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TAVUKTİFOSUNUN İNDİREKTTANISINDA PLATE
TEST, ROSE BENGAL PLATE TEST, TÜP ve

MİKROAGLUTİNASYON TESTLERİNİN KULLANILMASI
Ömer M. ESENDALı
ÖmerAKAY2

Müjgan İZGÜR2
Oktay KESKİNJ

The use of plate test, Rose Rengal plate test, macroscopic tu be and
microagglutination tests in the indirect diagnosis of fowl typhoid

Summary: Fowl typhoid is one of the most important infectious diseases of
poultry. This infection needs periodical monitoring procedures in detecting car-
riers, especially, in breeder flocks. Plate and macroscopic tube agglutination tests
are commonly used in the indirect diagnosis offowl typhoid.

In this study, serum samples submitted to the Department of Microbiology of
Veterinary Faculty, University of Ankara for diagnosis were examined by plate
test antigen suppliedfrom Pendik Animal Diseases Central Research Institute, and
also by Rose Bengal plate test, macroscopic tube and microagglutination test anti-
gens prepared in our laboratory. Among 146 serum samples examined, 80 and 57
were found positive by plate test and Rose Rengal plate test, respectively. In the
macroscopic tube agglutination test, 14 sera showed titers between 11/2.5 and /i
400 whereas, 23 sera exhibited titers between /112.5 and /1200 in the microaggluti-
nation test.

.. Özet: Tavuk tifosu, kanatlı hayvanlann önemli bir infeksiyöz hastalığıdır.
Ozellikle damızlık işletmelerde, portör kontrollerinin periyodik olarak yapılmasını
gerektiren bu infeksiyonun indirekt tanısında, plate test ve yavaş tüp aglutinasyon
testleri kullanılmaktadır.

Bu çalışmada, sahadan toplanan tavuk kan serumlan Salmoneıla yönünden
Pendik Hayvan Hastalıkları Merkez Araşıırma Enstitüsü'nden sağlanan plate test
antijeni ve laboratuvarda hazırlanan Rose Bengal plate test antijeni, tüp ve mikro-
aglutinasyon test antijenleri ile ayrı ayrı incelenmiştir. Test edilen 146 serum un 80'i
plate test ile, 57'si ise Rose Bengal plate test ile pozitif bulunmuştur. Yine kullanılan
146 serumun I4'ü tüp aglutinasyon testinde 11/2.5-/1400 arası titre gösterirken,
23'ü de mikroaglutinasyon testinde /112.5-/1200 titre göstermiştir.

Giriş

Kanatlı hayvan sektörünü ve dolayısı ile yurt
ekonomisini olumsuz yönde etkileyen hastalıkla-
rın başında gelen tavuk tifosu, öncelikle tavuk ve
hindiler olmak üzere diğer evcil kanatlı hayvan-
larda da görülebilen septisemik karakterde, akut
ve kronik seyirli, infeksiyöz ve salgın bir hastalık-
tır (5, 7,12).

i Dr., AÜ Veteriner Fakültesi, Mikrohiyoloji Anabilim
Dalı, Ankara.

2 Prof. Dr. AÜ Veteriner Fakültesi, Mikrohiyoloji Anahi.
lim Dalı, Ankara.

3 Araş. Gör., AÜ Veteriner Fakültesi, Mikrohiyoloji Ana-
bilim Dalı, Ankara.

Tavuk tifosunun etkeni Salmoneıla gallina-
rum'dur. S. gallinarum, SalmoneIla cinsi içinde
"D" grubunda yer alan, Gram negatif, hareketsiz,
sporsuz, kapsülsüz ve çomak şekilli bir mikroor-
ganizmadır. S. gallinarum, aynı cinste bulunan S.
pullorum ile birçok ortak morfolojik, kültürel, bi-
yokimyasal ve serolojik özelliklere sahiptir. S.
pullorum ve S. gallinarum, başlangıçta iki farklı
tür olarak identifiye edilmelerine karşın, Kauff-
man-Wrute sıruflandırrnasında bu etkenler aynı
türün farklı iki biyotipi olarak bildirilmişlerdir (5,
7, 8, 12). Her ikisi de hareketsiz olan S. pullorum
ve S. gallinarum'da "O" somatik antijenik yapı
1,9,12 olup, 12'nin 121, 12ı ve 123 ortak antijenle-
ri vardır. Her iki etkende de varyant suşlar 123
faktörünü yüksek, 12ı'yi az oranda; standart suşlar
ise 123 faktörünü az, 12ı faktörünü ise yüksek
oranda bulundururlar. Bu nedenle antijen için bu
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iki suşun birlikte kullanılması ile kanatlı hayvan-
larda ?ullorum hastalı~ı ve tavuk tifosunun sero-
lojik taramaları yapılır (7, 8, 12). S. pullorum
standart (S-) ve varyant (V-) suşlarm birlikte kul-
lanılması bazı durumlarda, özellikle E. eoli infek-
siyonlarından sonra veya başta S. enteritidis ve S.
berta olmak üzere di~er invaziv "D" grubu Sal-
monella serotipleri ile non-spesifik reaksiyonların
ortaya çıkmasına neden olur. Bu tip reaksiyonla-
rın nedeni bazı araştırıcılara göre somatik 122 fak-
törüdür (6, 8, 15, 19).

