004) E. necatrix türünün 

varlığının bildirilmiĢ olmasına Ģüphe ile bakılmaktadır. 

 
 
 
4.2. Eimeria Etkenlerinin Tür Tayininde PCR’ın Kullanımı 
 
 
Parazitlere iliĢkin yapılan araĢtırmaların çoğu, üzerinde çalıĢılan organizmanın 

gerçekten de farz edilen etken olduğu önermesi üzerine yürütülmektedir. Eğer 

önerme yanlıĢ ise bu, verilerin yanlıĢ yorumlanmasına ve dolayısıyla da yanlıĢ 

sonuçlar elde edilmesine yol açabilir (Andrews ve Chilton, 1999). Son yıllarda 

moleküler teknolojilerde kaydedilen büyük geliĢmeler, paraziter etkenlerin 

geliĢiminin ve üremesinin daha iyi anlaĢılmasına dolayısıyla da kontrollerinde 

yeni yaklaĢımların geliĢtirilmesine olanak tanımaktadır. Etkenlerin doğru olarak 

tanımlanması ve genetik karekterizasyonlarının yapılması sınıflandırma, 

populasyon genetiği, ekoloji, epidemiyoloji ve neden oldukları hastalıkların tanı, 

tedavi ve kontrolünde büyük önem taĢımaktadır (Gasser, 2006).  

 

 YetiĢtiricilik, beslenme ve kemoterapi alanlarındaki geliĢmeler klinik 

coccidiosis vakalarıyla daha seyrek karĢılaĢılmasına yol açmıĢ olmakla beraber, 

subklinik coccidiosis halen dünya genelinde kanatlı endüstrisinde karĢılaĢılan en 

yaygın ve pahalı hastalıklardan biridir (McDougald, 2003). Kanatlı endüstrisi bu 

hastalık karĢısında hayvanlara yemle devamlı anticoccidial ilaçlar uygulanmasına 

bel bağlamaktadır. Endüstrinin ve halkın, ilaç direnci ve muhtemel kalıntı 

sorununa karĢı bilinçlenmesine bağlı, Avrupa Birliği Komisyonu 2003 yılında, 31 

Aralık 2012 itibariyle anticoccidial kullanımının aĢamalı olarak durdurulmasını 

önermiĢtir. Yakında gerçekleĢecek bu yasaklama endüstrinin üretim 
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performansından, hayvan refahı ve sağlığından ödün vermeden alternatif kontrol 

uygulamaları geliĢtirmesine bağlıdır (Haug ve ark., 2008). Spesifik tanı 

uygulaması, epidemiyolojik ve enfeksiyonun yoğunluğuna iliĢkin çalıĢmalarda 

olduğu kadar rasyonel ve etkili kontrol önlemlerinin uygulanmasında da büyük 

öneme sahiptir (McDougald, 2003). 

 

 Farklı Eimeria türlerinin ve/ya da suĢlarının patojenitesi ilaç direnci ve 

diğer biyolojik parametreler açısından farklılık göstermektedir. Bu nedenle 

etkenlerin kesin ayrımı epizootiyolojik çalıĢmalarda ve popülasyon biyolojisi 

çalıĢmalarında önemli bir konudur. Spesifik tanının gerekli olduğu diğer bir 

uygulama canlı aĢı hazırlanmasında kullanılan suĢların saflıklarının kontrol 

edilerek çapraz kontaminasyonların engellenmesidir (Fernandez ve ark, 2003). 

 

 Coccidiosis kontrolünde canlı aĢı kullanımının artıĢ göstermesi nedeniyle 

türlerin saptanması ve spesifik tanısının konması için hassas ve güvenilir testlerin 

gereksinimi çok önemlidir. Geleneksel metodlar, özellikle aĢı stoklarındaki minor 

kontaminasyonların saptanmasında yetersiz kalmaktadırlar. Moleküler teknikler, 

saha örneklerinde ve aĢı stoklarında Eimeria türlerini tanımlanmada oldukça 

duyarlı ve objektif sonuçlar vermektedir. Ancak geliĢtirilen bu moleküler 

analizlerde de subjektif geleneksel tanı metodları baĢlangıçta kullanılarak analiz 

için gerekli Eimeria türleri izole edilmesi gerekmektedir (Lew ve ark, 2003). 

