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YURDUMUZDA BRUCELLA ENFEKSİYONU ERADİ-
KASYONUNDA, AŞILILARLA ENFEKTE HAYVAN-
LARı AYIRMADA &İVANOL AGGLUTİNASYON
TESTİNİN KULLANILMASI ÜZERİNDE BİR

ARAŞTffiMA

Zur Typendiffcrcnzierung der Bruceıla, wurden neben bioehemİschen Tests (H,S,
Wachstum in 10 % CO, enıhaltendem Milieu, Sensibilital gegen Farbstoffe und andere Tes-
ts), zweimal absorlıierte Sercn benutzt. Demenısprceherd wurden die Seren mit ihren ho-
mologen Stammen agglutiniert. Kross-Reaktionen konnten nieht festgestcllt werden.

Özet: Yurdumuzda brueclla enfeksiyolarının eradikasyonunda, aşılılarla enfekteleri
ayırmada serum agglutinasyon testi ilc birlikte rivanol agglutinasyoıı testinin de kullanılması
luzumludur. Aşılı hayvanlarda serum agglutinasyon testi ilc rivanol agglutinasyon testi tit-
releri arasındaki fark büyük (3.1 titre) olmasına karşılık, enfektelerde bu iki titre birbirlerine
eşit veya yakın değerlerde bulunmuşlardır. Bu kriter portörleri aşılılardan ayırmada ümit
vadetmektedir.

Zusaınınenfassung: Es hat sieh herausgestellt, da zur Unterseheidung der geimpften
und inzifizierten Tiere bei dcr Eradikation dcr Bruceıla Infektionen neben dem Agglutina-
tionstest aueh dcr Rivanol Agglutinationstest anzuwendcn ist. Beiden nieht erkrankten be-
impften Ticren ist dcr üntersehied des Titrationswertes zwisehen dem serum-agglutinati-
onstest und dem Rivanol Agglutinationstest sehr gross, dagegen zeigt der Titrationswert bei
den infizierten Ticren keincn oder einen ganz minimalen Untersehied. Dieses Kriterium
gibt uns die Hoffnung, auf diese \-"eise die Keimtrager von den gesunden Teiren zu unter-
seheiden.



IH4 Ömer Ertürk - Mustafa Arda- Nejat Aydın

Bruceıla tiplerini ayırmada biyokimyasal testlerin (H,S, % iO CO, li ortamda üremc,
boyalara karşı hassasiyetleri ve diğer testler) yam sıra iki defa absorbe serumlardan yararla-
nılabilir. Nitekim denemede, serumlar, homolog suşlarla agglutinasyon vermişlerdir. Kros
reaksiyonlara raslanmamıştır.

Giriş

Bruceılalar bütün dünyada olduğu gibi, yurdumuz hayvanların-
da da (sığır, koyun, keçi) enfeksiyonlara sebep olmakta ve hastaların
ct, süt ve mamulleri ile insanlara da bulaşmaktadır. Enfeksiyon hay-
vanlar arasında, genellikle, kronik seyreder ve ekonomik zararlar ya-
ratan yavru atmalar meydana getirir.

Brucellalı hayvanları bir sürüden veya yetiştirmeden bulup çıka-
rabilmek için bakteriyolojik, serolojik ve allerjik metodlardan yararla-
nılmaktadır. Portörleri teşhis te kullanılan indirek metodların başında
scrolojik ve allerjik yöntemler gelmektedir. Gerek yurdumuzda ve ge-
rekse diğer ülkelerde bu amaçla başta agglutinasyon 3, 4, 12, 20 olmak
üzere komplement jikzasyon 3, 4, 12, 13, 15, 20, 21, mukuz agglutinasyon testi 14,

16, 17, IR, ring test 5, LO, 26 33, 35, coombs testi 2R ve allerjik reaksiyonlar 3,25,33

kullanılmıştır.
Hayvanları enfeksiyondan korumak için S i 9 bruceıla suşu kulla-

nıldığından beri de diğer bir problem ortaya çıkmıştır. Aşılılada, en-
fekteleri ayırmak oldukça önemli bir konu haline geldiğinden, bunla-
rın birbirinden ayrılması kriteri üzerinde çalışmalar yoğunluk kazan-
mıştır.

