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NEvVCASTJ.E HASTAU(;INA KARŞI AŞıLAMA DE"JEMELERİ

3- HB ı-LaSota aşı viruslarının içme sularına katılarak uygu-
lanması sonu tavuklarda oluşan bağışıklık durumu.

Şengül Yalçın! Ömer Akay2 Nejat Aydın 3 Mustafa Arda4
Müjgan hgür5

Newcastle disease vaccination studies.

3- lmmune response of chickens vaccinated with HB i - LaSota viruses admin;s.
tered through the drinking water.

Summary: The purpose of this study was to investigate both serological
immuıze response by measııring H [ titers of chickens jollowing vacciııation with
H B ı and LaSota strains administered two times through the diıinking water
and the resistence to experimental infection by challenging of the vaccinated and
ıım;accinated group.I'.

hz this experiment, 800 Leghom and ı100 Babcocks da)' old chicks were
used. These animals were divided into two groups. Of these,fint group consisting
of 2 ı00 chicks was vaccinated with IIB! at iO days old and LaSota strain at
30 days o/d respective/)'. The second group served as control.

lu the cource of the experiment, 4 HI tests were performed. H i test results
shown that animals had negative antihody titers (log], III 5.45) developed HI
antibodies af ter iirst vaccination (log2 HI 7.47)). Animals had protectiı'e leve!
antibodies (log2 HI 7.43) titers decreased to log2 IiI 5.40 af ter fint vaccina-
tion. The HI antibody titers of these animals were not reached to protectiue leve!
af ter second vaccination. The mean HI titer in the first group (Lalahan
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grouP) was lO/!'2H i 6 . .') and in the second group (Konya grouP) was log2 HI
5.53.

The iOi ı'accinated and 40 unvaccinated chickens were challenged 15
dqys af ter second vaccination with O. 1 ml of virulent ND V having the dose of
104 ELDso for each bird. Animals had high antibod)' titers (:;::::7) resisted to
experimental infeetion ıdıile lI1ıvaccinated control animals which had low HI
titm died of challeııge.

Özet: Bu çalışmada, kanlannda negatif ve koruyucu düzeyde matemal
antikor içeren ve sırası ile LIB 1 ve LaSola aşı viruslarz sularma katılmak sure-
tiyle 2 kez aşılanan hayvanlarda oluşan ba,ğışıklık ve immunitenin durumu, III
ve eprüm,)'on testleri)'le incelenmiştir.

Çalışmada, 800 adet Lalahan Veteriner <ootekni Enstitüsü orUinli Leg-
hom ile, 1400 adet Konya Harası orijinli Babcocks olmak üzere 2200 adet
günlük civciı' kullanılmıştır. Aşılama grubunda bulunan 2 i00 adet ciuo'u,
iO günlük ve 30 günlük olduklarında iki ke:.:.içme suyu )'olu ile aşılanmışlar-
dır.

Deneme sırasl1lda 'i- kez LIi testi yapılmıştır. Alınan Im test sonuçlarma
göre, aşılamadaıı önce lO/!'2 III 5.45 olan I,alahan grubu hayvanlar, HE \
aşılamasıııı takiben i5 gün sonra titrelerinin 7.4 7)e,. koruyucu düzeyde an-
tikodara sahil) ve aşılamadan önce lO/!'2H I titreleri 7.43 olarak saptanan KOl1)'a
grubu ha)'ı'anların a)'1ll aşı uygulamasıııı takiben i5 gün sonra titrelerinin logz
H I .'>.40' a düştüğü belirlenmiştir. LaSota suşu ile 30. günde aşılanan a)'ni
ho,yvanların vaksinas)'ondan i5 gün sonra ,yapılan Hi testinde, ortalama tı:t-
resi log2 HI 7.47 olan Lalahan grubunun log2 H16. 5'a ve ortalama titreleri
log2 HI.'). 40 olan K01l.ya grubunun ise titrelerinin lOg2H I 5.63 civarında kal-
dı,~ı saptanmıştır.