 

 Moleküler tanı teknikleri kullanılırken de suĢ farklılıklarına dikkat edilmesi 

gerekir. Bir coğrafi bölge içinde bile bir türün farklı suĢları görülmekte ve farklı 

orijine ait etkenlere spesifik dizayn edilen primerler, bu suĢları amplifiye etmede 

yetersiz kalabilmektedir. Amerika‟da E. maxima‟nın 5 suĢunun ITS-1 sekansları 

arasında yüksek değiĢkenlik olduğu (Barta et al., 1998), Avrupa‟da ise E. maxima 

izolatından 2 farklı ITS-1 bölgesi amplifiye edildiği (Schnitzler et al., 1999) 

bildirilmiĢtir. Ayrıca, baĢka ülkelerden ithal edilen aĢılar vasıtasıyla ülkede 

olmayan suĢlar taĢınabilmekte ve bu da yine moleküler çalıĢmalarda baĢarısız 
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sonuçlar elde edilmesine yol açabilmektedir. ABD, Georgia Üniversitesi Poultry 

Science Bölümü‟nde yapmıĢ olduğumuz çalıĢmalarda Ġsveç‟teki bilim adamları 

(Haug ve ark., 2007) tarafından dizayn edilen primerleri kullandığımızda, Georgia 

tavuk iĢletmelerinden aldığımız örneklerde E. maxima belirlenmezken, aynı 

örnekleri Tayvan‟lı araĢtırmacıların (Su ve ark, 2003) primerleri ile çalıĢtığımızda 

E. maxima spesifik bantlarının oluĢtuğu saptanmıĢtır. 

 

 Tavuk Eimeria etkenlerinden E. hagani ve E. mivati dıĢındaki 7 tanesi    

(E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix, E. tenella, E. praecox ve       

E. mitis) tüm dünyada geçerli türler olarak kabul edilirken, bu iki tür bazı Avrupa‟lı 

araĢtırıcılar tarafından E. acervulina‟nın alt türü olarak kabul edilmektedir (Shirley 

ve ark, 1983; Barta ve ark, 1997). Coccidiosis üzerine yapılan çalıĢmalarda 

ağırlıklı olarak üzerinde durulan bu 7 türden karekteristik makroskobik lezyonlara 

neden olan ve değiĢen derecelerde patojeniteye sahip E. acervulina, E. brunetti, 

E. maxima, E. necatrix ve E. tenella türleri daha iyi bilinmekte ve de daha kolay 

ayırt edilebilmektedir. Diğer taraftan E. praecox ve E. mitis ılımlı patojen türler 

olarak tanımlanmakta ve genellikle patognomonik lezyonlar oluĢturmamaktadır 

(Allen ve Fetterer, 2002). Bu nedenle de bu türlerin belirlenmesinde, geleneksel 

tanı metodlarının kullanımı daha da kısıtlanmaktadır. 

 

 Kanatlı Eimeria türlerinin epidemiyolojisi, etkenlerin kesin tür tayininde 

hızlı, güvenilir, objektif ve kullanımı kolay bir metod olmaması nedeniyle çok az 

çalıĢılan bir konudur (Schnitzler ve ark, 1998). Moleküler tanı metodlarının 

geliĢtirilmesinden önce tavuk coccidiosisine iliĢkin epidemiyolojik veriler, baĢta 

dıĢkı ve altlık örneklerinin biraraya getirilerek incelenmesi, oocystlerin izolasyonu 

ve mikroskobik incelemenin ardından deney hayvanlarına inokülasyonu Ģeklinde 

yapılmaktaydı. Deneysel enfeksiyon sonrası Eimeria türlerinin identifikasyonu da 

geleneksel metodlarla, morfolojik ve patolojik kriterlerin değerlendirilmesi ile 

yapılmaktaydı. Bu kriterler oocyst Ģekli ve büyüklüğü, prepatent period, 

sporlanma süresi, etkenlerin bağırsaktaki yerleĢim yeri ve oluĢturdukları 
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lezyonların Ģekli ve bağırsak mukozasındaki endojen geliĢim evrelerinin 

karekteristik özellikleridir. Ancak bu özellikler tür seviyesinde tanımlanma 

yapılması için yeterli olmayabilmektedir (Lew ve ark, 2003; Fernandez ve ark, 

2003; Haug ve ark., 2007; Morris ve ark, 2007). 