Bu gaye için önceleri agglutinasyon reaksiyonu kullanılmıştır.
Enfekte ve enfekte olmayan hayvanlar, S i 9 aşı suşu ile aşılandıkları
zaman, enfekte olanlarda titre yükselmesi görülmediği halde, enfekte
olmayanlarda aşıdan ileri gelen bir veya iki dilisyon yüksek titre saptan-
mıştır i, 2, 8, 31. Bu görüşe bazı araştırıcılar uymamışlardır. 19,22. Bun-
lara göre enfekte hayvanlar aşılandıkları zaman, aynı enfekte ol-
mayanlar gibi, bir veya iki yüksek dilisyon gösterebilmektedirler. Bu
nedenle de, bu tarzda yapılacak bir ayrımın şüpheli değer taşıyacağı
ve pratik değerinin önemli olamayacağı aşikardır.

Agglutitin antikorIarının uzun bir süre ve düzensiz bir seyir ta-
kip etmesi nedeni ile, bunun yanı sıra, diğer reaksiyonların da ayrımda
rol alması gerektiğini ortaya koymuştur. Nitekim, agglutinasyonla
birIikte, komplement fikzasyon reaksiyonu kullanılmış ve bu ikinci
teste, güven daha fazla olmuştur 6,7,9,31.

Son yıllarda aşllılarIa enfekteleri ayırmada rivanol agglutinasyon
testinden yararlanılmaktadır. Serum agglutinasyon ve rivanol agglu-
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tinasyon titrclerinin birbirlerine çok yakın veya qit değerde olması,
hayvanın enfekte olduğunu, her ikisi arasındaki titre farkının fazla olu-
şu, hayvanın aşılı olduğunu göstermektedir Il, 30.

Bu ön çalışma, enfekte sığırlarla aşılıları ayırmada, agglutinasyon
ve rivanol agglutinasyonun mukayeseli değerleri üzerinde durulmuş
ayrıca mevcut suşların bazı özellikleri klasik usullere göre incelenmiş
ve iki suşdan (Br. abortus 544 ve Br. melitensis M i6) monospesifik se-
rumlar hazırlanarak, lam üzerinde, suşlar arası agglutinasyon testi
uygulanmıştır.

Materyal ve Metod

Suşlar: Bu çalışmada kullanılan suşlar, Pendik Yet. Bak. ve
Kont. Enstitüsünden ve Ankara, Reıik Saydam Sağlık Koruma Ensti-

tüsünden temin edilmişlerdir.
Br. abortus bang (')44) Pendik Yet. Bak. Araşt. E05t.
Br. abortus bang (No. 145) " " " " "
Br. melitensis (M 16) " " " " "
Br. suis (I 330) " " " " "
Br. abortus bang (St.99) Refik Saadam Sağ. Kor. E05t.
Br. melitensis (7 i) " " " " "
Br. melitensis (75) " " " " .,

Br. m.elitensis (I 16) " " " " "
Br. melitensis (79/3°3) " " " " "
Br. suis (St. 6) " " " " "
Br. suis (2-293) " " " " "
S 19 aşı suşu Pendik Yet. Bak. Araşt. E05t.

Biri aşı suşu (S 19), diğerleri, i i patogen olmak üzere, i 2 suş kullanıl-
mıştır.