• Ha,ğışıklık kontrolü ikinci aşılamadan i5 gün sonra yapılmıştır (virus,
i0.000 F;LDso! O. i ml). Aşılanan her iki grupta ortalama log2 HI titreleri 7
,;e)'lıkansl1ldaki hayvanların % iOO'üııün koruızduğu belirlenirken, )'ine logz
6' )'a sahip olan ha)'vanlann biiyük bir kısmınıız iı!feksi)'ondan korunduğu (%
86) ı'e bu(7) titreniız tampon titresi olacağı kanısına varılmıştır. Kontrol gru-
bunda bulımanlarzız ise hepsi ölmziştür.

Giriş

0Jewcastlc, kanatlı hayvanların özel bir virustan (Newcastle
virusu) ileri gelen, mortalite oranı yüksek ve çok bula~ıcı bir hasta-
lığıdır. Tavuklar ve hindiler, diğerlerine oranla daha duyarlıdıriar.
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İnfeksiyonun çıkı~, yayılı~ ve bula~masında eıkeııin viruknsİ, hav\"an-
ların duyarlılıkları ve çevresel koşulların etkisi fazla olmaktadır. ~ew-
castIe hastalığı virusları arasında scrol<~jik tcstlerle ortaya konabilen
bazı ayrıcalıklar olmasına karşın, bunların a~ılamaları üzerine herhangi
bir pratik tesiri bulunmamakta ve aıılamaları olumsuz yönd(~ etkilen-
memdtcdir (6).

Bazı ülkelerde olduğu, gibi, Türkİye'de de kanatlıları bu salgın-
dan korunmak amacıyla canlı virus suşlarından hazırlanan a~ı1ar (BB],
LaSota, \'b.) kullanılmakta \T olumlu wnuçlar alınmaktadır. Ancak,
alınan sonuçlar aşı ve a~ı1ama yöntemi, hayvanların bağı~ıklık duru-
mu, stres, hayvanların yaşı vb. bir çok faktörün etkisi altındadır. Bu-
gün dünyada ta\'uk yeti~tiriciliği (yumurta-ct) potansİyelinin çok
yüksek bir düzeye ulaşması nedeniyle hayvanları bu inf(~ksiyona karşı
korumada etkin, stres yaratmayan, hayvanları kısa sürede aşılamayı
amaç.laya n ve bağışıklık ol uşt uran aşılama yön temleri üzerİnde d ıırul-
maktadır. Genç yaştaki hayvanları aşılamada burun-göz, spray ve i(,'me
suyu yolu ilc aşılamalar yapılmakta ancak, büyük işletmeler spray
veya içme suyunu tercih etmektedirler. İçme suyu aşıları ~e\\'castle
hastalığı virusunun lentojenik su~ları (HB1-LaSota) ilc hazırlanmakta
ve bu aşılama şekli ilc arzu edilen temel bağışıklık elde edilmektedir.
Landgraft ve Vielitz ~7), maternal antikorlara sahip olan \'C olmayan
civcivlerin HB ı ve LaSota a~ı1arı ile içme suyu yoluyla aşılanmaları
sonucu, B ı virusunun matcrnal antikor seviyesini önemli dereeede
düşürdü~ünü, buna karşın bu antikorlar hayvanda bulunsa dahi La-
Sota virusu ile aşılandıklarında iyi bir immunitc elde ettiklerini bil-
dirmişlerdir. Balla ve ark. (3) ,maternal antikor içeren civcivlerin 2-7
günlük iken LaSota virusunun içme sularına katılarak verilmesi sonu
Newcastle infeksiyonuna karşı tam bir bağışıklık elde edilemezken,
ayni aşının 10-14 üncü günlerdc ve 35-56 neı günlerde yapılan uygu-
lama ile iyi bir korunmanın meydana geldiğini göstermişlerdir. 1\1£1-
tuka ve ark. (9),4 günlük iken yarım doz LaSota ilc (spray uygulama)
aşılanan 15.000 civcivin 21 günlük iken içme suyu ile tekrar aşılan-
maları sonu HI titrelerinin i :32 veya daha yüksek bulunduğunu ve
bu hayvanların vclojenik NDV'a kaqı % 90 oranında korunma gös-
terdiklerini saptamışlardır. Bcnson ve ark. (4), 200 adet hayvanı La-
Sota suşu ile içme suyu vasıtasiyk 16. günde aşılamışlar ve aşıla-
madan 21 gün sonra denemeye alınan piliçlerin yarısını eprüve
ettiklerinde, aşıdan uygun sonuçlar aldıklarını, Wiılterficld ve ark.
(10), LaSota aşısının içme suyu ile hayvanlarda koruyucu düzeyde
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imınunite olu~turduklarırıı, Akat ve ark. (I )., LaSota ve HBı su~larını
hayvanların içme sularına katarak uygulanması sonucu hayvanlarda
stres yaratmadan kısa bir sürede Iıağı~ıklık sa,ğlayabildiklerini bildir-