 

 Bu analizler oldukça deneyimli personel gerektirdiği gibi, farklı türlere özgü 

karekteristik bulguların birbirine karıĢma ihtimali de söz konusudur. Ayrıca 

Eimeria türleri genellikle mix enfeksiyon oluĢturduklarından, bağırsakta birden 

fazla tür aynı alana yerleĢim gösterebilmekte ve makroskobik lezyonlar iç içe 

geçmektedir. Oocyst morfolojisi ve büyüklüğü tür içinde bile değiĢiklik 

gösterebilmektedir. Farklı türlerin benzer morfolojik özelliklerinin olması da diğer 

bir dezavantajdır. Makroskobik lezyonların ve etkenlerin bağırsaktaki yerleĢim 

yerinin analiz edilebilmesi için hayvanlarda nekropsi yapılması gerekmektedir. 

Ilımlı patojeniten olarak tanımlanan E. mitis ve E. praecox gibi türlerde belirgin 

makroskobik lezyonlar Ģekillenmediğinden, bu lezyonların değerlendirilmesi de 

genellikle zordur. Precocious suĢların atenü aĢılarda kullanımının geliĢtirilmesiyle 

de tür tanımlanmasında iyi bir kriter olan prepatent süre önemini kaybetmiĢtir. 

(Allen ve Fetterer, 2002; Fernandez ve ark, 2003; Meireles ve ark, 2004; Morris 

ve ark, 2007). 

 

 Haug ve ark. (2008), Norveç broiler kümeslerinden aldıkları altlık ve dıĢkı 

örneklerinde tür tayini amacıyla PCR ve morfometri metodlarını uygulamıĢ ve 

sonuçları karĢılaĢtırmıĢlardır. Morfometri için her bir örnekte 50 oocyst ölçümü 

yapılmıĢ ve Eimeria oocystleri büyüklüklerine göre 3 gruba ayrılmıĢtır. Buna göre, 

E. acervulina ve/veya E. mitis küçük oocystler (≤18,8 µm), Eimeria necatrix, 

Eimeria tenella ve/veya Eimeria praecox orta büyüklükteki oocystler (18,9-23,8 

µm), Eimeria brunetti ve/veya Eimeria maxima büyük oocystler (≤23,9 µm) 

grubuna dahil edilmiĢtir. ÇalıĢmada, rDNA‟nın ITS-1 bölgesini amplifiye eden tür 

spesifik PCR ile Eimeria acervulina (100%), Eimeria tenella (77%), Eimeria 

maxima (25%), Eimeria praecox (10%) ve Eimeria necatrix (2%) olmak üzere 5 
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tür belirlenmiĢtir. AraĢtırmacılar PCR ile morfometrik metodun % 49 oranında 

uyumluluk gösterdiğini ve bu farklılığın morfometrik metod ile yakın büyüklüklere 

sahip oocystlerin hatalı değerlendirilmesine bağlı Ģekillendiği sonucuna 

varmıĢlardır. 

 

 KaraĢ (2004), tez çalıĢmasında altlık ve dıĢkı örneklerinde Eimeria spp 

varlığını araĢtırmıĢ ve morfolojik değerlendirmeyle E. acervulina, E. brunetti,      

E. maxima, E. mitis, E. mivati, E. necatrix, E. tenella ve E. hagani türlerinin var 

olduğunu belirlemiĢtir. Daha sonra bu örneklerden hazırladığı inokulumla 

deneysel enfeksiyonlar gerçekleĢtirildiğinde, oocyst ölçülerinin yanı sıra 

etkenlerin bağırsaklardaki yerleĢim yerini ve histopatolojik bulguları da 

değerlendirmiĢtir. Bu değerlendirmeler sonucunda ise inokulumun E. brunetti,    

E. maxima, E. mitis, E. mivati, E. necatrix, E. tenella ve E. hagani türlerini 

içerdiğini, E. acervulina‟nın bulunmadığını saptamıĢtır. Benzer Ģekilde Sarı 

(2004), tez çalıĢmasında, kümeslerden aldığı altlık ve dıĢkı örneklerinde 

morfolojik bakıda E: acervulina, E. tenella, E. necatrix, E. maxima, E. brunetti,    

E. hagani, E. praecox ve E. mitis türlerini saptarken, daha sonra bu türleri içeren 

inokulumla oluĢturduğu deneysel enfeksiyonların patolojik ve histopatolojik 

değerlendirmelerinde E. acervulina türünün bulunmadığını bildirmiĢtir. Her iki 

çalıĢmada da sadece morfolojik kriterlere dayalı tür tayininin tek baĢına güvenli 

sonuç vermeyeceği, diğer kriterlerle morfolojik tiplendirmenin desteklenmesi 

gerektiği gerçeği desteklenmiĢtir. 