Serumlar: 1- Aşılı ha)'van serumları: a- Haralardan temin edi-
len 20, b- Özel yetiştirme kurumlarından alınan i 2 ve c- Kürsümüz
danalarından da 8 adet olmak üzere toplam 4° aşılı hayvan serumu
kullanılmıştır. 2- Enfekte hayvan serumları: a- Etlik Vet. Bak. ve Kont.
Enstitüsünden i 2 ve b- Kürsümüzde bulunan 7 serum olmak üzere
i 9 doğal enfekte hayvanlara ait serum denemeye konulmuştur.

Danalar: Enfekte bölgeden olmayan ve aşılamadan önce kanları
agglutinasyonla negatif olan 8 adet bir yaşından küçük danaya S 19
aşısı verildi. Hayvanların kanı her ayalınarak, serum ve rİvanol ag-
glutinasyon testlerine tabi tutuldu.
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Brucella antijeni: Serumların serolojik kontrollerinde, Pendik
Vet. Bak. ve KonL Enstitüsünden temin edilen standart agglutinasyon
antijeni kullanılml~tlr.

Suşların özelliklerinin tespiti: Bu gaye için: 1- Boyalara
(thionin, basic fuchsin) kaqı hassasiyet testi, 2- Hidrojen süLjit (H2S) testi
ve 3- Karbon dioksitli «Yo LO) ortamda üreme deneyi yapJlmJ~tır.

Mikroorganizmaları üretmede % ıo dana serum lu agar besi yeri
kullanıldı.

İnımunizasyon antijeninin hazırlanması: Mono-spesifik se-
rum hazırlamak için, Br. abortus hang (544) ve Br. melitensis (M i 6) su~la-
rından yararlanıldı. Mikroorganizmalar besi yerinde ayrı ayrı üretildik-
ten sonra, fizyolojik su (% 0.85 NaCı) ile toplandı, kontaminasyon kont-
rolleri yapıldı, santrifüj yardımı ile iki defa fizyolojik su ile yıkandıktan
sonra süspansiyon Me Ferland No. i in 50 katı kesafetine ayarlandı.
İçlerine % 0.0 i oranında merthiolet ilave edilerek buzdolabında mu-
hafaza edildi.

Tavşanlarm immunizasyonu: Her su~ için orta büyüklükte 3
tav~an kullanıldı. Haftada bir defa damar içi yolla ve 8 hafta süre ile
yükselen dozlar halinde (0.25,0.50,0.75, LO, 1.5,2.0 ec.) ~ırıngalar
yapıldı. Son ~ırıngadan bir hafta sonra kalplerinden kan alınarak se-
rumIarı çıkarıldı, homolog antijenleri ilc titreleri tayin edildi ve - 20

derecede saklandi.
Mono-spesifik seruınun hazırlanması: Elde edilen serumlar-

dan iki defa absorbe mono-spesifik serum a~ağıdaki tarzda ve modi-
fiye edilerek hazırlanmı~tır 23.

Br. abortus bang ve Br. melitensis su~larından, i cC.de i 5 milyar mik-
roorganizma bulunan 100 ec.lik suspansiyonlar hazırlandı. Bunlar ya-
rım saat 5000 devirle santrifüj e edildi ve üst sıvı atıldı. Tüpün di bin-
deki tortu absorbsiyonda kullanıldı.

Antiserumlar, i /5 oranında fizyolojik su ile sulandırıldıktan son-
ra, Br. abortus bang antiserumundan i 5 cc, Br melitensis mikrop tortu-
su üzerine ve Br. melitensis in antiserumundan da i 5 cc. alınarak, Br.
abortus hang mikrop tortusu üzerine yava~ yava~ ilave edilerek karı~tı-
rıldı ve homogen bir süspansiyon yapıldı. Süspansiyonlar 37° C. de
8 saat bırakıldı ve yarım saatte bir iyice karı~tırıldı. Bir gece + 4 de-
recede bırakıldıktan sonra 5000 devirle 30 dakika santrifüj e edildi ve
üst taraftaki mikropsuz serum alındı. Reabsorbsiyon için aynı i~lem-
ler tekrar uygulandı.