mi~lcrdir.

Bu çalı~mada, kanlarında koruyucu ve negatif düzeyde maternal
antikor içeren hayvanların sırası ile HB ı-LaSota su~ları ile 2 kez aşı-
!anmaları sonu olu~an HI titrelerinin belirlenmesi ve bu titrelerde bu-
lunan hayvanların eprüvasyona gösterecekleri dircııcin ortaya konul-
ması amaçlanml~tır.

Materyal ve Metot

Virus/ar

Hayvanları a~ılamada HB i ve LaSota a~1 virusu su~ları kullanıl-
ınl~tır.

lIR ı aşı vir/Js/J: Weybridge orijinli lentojenik Ne'vvcastle a~ı virusu
lOgünlük emhriyolu yumurtalarda aktiv(~ edilmi~ ve HA tilresi i!512
ve 0/" 50 embryo infektif titresi de 0.1 ml de 10-5 (10-~ EID50 i 0.1
ml) olarak belirlcrımi~tir.

[,aSota aşı virus/J: Weybridge orijinli olan bu suşun da HA tİtresi
1/ 1028 ve % 50 embryo Ictal tİtresi ise 10-9(10-9ELDso !0.1 ml)
olarak saptanmıştır.

Epriiue virus/J: Bağı~ıkhk kontrolu için vclojenik Newcastle virusu
kullanılmı~tır. Bu virusun HA titresi i! 256 ve % SO letal titresi de
10-5ELDso/0.1 ml) olarak tespit edilmi~tir. Eprüvasyonda 104

ELDso / O. i ml dozda kas içi verilmiştir.

Ciuciı'!er

Denemelerde 800 adet Lalahan Veteriner Zootekni Ara~tırm(ı
Enstitüsü orijinli Leghorn ilc 1400 adet Konya Harası orijinli Babcocb
günlük civcivleri olmak üzere toplam 2200 hayvan kullanılmı~tır.

Lalahan grubundan 20 ve Konya grubundan da 40 adet bir gün-
lük civciv kesilerek kanları ahnmı~ ve maternal antikorlan saptanmı~-
tır. Ayrıca, her iki gmha ait hayvanlardan 20 ~er olmak üzere toplam
40 civciv a~ılanmadan kontrol olarak bırakılmı~ ve geri kalan 2100
(760-;-1340) hayvan HBı ve LaSota su~larıylc a~ılanmı~lardır.
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Yumurtalar

Denemelerde kullanılan virusların üretilmesinde ve % 50 embriyo
letal titrelerinin tayininde 9-11 günlük embryolu tavuk yumurtaları
kullanılmış olup, inokulasyonlar standart yöntemlere göre yapılmış-
tır (5).