 

 Geleneksel metodların subjektif olması, uzun zaman alması, farklı türlerin 

birbiriyle örtüĢen özelliklerine bağlı kesin sonuçlar elde edilememesi gibi 

nedenlerden dolayı Eimeria etkenlerin identifikasyon ve karekterizasyonu için 

moleküler metodların geliĢtirilmesi önemli bir ilerlemedir. Moleküler teknolojideki 

ilerlemelerle Eimeria türlerinin genomik bilgisi her geçen gün biraz daha 

aydınlatılmaktadır. Buna bağlı olarak, Eimeria genomunun farklı bölgelerini 

hedefleyen çok sayıda PCR temelli teknik geliĢtirilmiĢtir (Stucki ve ark, 1993; 
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Tsuji ve ark, 1997; Schnitzler ve ark, 1998, 1999; Woods ve ark, 2000a; Gasser 

ve ark., 2001, 2005; Su ve ark, 2003; Lew ve ark, 2003; Lien ve ark., 2007; Haug 

ve ark, 2007). Ancak bu tekniklerin rutin tanı ve epidemiyolojik çalıĢmalarda 

kullanımı oldukça sınırlıdır (Lew ve ark, 2003; Gasser ve ark., 2005; Blake ve 

ark, 2006; Morris ve ark., 2007). 

 

 Bilimsel araĢtırmaların bir çok alanında ilerlemeler kaydedilmesini 

sağlayan PCR, genetik identifikasyon ve karekterizasyon için temel platform 

oluĢturan bir tekniktir. Yirmi yılı aĢkın bir süredir kullanılan bu tekniğe alternatif 

olarak, nükleik asit dizilimine dayalı amplifikasyon (NASBA) tekniği, ligase zincir 

reaksiyonu (LCR), dizi yer değiĢtirme amplifikasyonu tekniği, Q-β replicase iliĢkili 

amplifikasyon tekniği ve linear bağlantılı amplification tekniği gibi birçok nükleik 

asit amplifikasyon tekniği geliĢtirilmiĢ olsa da hiç biri PCR kadar yaygın kullanım 

alanı bulamamıĢtır. Bunun en önemli sebeplerinden biri PCR‟ın diğerlerine oranla 

daha ucuz ve kullanımının kolay olmasıdır (Monis ve ark, 2005). 

 

 PCR, kalıtsal hastalıklarda taĢıyıcının ve hastanın tanısında, prenatal 

tanıda, klinik örneklerde patojen organizmaların saptanmasında, adli tıpta, 

onkogenesisin araĢtırılmasında, prob oluĢturulmasında, klonlamada, gen 

ekspresyon araĢtırmalarında, DNA dizi analizinde, büyük miktarda DNA 

örneklerinin oluĢturulmasında, bilinmeyen dizilerin belirlenmesinde, geçmiĢ 

DNA'nin incelenmesi ve evrimin aydınlanmasında, restriksiyon fragment length 

polimorfizm (RFLP) analizinde, in vitro fertilizasyon yapılan tek hücrede 

implantasyon öncesi genetik testlerin yapılması ve sonra implantasyon 

gerçekleĢtirilmesi ile bebeğin normal doğmasının sağlanması ve DNA protein 

interaksiyonunun araĢtırılmasında kullanılabilen bir tekniktir (Akar, 1999). 

 

 PCR tekniği geleneksel metodlarla kıyaslandığında daha hızlı, güvenilir, 

spesifik, duyarlı ve optimize edildiğinde objektiftir. Bu nedenlerle de hastalıkların 
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tanı, korunma ve kontrolünde; parazitoloji uygulamalarında kullanımı ideal bir 

yöntemdir (Fernandez ve ark, 2003; Haug ve ark, 2007). 