Lanı agglutinasyon testi: Absorbe serumlardan birer damla te-
miz, yağsız, çizgisiz lam üzerine konuldu~ bunların üzerine homolog ve
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heterolog antijenlerden (I cc. de ı 5 milyar mikrop olan süspansiyon)
bir damla konuldu ve cam bagetle iyice karıştırıldı. Sonuçlar bir da-
kika içerisinde değerlendirildi.

Tüp agglutinasyon testi: Gerek enfekte ve gerekse aşılı hayvan-
lara ait serumlar, serum fizyolojik (% 0,85 NaCl) ile iki katlı olarak
(ı /10, i /20, ı /40, i /80, ı / ı 60 ı /2580) sulandırıldıktan sonra her di-
lisyondan tüplere 0.5 cc. miktarlarında aktarıldı ve üzerlerine standart
bruceıla agglutinasyon antijeninden aynı miktar konulduktan ve iyice
karıştırıldıktan sonra etüvde (37° C.de) 24 saat bekletildi ve sonuçlar
gözle değerlendirildi. (Tam agglutinasyon 4 +; % 75 agglu. + + +;
% 5° agglu. -1- +; % 25 agglu. + ve hiç agglutinasyon yoksa ne-
gatif olarak değerlendirildi).

Rivanol agglutinasyon testi: Rivanol agglutinasyon testi aşa-
ğıda bildirildiği şekilde uygulanmıştır 24.

1- Distile su ile % 0.4 Rivanol solusyonu hazırlandı.

2- Kullanılmadan evvel 37 cC. de benmariye konuldu.

3- İşaretlenmiş belli bir tüpe muayene edilecek serumdan 0,3
cc. ve Rivanol solusyonundan da 0,9 cc. konuldu.

4- Tüp i5 dakika oda sıcaklığında tutuldu.

5- Tüp lO dakika 2000 devirde santrifüj e edildi ve tortu ayrıldı.

6- Agglutinasyon deneyi için üst sıvıdan faydalanıldı.

7- Bir seri tüpe (8 tüp) fenollü fizyolojik tuzlu su solüsyonun-
dan birinci tüpe 0.2 cc., diğerlerine 0.5 cc. konuldu.

8- Birinci tüpe serum-rivanol karışımından 0.8 cc. ilave edildi
ve çalkalandıktan sonra müteakip tüplere 0.5 cc. aktarılıp karıştırıldı.

9- Müteakip tüpe 0.5 cc. geçirildi ve böylece devam edildi. Son
tüpten 0.5 cc. karışım atıldı.

ıo- Her tüpe 0.5 cc. antijen ilave edilerek 24 saat 37°C. etüvde
inkube edildi ve netice serum agglutinasyon testindeki gibi okundu.

Sonuçlar

Aşılı Hayvan Seruınlarından Alınan Sonuçlar

A- Haralardan tenıin edilen seruınların titreleri:
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i Serunı No.

Çizelge. I.

Serum agglutinasyon
titreleri

Rivanal agglutinasyon
titreleri

i
i 1/40 (2 -:-) 1 ilO (-) i
2 1/80 (2 -;-) 1/10 (+) i

i 3 1/40 (3+) 1/10 ( -I)

i4. 1/40 (2 +) 1/10 (-)
5 1/80 (3-r) i 1/20 (2 -1-)
6 1/160 (2+) 1/20 (2i) i
7 1/80 (2+) 1/20 (+) i
8 I/lGO )3+) 1/20 (+) i
9 1/160 (2+) 1/20 (+)

iLO 1/ı60 (3+) 1/20 (2+)
ıı 1/320 (2+) i 1/40 (+)
12 1/30 (4+) 1/10 (_L.)
13 1/160(2":"') i 1/10 (2+)
14 1/40 (+) i 1/10 (--)
15 i /HO (4+ ) 1/20 (+)
16 1/320 (2 +) i 1/20 (2 -:)

i17 1/10 (2-1- ) 1/10 (-)
18 1/160 (4+) 1/20 (2+)

i19 1/320 (2+) 1/40 (+)
20 1/320 (+) 1/20 (2~- ) ı
B- Kürsüınüz aşılı danalanndan teınin edilen serunılarm

titreleri:
Çizelge 2.