Aşılamalar

Hayvanlara deneme süresince iki aşı uygulanmıştır.

i. aşılama: Kontrol grubu dışındaki tüm civcivler LO günlük
iken HB i aşı suşu ile ilk aşılamaları (bir hayvan için 5 ml virus hesap
edilerek içme sularına katılmak suretiyle) yapılmıştır. Aşı dozu hay-
vanların yaşına ve bir defada içecekleri su miktarına göre ayarlan-
mıştır.

2. aşılama: Hayvanlar 30 günlük oldukları zaman, bu defa La-
Sota aşı virusu ile ayni HB 1 de olduğu gibi, sularına katılmak sure"
tiyle aşılanmışlardır.

Hayvanlar, aşılı su içmedcn 3 saat önce susuz bırakılmışlardır. Ay-
rıca her iki gruptaki hayvanlar numaralanarak ayrı yerlerde beslen-
mişlerdir.

Hema/!,lutinas)!on- lnh ibiS)!Lin testleri

Deneme süresincc 4 kez H 1 testi uygulanmıştır.

1. HI testi: Maternal antikorları saptamak amacıyla, hayvan-
ların ilk aşıları yapılmadan öne c (9 günlük iken) Lalahan grubundan
20 ve Konya grubundan da 40 cİvciv kesilerek kanları alınmış ve se-
rumiariyle HI testi uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir(2).

2. HI testi: Birinci aşılamadan 15 gün sonra Lalahan grubundan
48 ve Konya grubundan 75 hayvanın kanı alınarak serumları ile HI
testi uygulanmıştır.

3. HI testi: İkinci aşılamadan 15 gün sonra Lalahan grubundan
45 ve Konya grubundan 73 hayvanın kanlarının yoklamaları yapıl-
mıştır.

4. HI testi: Her iki gruptan kontrololarak ayrılan 40 hayvandan
alınan kan serumlarıyle, eprüvasyondan önce, HI testi yapılmıştır.

Epriivasyon

Hayvanlar ikinci aşıdan 15 gün sonra vclojenik Newcastle virusu
ile eprüvasyona tabi tutulmuşlardır. Virus kas içi olarak her hayvana
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10.000 ELDso/0.1 ml miktarında verilmi~tir. Bu amaçla Lalahan
grubundan a~l1ı 28 ve Konya grubundan da a~l1ı 73 hayvan (~prüve
edilmi~tir. Ayrıca, her iki gruba ait 40 adrt kontrololarak ayrılan
hayvanlar da denemeye alınml~lardır.

Klinik ve otopsi gijZıemleri
Hayvanlar eprüvasyondan sonra 15 gün süre ile klinik gözlem

altında tutulmu~lar ve ölemlerc otopsi yapılarak makroskopik bo-
zukluklar incdenmi~ ve virus izolasyonu için gerekli materyaller a11l1-
mı~tır.

Bulgular

Hemaglutinasyon-jnhibisyon testlerine ait bulgu/al"

i. HI testi sonuçları: A~ılar yapılmadan önce maternal antikor-
ları saptamak amacıyla uygulanan hu testte,

a- Lalahan grubuna ait 20 hayvanın ortalama log2 HI titresi
5.45,

b- Konya grubuna ait 40 hayvanın ortalama log2 HI titresi ise
7.43 olarak belirlenmi~tir.

Bu duruma göre Konya grubunun HI titI'eleri oldukça yüksek
bulunmuştur.

2. HI testi sonuçları: HB ı ilc birinci aşılamadan 15 gün sonra
uygulanan bu testtc,

a- Lalahan grubuna ait 48 hayvanın ortalama logz HI titresi
7.47,

b- Konya grubuna ait 75 hayvanın ortalama log2 HI titresi ıse
5.40 olarak saptanml~tır.

Alınan sonuçlar tablo-I de gösterilmi~tir.
(x): i i 2n

Tablo 1- Ikinci HI (csti sonuçları.