  

 Her ne kadar PCR kullanılarak tanı konmasına iliĢkin ilerlemeler varsa da 

teknik her yerde rutin olarak kullanılabilecek bir test değildir. Çünkü tek bir 

standardizasyonu yoktur, uygulama için tam donanımlı PCR laboratuvarı 

kurulması gerekmektedir ve de kalifiye eleman lazımdır . Zira PCR‟da en büyük 

risk kontaminasyondur ve bu nedenle deneyimli çalıĢanların olması 

gerekmektedir (Schnitzler ve ark, 1998). Bununla birlikte bu metodların tavuk 

coccidiosisinin rutin tanı ve epidemiyolojisinde pratikte uygulanabilirliği sınırlı olup 

bu metodlar hala deneysel olarak kabul edilmektedir (Lew ve ark, 2003).  

 

 Filogenetik sınıflandırmada sıklıkla kullanılan internal transcribed spacer 

(ITS) bölgeleri rRNA genlerine kıyasla daha az korunmuĢ olduklarından, DNA 

dizilimlerinde ve uzunluğunda varyasyonlar gösterirler. Bu da spesifik primerlerin 

dizayn edilmesine olanak sağlar, böylece de farklı türler arasında çapraz 

reaksiyon riskini azaltır (Schnitzler ve ark, 1998). 

 

 Kanatlı Eimeria türlerinin ITS-1 bölgeleri yeterli ölçüde türler arası sekans 

varyasyonuna sahip olup, türlerin belirlenmesi ve diğer türlerden ayırt 

edilmesinde kullanılan PCR analizleri için primer seçimine olanak tanır. Bu ayırıcı 

her rDNA transkripsiyon birimindeki 16S ribosomal RNA geninin 3' ucunu, 5.8S 

rRNA geninin 5' ucundan ayırır. Hem sekans uzunluğunda hem de baz 

yapısındaki heterojenitesine bağlı olarak ITS-1 bölgesi spesifik primer dizaynı için 

çok uygundur. Ayrıca, rDNA transkripsiyon biriminin parçası olduğundan multipl 

gen ailesinin üyesidir ve bu nedenle PCR için çok sayıda potansiyel hedef 

sağlamaktadır (Schnitzler ve ark, 1998). Devam eden bir E. tenella genom 

projesinde, etkenin ITS-1‟i içeren rDNA biriminin 140 kez arka arkaya tekrar 

ettiğini belirlenmiĢtir. Bu, tür identifikasyonu için,oldukça hassas PCR temelli bir 

sistemin geliĢtirilme Ģansını arttırmaktadır. Ancak, dizayn edilen primerlerin 
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dünya genelinde kullanılabilmesi için PCR analizlerinde farklı coğrafik bölge 

suĢlarının da değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, farklı saha 

örneklerinin kalitesi değiĢiklik gösterebilmekte; örnek materyal,iĢlem prosedürü, 

materyalin saklanması, fekal debris miktarı ve Eimeria türlerinin oocyst miktarı 

gibi etkenler testin hassasiyetini direkt olarak etki etmektedir (Haug ve ark, 2007). 

 

 ITS1 ya da ITS2 amplikonlarının direkt sekanslanması, izolatlar arasındaki 

sekans heterojenitesi nedeniyle her zaman olasılıklı değildir. Bu nedenle tavuk 

Eimeria türlerinde, PCR ürünlerinin klonlanma sonrası amplikonların 

sekanslanması rDNA bölgelerinden genetik marker eldesinde en yaygın 

kullanılan yöntemdir (Woods ve ark, 2000b). 

 

 Türkiye Eimeria türlerinin dünyada bildirimi yapılmıĢ referans suĢlarla 

filogenetik akrabalıkları incelendiğinde, elde edilen veriler daha ayrıntılı 

çalıĢmalar yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Dünya genelinde yapılan 

çalıĢmalar tek türe ait farklı suĢların dizilimleri ve filogenideki konumlarını ortaya 

koymaya yönelik olup bizim çalıĢmamızın sadece tür düzeyinde kalmasının 

yetersiz olacağı, suĢ düzeyinde çalıĢmalara devam edilmesi gerektiği 

düĢünülmektedir. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
 
 

Yapılan çalıĢmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler Ģunlardır: 

 

1.  Türkiye oocyst inokulumunda, morfolojik özellikleri dikkate alındığında    

E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox ve 

E. tenella oocystlerine benzer oocystlerin bulunduğu saptandı. 

 

2. Türkiye‟de ilk kez kanatlı coccidiosis etkenlerinin varlığı bir moleküler 

amplifikasyon tekniği olan PCR ile araĢtırıldı ve Türkiye oocyst 

inokulumunda E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. praecox 

ve E. tenella türlerinin bulunduğu anlaĢıldı. 