I
Serunı Agglutinasyon dtreleri i Rivanal Agglutinasyon titreleri i------.-----1--- ..-------

i. ay i 2. ay i 3. ay 1. ay i 2. ay i 3. ay
i 1/320 (+) ı 1/160 (3 +) 11/8o (2 +) i 1/40 (2 + ) 1/20 (2+) 1/20 (+)
2 1/640 (+) 1/320 (2+) . IIBO (21) 1180 ( I) 1/40 h) 1/20 (+)
3 1/320 (2+) 1/160 (2..L) i IIBO (3+) ı 1/40 (2+) 1/20 (2+) 1/20 (-.-)
4 1/320 (2 +) i i iGO (2 + ) i ıBO (2 .) 1140 (2 -1-) 1/20 (+) 1/10 (2+)
5 1/640 (+) 1/320 (2 + ) i ıBO (2 - ) 1/40 (3 +) 1/40 (+) 1/20 (+)

i (i 1/320 (2 +) 1 1/160 (2+) IIBO (2-;) i 1/40 (2-1-) 1/20 (+) 1/10 (-) i
i ~ i 1/320 (2+) i 1/160 (+) i 180 (2 +) 11/2o (3 -,- ) 1110 (2+) i /LO (+)

1/320 (2+) i 1/160 (+) 1/80 (2-,-) 1/40 (+) 1/20 (+) 1/10 (+) i

c- Özel yetiştirıne kurumlarmdan alman aşılı hayvan
seruınlannm titreleri:

i Serum No.

Çizclge 3.

Serunı agglutinasyon
titreleri

Rivanal agglutinasyon
titreleri

1 1/320 (2+) i 1/40 (2+) i
2 1/20 (2-\- ) i 1/10 (-)

i3 1/320 (+) i 1/20 (-\-)
4 1/20 (3+) i /LO (+)

i 5 1/20 (2":"') i 1/10 (-) i6 IıBO (2+)
i

1/20 (+)
1 7 1/320 (3-\-) 1/40 (-\-)

i
B 1/80 (2-1-) ı 1/10(2)
9 1/160 (2 -1-) 1/20 (2-1-)
10 i i i60 (-:-) i i i LO (2 -1-)

i ıı I/BO (2-\- ) i i /LO (-\-)
12 1/80 (-\-) 1/10(+)
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Çizclge- I, 2 ve 3 de de açıkça görüldüğü üzere, aşılı hayvanlara
ait serumların agglutinasyon titreleri ile rivanol agglutinasyon tit-
releri arasında bariz farklar bulunmaktadır. Serum agglutinasyon tit-
releri, rivanol agglutinasyondan, geneııikle 2 veya 3 titre kadar yük-
sek bir oranda bulunmaktadır. Bazılarında bu fark 4 dilisyona kadar
çıkmıştır.

Kürsümüzde aşılanan danaların agglutinasyon titrelerini takip
etmek kabilolmuştur. Serumlardaki agglutininler, i. ayda en yüksek
seviyeye ulaşmışlardır (2 tane 1/640 ve 6 tane 1/320). Bundan sonraki
aylarda (2. ve 3.) gerek serum agglutinasyon ve gerekse rivanol agg-
lutinasyon titrclerinde düşmeler görülmüştür. Her iki titre arasında
2-3 dilisyon titre farkı bulunmaktadır.

Doğal Enfekte Hayvan Serunılanndan Alınan Sonuçlar

A- Etlik Vet. Kont. ve Araştırnıa Enstitüsünden alınan
serunıların titreleri:

Seruın No.
i
2
3
4

6
7
8
9
10
II
12

Çizelgc 4.