1--Scn~~ -~~ı;ıve : ı~;ıfı-tİo-clcr (x) - --~.-()-rtalaına ~0 l-Il tcsone ~Örc i
: grubu 1 , HI (itrl'si : duyarlı hayvan :

i 4 :ı ii 7 8 9 ID , i sayısı (%) ,
!._--------;----_._-_.-:---------I------ ;
i Lalahan (48) i - 2 8 12 179-: 7.47 i 1-32 "

I~.;ya (.152_ .--1~3_~G 29_' _7 _ ~-_ :---~=--~40~J~_ 84-9Z--'~
(x): ı/2n
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Bu sonuçlara göre, Lalahan grubunda ortalama titre de bir art-
ma, buna karşın Konya grubunda bir azalma görülmektedir. Halbuki
maternal antikor titre1cri incelendiğinde birbirlerinin tersi oldukları
gözlenmektedir.

İkinci HI testi sonuçlarına göre, Lalahan grubunda, tİtresi 7 den
aşağı olan hayvanların oranının alt ve üst sınırları istatistiki olarak
aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir.

(i-r)

-= 0.208 dir. ( P = tİtresi < 7 olanlarınp (X < 7) =

oranı)

LO
40

n J~.~48 48
48 Standart

hata)

Sp '--= ::l::0.0586 dır. Buna göre, bu örnekte titresi 7 den aşağıda
olanların oranı, standart 1ıatası ile birlikte,

0.208 ::l::0.0586 olur.

Bu örneğin temsil ettiği populasyonda titresi 7 den aşağı olanların
oranı,

(ıp = p 1: LSp formülünden, % 95 güvenle,
flP = 0.208 ::-L 2.008 x 0.0586 olur. Buna göre tİtresi 7 den aşağıda
olanların alt ve üst sınırları

(ıp = 0.208- 2.008 x 0.0586 = 0.208-0. 1176 = 0.09 (%
0.9).

rP = 0.208 +- 2.008 x 0.0586 = 0.208 -[- 0.1176 = 0.32
(% 32).

Bu duruma göre Lalahan grubu içinde titresi 7 den aşağıda ve
infeksiyana duyarlı olan hayvanların oranı, % 95 güvenle, % 0.9
(~ % i) ilc % 32 arasında değişecektir ve Newcasde'a duyarlı hay-
van sayısının oranı populasyonun % 32 'sini oluşturacaktır.

Ayni istatistiki yöntem uygulandığında, Konya grubu içinde
titresi 7 den aşağıda olanların oranı, % 95 güvenle, % 84 ile % 97
arasında bulunmaktadır. Bu duruma göre hayvanların hemen hepsi
infeksiyana duyarlı bir durum göstermektedir.
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3. HI testi sonuçları: La Sota aşı suşu ilc ikinci aşılamadan 15
gün sonra uygulanan bu testte,

a- Lalahan g-rubundan 4:) hayvanın ortalama log2 HI titreleri
6.5,

b- Konya grubundan 73 hayvanın ortalama log2 H i titreleri
ıse 5.63 olarak helirlenmiştir.

Her iki gruba ait titrder arasında önemli bir fark bulunmamak-
ta ve grubun da koruma düzeyinin altına indikleri görülmektedir.

Lalahan grubunun, üçüncü HI testlerine göre titrcsi 7 den
aşağı olan hayvanların oranı, ~:) 36 ile % 66 arasında değişecek
ve böylece duyarlı hayvan sayısı Cıa 0:, 60 nin üstünde bulunacaktır.

Konya grubunda ise durum, en az O{ 57 ve en fazla % 79 olacak
ve infeksiyona duyarlı hayvan oranı % 79'in üstünde bı.lurıacaktır.

Sonuçlar tablo-2 de gösterilmiştir.