 

3. Ġnokulumda saptanan Eimeria türlerinden E. acervulina, E. maxima, E. 

praecox ve E. tenella Klasik PCR ile; E. brunetti ve E. mitis ise Nested 

PCR ile tespit edildi. Bu iki türün sadece Nested PCR ile belirlenmesi 

oocyst inokulumundaki sayılarının diğerlerine oranla daha az olmasına 

bağlandı.  

4. Her iki PCR tekniği ile de E. necatrix belirlenmedi. Özellikle 12 haftadan 

büyük hayvanlarda sorun teĢkil eden E. necatrix‟in bu tekniklerle 

saptanmaması, örneklerin alındığı kümeslerdeki hayvan yaĢlarının 1 ile 50 

gün (1-7 haftalık) arasında olmasına bağlandı. 

 

5. PCR ile elde edilen amplikonların agaroz jelde görüntülenmesinin 

ardından, tür spesifik DNA‟lar klonlanma prosedürüne alındı. Klonlanan 

PCR ürünleri sekans analizine gönderildi. Analiz sonuçları BLAST 

programının veri tabanıyla karĢılaĢtırılarak referans suĢlar belirlendi. 

Türkiye‟de bulunan Eimeria türlerinin referans suĢlarla olan filogenetik 

akrabalıklarını ortaya koymak için tüm nükleotid dizilerine, MEGA 4.0 

programı kullanılarak, filogenetik analiz yapıldı. Türkiye‟de saptanan 
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Eimeria türlerinin sekans bilgilerinin GenBank‟a kaydedilmesi için prosedür 

baĢlatıldı. 

 

6. ÇalıĢma sonucunda, kanatlı Eimeria türleri için sadece oocystlerin 

morfolojik özelliklerine göre değerlendirme yapılmasının yeterli olmadığı 

bilgisi doğrulandı. Bu amaçla PCR uygulamasının ise daha objektif ve 

kesin bilgi sağladığı anlaĢıldı. 

 

7. Bu çalıĢma ile Türkiye‟de broilerlerde coccidiosise neden olan Eimeria 

türleri ve sekans bilgileri; Türkiye Eimeria türlerinin dünyada bildirilen 

Eimeria suĢları ile olan akrabalık dereceleri belirlenirken, bundan sonra 

yapılacak çalıĢmalarda Türkiye‟de ki suĢların araĢtırılması, Türkiye‟de 

görülen Eimeria etkenlerini amplifiye edecek primer dizayn edilmesi, çevre 

ülkelerdeki suĢlarla filogenetik akrabalıklarının daha ayrıntılı olarak 

incelenmesi, korunma amaçlı uygulanan ve yurtdıĢından ithal edilen 

aĢılarda bulunan türlerin ve suĢların araĢtırılması planlanmaktadır. 
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ÖZET 
 
 
 

Türkiye’de Broiler Yetiştiriciliğinde Coccidiosis’e Neden Olan Eimeria 

Türlerinin Saptanması 

 

ÇalıĢmada, Türkiye broiler yetiĢtiriciliğinde coccidiosise neden olan Eimeria 
türlerinin belirlenmesi hedeflendi. Bu amaçla, Türkiye‟deki broiler kümeslerinin 
tamamını temsil edecek Ģekilde, Türkiye‟nin 6 bölgesinde (Akdeniz Bölgesi, Doğu 
Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Ġç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve 
Marmara Bölgesi) yer alan, Türkiye broiler kümeslerinin yoğunlukla bulunduğu 19 
ilde (Adana, Adapazarı, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, 
Elazığ, EskiĢehir, Ġzmir, Ġzmit, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, UĢak ve 
Zonguldak), illerdeki kümes yoğunluğuna göre sayıları istatiksel analizle 
belirlenen, toplam 1200 kümesten altlık ve dıĢkı örnekleri toplanarak çalıĢma 
materyali oluĢturuldu.  
 