Serum agglutinasyon
titreleri
1/160 (2+)
1/320 )4-:-)
1f320 (4,)
1/80 (2+)
Ifl60 (3+)
1/320 (4+)
1/320 (4+)
i fl60 (3 -:-)
1/160 (21 )
1/80 (4-1)
Ifl60 (21-)
1/320 (2 -,- )

Rivanol agglutinasyon
titreleri
Ifl60 (2-)
i fl60 (4+)
1/320 (+)
1/80 (+)
Ifl60 (+)
Ifl60 (2+)
i fl60 (+)
1/160 (2+)
1/80 (4+)
1/80 (2+)
1/80 (3-:-)
Ifl60 (4+)

B- KürsÜD1üzdeki serunıların titreleri:

Serum No.
i
2
3
4
5
6
7

Çizclge 5.

Serum agglutinasyon
titreleri
1/320 (4+)
i fl60 (2 i )
Ifl60 (41)
Ifl60 (3+)
1/320 (4-:-)
i fl60 (4+)
1/320 (2+)

Rivanol agglutinasyon
titreleri
1/320 (2 +)
1/80 (4+)
1/160 (2-ı--)
i fl60 (2+)
1/160 (4+)
1/160 (+)
1/160 (4+)

Çizelge-4 ve 5 de görülebileceği üzere, doğal enfekte hayvanların
serum agglutinasyon verivanol agglutinasyon titrcleri birbirlerinin ayni
veya ikinci testin (rivanol) titresi, bir dilisyon noksan olmaktadır.
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Suşlar

Denenıede Kullanılan Suşların Özellikleri
Boya Konsentrasyonlarına Karşı Hassasiyetleri

Çizelgc 6.

i Basic fuchsin i Thianin i
ı2.5XI;~10-=~ -2-.-5-x-IO---'j-.-5--x-I-0--'110-' i 1.5xlo-'

Br. abortus bang i i

iBr. abortus 544 + + + i - - -t- +
" "14':> ..,- -fo -I- i

_ .. - --f-.. +
" " 99 i + -1- + - - - + i
Br. IDelitensis

ı
1

i ı ı i
16 - -I- i --

i
-I i ~

71

ı
+ i

-I ı ___ o - ..- i -f-- +
75 ..1-

i
-I. + i _.- i -\- i + +

116 + + i -. i _.- + i +
1

+
79/303 i + - i _. i - - +

Br. suis
6 + + + +

1330 i -ı- +
2/293 + +

Br. abartus bang suşları (No. 99, 145,544), basie [uehsinin bütün di-
lisyanlarında üremişlerdir. Thionin'in 5XIO_4konsentrasyonu her üçü-
nü de inhibe etmesine karşılık, 99 No.Ju suş lO_s de de ürememiştir.

Br. melitensis suşlarından No. 16 hariç olmak üzere diğerleri (71,
75) basie [uehsinin 2.5x10-4 dilisyonunda üremişlerdir. Thionin'in
2.5xlo_4 de de dilisyonu her 3 suşu da inhibe etmiştir.

Br. suis suşları (6 ve 1330) basie [uehsin'in 5X10_4 sulandırmasında
ürememişlerdir. Thionin'in 2.5x10-4 dilisyonunda 6 No.Ju suşun üre-
mesine karşılık, 133° No.Ju suş ihhibe olmuştur.

Suşların diğer özellikleri
Çizelge 7.