Tablo- 2: Üçüncü HI t~sti sonu~'ları

!-.Scr~;:;:;-~-ayıs~ -j -'og;-I-Ü-titrcleı:* - ---i Ört~ı;;:;:;;:a- log, ' HI testine göre,
~ grubu ,---.-.-- ..----- HI titresi ' duvarl, Iıa)'van '.
'i i '

I
i 4 5 G 7 8 9 LO • i sayısı (%)

_______ , " , -v __ • __ 1 v. __ o _1_. _ ._., _. __ . .._!

: Lalalıan (45) ,3 8 13 12 :i-o 4' h.:) 3G-GG
. , i i
IKol1)':(73)---'-38 ~~ '--7 - 4-71~=-'----:i~f,3---i--,;;-;g--."

-- ._.- _. -- _ •• - - .- - - - o ••• • ----.- o - •• __ o _._

*: 1/ 2n

4. HI testi sonuçları: Kontrol grubu olarak ayrılan hayvanlarda
uygulanan bu testtc,

a- Lalahan grubundan 20 hayvanın ortalama log2 HI titresi 3.72,

b- Konya grubundan 20 hayvanın ortahmıii log2 HI titresi
ıse 3.3 olarak tespit edilmiştir.

Epriivasyona aİt bulgular
Bağışıklık durumlarını saptamak amacıyla kontroller \'(' aşılı

gruplardan alınan hayvanlar ikinci aşıdan 15 gün sonra eprüvasyona
tabi. tutulmu~lardır.

a- Lalahan grubundan eprüvasyona alınan aşılı 28 hayvanın
kan serumlarında saptanan ortalama log2 HI titreleri ve korunma
oranları tablo - 3'de gösterilmiştir.
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Tablo 3 - Lalalıan grubuna aİt eprüva~yon sonuçları

179

Hayvan -- 1-6Ie~ --j Canlı
adedi (28) i

, log, HI
i titrcleri

4
5
G
7
8

LO

i
li
7
9
i
4

i -Korunm-; -yü~cfesi 161ü~yü~desi-1
i «~,;l) i (~~) .
, i'--.1"- ..1"-- O-_.-!-- ---0----- -.---- -10-0----

2 4 67 33
i G flG 14

9 100 O
i 100 O
1 100 O

-- ---- - 0_- .- ._ .-, • ~__ ---I,---------.-..--------- ----i-- -- -
; Kontrol. :10 :W

*: Ortalama log, HI titrcleri :;> 4.

o 100

b-- Konya grubundan eprüvasyoııa konulan aşılı 73 hayvanın
kan serumlarıııda saptanan ortalama log2 HI titreleri ve korunma
durumları tabIoA'de gösterilmiştir.

Tablo 4- Konya grubuna ait eprüvasyon sonuçları .
.. - - -_._--_.- - ---.- _. __ .- - -- - _.- - -- ._----- ._-- - .. "---

i log, HI i Hayvan Ölen i Canlı i Konınma yüzdesi iı Ölüm yüzdesi :
tİrtreleri i adedi (73) i ; ('lo) i ('lo) :

!--4---1---38-- - 29-~---g-!---- 24-- --1--7(j- --i
i ~ ~ 3 2 40 GO i
I 6 ! 7 i i ri 8G 14

7 4 O 4 100 O
8 7 O 7 100 O
9 12 II 12 100 O

Konırol 20 20 O O 100

Tablo--S \C 4- incelendiğinde, ortalama HI titrcleri 7 olan hay-
vanların bağışıklık kontrolunde kullanılan vclojenik virusun i04ELDso
/ O. i ml dozuna karşı % i00 oranında direnç gösterdikleri, buna kar-
şın ortalama log2 titrcleri 6 olanların ise giderek artan bir duyarlılık
gösterdikleri, kolayca görülmektedir.