 Toplanan numuneler arındırma protokolünden geçirildikten sonra, uygun 
Ģekilde bir araya getirilerek Türkiye inokulumu hazırlandı. Bu inokulumdan oocyst 
elde edildikten sonra, ilk etapta oocystlerin morfolojik kriterleri değerlendirilerek 
varlığı muhtemel türler kaydedildi. Daha sonra, oocystlerden DNA izolasyonu 
yapıldı. Türkiye‟de ilk kez PCR tekniği kullanılarak bu DNA‟lar çoğaltıldı. 
Ġnokulum içindeki, az sayıda oocyste sahip türlerin belirlenememesi ihtimaline 
karĢı Klasik ve Nested PCR olmak üzere iki tür amplikasyon tekniği uygulandı. 
PCR ürünlerinin agaroz jelde görüntülenerek teyit edilmesinin ardından, klonlama 
prosedürü ile spesifik DNA‟lar çoğaltılarak sekans analizine gönderildi. Sekans 
sonuçları ile referans suĢların nükleotid dizileri MEGA 4.0 programı ile analiz 
edilerek filogenetik ağaç oluĢturuldu. 
  

Türkiye‟de, broilerlerde coccidiosise neden olan 7 Eimeria türünün          
(E. tenella, E. maxima, E. brunetti, E. necatrix, E. praecox, E. acervulina ve       
E. mitis) varlığının araĢtırıldığı çalıĢma sonucunda E. tenella, E. maxima,           
E. brunetti, E. praecox, E. acervulina ve E. mitis türlerinin Türkiye oocyst 
inokulumunda bulunduğu saptandı. Morfolojik tanıda, inokulumda E. tenella,      
E. maxima, E. brunetti, E. necatrix, E. praecox, E. acervulina ve E. mitis‟e benzer 
oocyst bulunduğu gözlemlenmesine rağmen PCR‟da E. necatrix türü 
belirlenmedi. Türkiye Eimeria türlerinin referans suĢlarla karĢılaĢtırılarak 
akrabalık dereceleri araĢtırıldı ve Türkiye Eimeria türlerine ait sekans verilerinin 
GenBank‟a kaydedilmesi için prosedür baĢlatıldı. 

 

Anahtar Sözcükler: Eimeria, broiler, PCR, sekans analizi 
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SUMMARY 
 
 
 

Determination of Eimeria spp. Causing Coccidiosis in Broiler Breeding in 

Turkey 

 

In this study, we aimed to determine Eimeria species causing coccidiosis in 
broilers raising in Turkey. We selected 6 region of Turkey (Mediterranean 
Region, Eastern Anatolia Region, Aegean Region, Central Anatolia Region, 
Black Sea Region and Marmara Region) that included 19 cities (Adana, 
Adapazarı, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Elazığ, EskiĢehir, 
Ġzmir, Ġzmit, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, UĢak and Zonguldak) 
where the broiler poultry houses are common. We collected 1200 stool and litter 
samples which constituted study material. Sample collections were based on the 
number of flock in cities determined by statistical analysis.  
 
 After collections, samples were subjected to cleaning procedure. Cleaned 
samples were then prepared for Turkey inoculum. Using this inoculum, oocysts 
were collected. Later, by assessing oocysts morphologic criterias, probable 
species were enlisted and then, DNA isolation of the oocysts were made. These 
DNAs were subjected to PCR to increase the amount of DNA for subsequent 
studies. In order to define species with low numbers of oocyst, two types of 
amplification techniques called Classical and Nested PCR were employed. After 
confirming PCR products in agarose gel electrophoresis, PCR fragments were 
isolated, cloned and sent for sequence analysis. Phylogenetic analysis of our 
sequence results and reference nucleotide sequences was conducted by using  
 the MEGA software package v4.1. 
 
 Of the 7 Eimeria species (E. tenella, E. maxima, E. brunetti, E. necatrix,  
E. praecox, E. acervulina and E. mitis) that cause coccidiosis in broilers , we 
found that 6 species (E. tenella, E. maxima, E. brunetti, E. praecox, E. acervulina 
and E. mitis) were detected in Turkey oocyst inoculum. Although it was observed 
that some oocysts are similar to E. tenella, E. maxima, E. brunetti, E. necatrix,   
E. praecox, E. acervulina and E. mitis in morphologic diagnosis, E. necatrix 
specie was not detected by PCR. We also subjected the DNA sequences of 
Eimeria species found in our studies to phylogenetic analysis to determine their 
degree of philogenic similarities and we are also in the process of depositing the 
sequence data of Turkey Eimeria species to GenBank.  
 

Key words: Eimeria, broiler, PCR, sequence analysis 
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