Mono-spesifik serwnIarla
agglutinasyon

absorbe i
% LOCO, Br. abortus absorbe
de ürelDe i hang Br. IDelitensis

i
i
i

H,S teşkili ii suşlar
i Br. abortus bang i i

1

i

i 99 ı + i -\- +
i

--
145 + i + -1- -
544 i -j- ~- ı .L -

Br. IDelitensis i i i

i j16 -- i --
i

.- +
71 i -- -- -
75 i -" .. -_.. i - i I- i
116 i -- -

i
- i + i

i 79/303 - -- - + i
Br. suis

6
1330

2/293

-+-,
T

+
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Hidrojen sülfit (HıS) teşkili Br. ahorlus hang ve Br. suis suşlarında
çok fazla olmasına karşılık, Br. melilensis suşlarında negatif bulunmuş-
tur. Buna karşılık % ı o CÜı Br. ahorlus hang suşlarının üremelerini art-
tırmıştır.

İki defa absorbe edilen ve ı /5 oranında sabit tutulmuş olan mo-
no-spesifik Br. ahorlus hang ve Br. melilensis serumları kendi homolog
suşları ile bir dakika içinde agglutinasyon vermesine karşılık, hetero-
log suşlarla bu süre içinde agglutinasyon görülememiştir.

Tartışma

Brucellosis'in eradikasyonunda, aşılılarla enfekte hayvanları
ayırmak önemli bir konu haline gelmiştir. Önceleri bu gaye için agglu-
tinasyon reaksiyonundan yararlanılmıştır. Enfekte ve enfekte olmayan
hayvanlar, S ı 9 bruceIla aşısı ile aşılandıklarında, eğer titre artması
meydana geliyorsa hayvanların aşılı olduklarını, her hangi titre yük-
selmesi görülmezse hayvanların enfekte oldukları görüşünü savunan
araştırıcılar bulunmaktadır ı, ı, 8, 34. Fakat bu kriterin pratikte de-
ğeri olmadığı ve sonuçların şüpheli olacağı da bazı araştırıcılar tara-
fından bildirilmiştir 19, ı2. Sonradan, agglutinasyon testinin yanı-
sıra, komplement fikzasyon reaksiyonu da birlikte uygulanmış, bunun
değerinin daha fazla olduğu ve bu sayede daha fazla enfekte hayvanın
ayrılabildiği bildirilmiştir 6,7,9,31.

Son yıllarda, enfekte hayvanlarla aşılıları ayırmada yeni bir teş-
his aracı olan rivanol agglutinasyon testi kullanılmıştır. Bu test sonu-
cuna göre, serum agglutinasyon tİtresi ile rivanol agglutinasyon tit-
releri, hayvanların aşılı veya enfekte olduklarına göre değişiklik arzet-
mekte ve enfekte hayvanlarda her iki titre birbirlerine eşİt veya yakın
olmaktadır ii, ı4, 30.

Aşılı sığırlar ve enfekte hayvanlardan elde edilen serumlar üze-
rinde yapılan denemelerde, aşılı hayvanların serum agglutinasyon tit-
releri ile rivanol agglutinasyon titreleri arasında 3 ve bazen 4 dilisyon
fark bulunmasına karşılık, enfekte hayvanların serumlarının bu iki
reaksiyondaki titreleri birbirlerine eşit veya çok yakın olarak bulun-
maktadır. Bu nedenle de rivanol agglutinasyon testi, aşılı hayvanlarla
enfekteleri ayırmada faydalı bir test olarak görünmektedir. Elde edi-
len sonuçlar, bu konuda çalışan araştırıcıların ii, ı4, 30 buldukları ile
paralellik arzetmektedir.

BruceIla suşlarını ayırmada, HıS, % ı o CÜı li ortamda üreme ve
mono-spesifik serumla agglutinasyon reaksiyonları çok kullanılmıştır.
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Bunlar birbirlerini tamamlayan testlerdirler. İki defa absorbe edilmiş
mono-spesifik serumların da b~ yönden faydaları fazla olmaktadır.
Nitekim iki defa absorbe edilmiş ve i /5 oranında sabit tutulmuş serum-
larla olumlu sonuçlar alınmıştır. Kros reaksiyonlar elde edilmemiş-
tir. Bu yönden de, araştırıcıların çalışmalariyle uygunluk göstermek-
tedir 23,27,29,32.
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