Klinik ve otopsi bulgulan

Eprüvasyona alınan aşılı ve aşısız hayvanlar i5 gün klinik gözlem
altında tutulmuşlardır. Hayvanlarda tortikollis, kanatlarda felçler
ve durgunluk gibi semptomlar gözlenmiştir. Ölenlerin otopsilerinde
bezli midede kanamalar, barsaklarda kanama ve ülserIcre rastlanıl-
.mıştır. Ölen hayvanlardan alınan materyallerden embriyolu yumur-
talara ekimler yapılarak patojcnik virus izole ve identifiye edilmiş-
tir.
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Tartışma ve Sonuç

Kanatlı hayvanlar arasında yüksek oranda ölümlere yol açan
Newcastic hastalığına karşı değişik patogenite özelliğine sahip New-
castic aşı viruslarından yararlanılmaktadır. Diğer bir çok ülkede ol-
duğu gibi, Türkiyede de bu infeksiyondan korunmak için büyük
kapasiteli tavuk işletmeleri lentojenik aşı viruslardan (HBı \'e LaSota)
kullanmaktadırlar.

Maternal antikorlara sahip hayvanların lentojenik suşlarla aşı-
lanmaları sonucu aşıya ilgili istenilen bağışıklık kriteri ortaya çıkama-
maktadır (3,7).

Çalışmada, maternal antikorlara sahip olan ve olmayan hayvan-
ların aşılamaları ayni zamanlama ile yapılmış ve antikor seviyeleri
ve bunu takiben eprüvasyon denemeleri ile bağışıklığın durumu orta-
ya konulmuştur. Lalahan grubunda bulunan hayvanlardan alınan
20 kan örneğinin ortalama logz HI titresi 5.45, Konya grubunda bu-
lunanların ise bu titreleri logz HI 7.43 olarak belirlenmiştir. Birinci
aşılamayı takiben maternal antikor düzeyi ortalağma logz HI .).45
olan Lalahan grubundaki hayvanların ortalama logz HI titreleri 7.47'
ye ve sürüdeki bağışıklık oranı da % 79'a yükselmiştir. Maternal anti-
kor düzeyi ortalama logz HI 7.43 olan Konya grubundaki hayvan-
ların birinci aşılamayı takiben logz HI titreleri 5. 40'a düşmüştür.
Sürüdeki bağışıklık ise % 9.4 olarak saptanmıştır. Alınan bu sonuçla-
ra göre, maternal antikor düzeyi yeterli olan hayvanlara aşı uygulan-
'ması halinde, antikor titreleri düşmekte, buna karşın maternal anti-
buna karşın maternal antikor düzeyleri yetersiz olan hayvanlara
içme suyu ile aşı uygulandığında yeterli bir korunma meydana geldiği
görülmektedir. İkinci aşılamayı takiben 15 gün sonra her iki grupta
yapılan HI test sonuçlarına göre tİtrelerin farklılık göstermediği
belirlenmiştir.

Eprüvasyondan alınan sonuçlara dayanarak, Lalahan grubun-
daki hayvanların ikinci aşılamadan 15 gün sonra yapılan denemelerin-
de negatif düzeyde antikor taşıyanların % 100'ünün öldüğü, buna kar-
şın logz HI 7 ve yukarı titreye sahip hayvanların korundukları ortaya
konulmuştur. Benzer sonuçlar Konya grubunda bulunan hayvanlar-
la yapılan denemelerden de alınmıştır (tablo-3 ve 4).

Yapılan bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak maternal anti-
kor düzeyleri saptanıp hayvanlara içme suyu yolu ilc aşı tatbik edil-
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diğinde, hayvanları infeksiyona karşı koruyabilecek düzeyde bir an-
tikor titresini sağlamak mümkün olmaktadır. Yine ayni denemelerle,
iki aşılama arasındaki sürenin uygun bir antikor titresi oluşabilmesi
açısından ne kadar zaman aralığı gerektiğinin araştırılmasının yararlı
olacağı sonucu ortaya konulmuştur.

Teşekkür

Bu çalışmada İstatistiksel değerlendirmeleri yapan A.Ü. Ziraat
Fakültesi, İstatistik ve Genetik Anabilim Dalı öğretim elemanlarından
sayın rard. Doç. ])1'. Orhan Kavuncu'ya teşekkür ederiz.
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