Özellikle yetişkin tavuklarda yeşil renkli bir
ishal ile karakterize olan tavuk tifOSUnunbir kü-
mes içinde yayılmasında ve bir nesilden di~erine
geçmesinde, dolayısı ile devamlılı~ının sürmesin-
de, hastalıktan kurtulmuş portör hayvanlar önemli
bir roloynarlar (5, 7, 12). Böyle portör hayvanlar
dışkı ve yumurtaları ile mikrop çıkararak kuluçka
raflarını ve kümesieri kontamine ederler. Hastalı-
~ın kontrol altına alınmasında ve. eradikasyon
programlarının başarılı bir şekilde yürütülebilme-
sinde, sürü içindeki kronik portör hayvanların be-
lirlenerek ayıklanmaları ve imha edilmeleri strate-
jik bir önem taşımaktadır (5, 6, 12, 19).

Tavuk tifosunun laboratuvar teşhisi direkt
olarak. kültürel ve indirekt olarak da serolojik
yöntemlerle yapılmaktadır. Günümüzde tavuk ve
hindilerde S. pul/orum ve S. gallinarum infeksi-
yonlarının saha taramalarında ve infekte hayvan-
ların indirekt teşhisinde en geçerli olan serolojik
yöntemlerin başında; lamda kan ve serumla yapı-
lan çabuk aglutinasyon reaksiyonları gelmektedir
(5,6,8. 13. 14). Di~er tekniklerden tüp aglutinas-
yon yöntemi (5, 13, 19) ve bunun bir modifikas-
yonu olan mikroaglutinasyon tekniği de (8, 18,
2 I) infekte hayvanların teşhisi amacıyla spesifik
aglutininlerin saptanmasında kullanılmaktadırlar
(2 i, 22). Farklı yaş gruplarındaki hayvanlarda şe-
killenen spesifik antikor yanıtlarını plate ve mik-
roaglutinasyon testleri ile araştıran Bourhy ve ark.
(8), çok genç hayvanların serolojik olarak teste ta-
bi tutulmalarının yararsız olaca~ını, hayvanlar an-
cak 10-12 haftalık olduklarında infeksiyona karşı
önemli düzeyde bir antikor yanıtının şekillenece-
ğini bildirmişlerdir. Thaxton ve ark. (18), inaktive
S. pul/orum süspansiyonlarının Lv. inokülasyo-
nundan sonra tavuklarda deneyselolarak meydana
getirdikleri aglutininlerin ortaya konulması için
mikroaglutinasyon tekniğini kullanmışlardır.
Araştırıcılar, tüp aglutinasyon testini mikroagluti-
nasyon testi ile karşılaştırdıklarında, her iki testle
elQe edilen tiırelerin uyum gösterdi~ini açıklamış-
lardır. Williams ve Whittemore (2 I), yaptıkları
benzer bir çalışmada, tavuklarda ?ullorum hastalı-
ğı ve tavuk tifosu portörlerinin saptanması için
tetrazolium ile boyanmış S. pul/orum antijenini
mikroaglutinasyon testinde uygulamışlar ve testi
tüp aglutinasyon testi ile karşılaştırarak her iki
testle elde edilen titrelerin birbirlerine paralellik
gösterdiklerini bildirmişlerdir. Portörleri saptama-
da mikroaglutinasyon ve tüp aglutinasyon testleri.

ni eşit düzeyde geçerli bulan araştırıcılar aynı za-
manda, mikroaglutinasyon testinirı non-spesifık
aglutininlerden fazla etkilenmedi~ini de ortaya
koymuşlardır. Minga ve Wray (13), plate test ile 1
dak.'dan sonra şekillenen reaksiyonların şüpheli
kabul edilece~ini; tüp aglutinasyon testinde ise 1/
40 ve daha yüksek titrelerin pozitif, 1/W titrenirı
şüpheli ve l/2O'nirı altındaki titrelerin de negatif
olarak de~erlendirilece~ini açıklamışlardır. Aynı
çalışmada, araştırıcılar, S. enteriıidis ile aşılı hay-
vanlardaki antikorları saptamada plate test, tüp
aglutinasyon ve EUSA yöntemleri arasında bü-
yük bir fark tesbit edememişlerdir. Benzer şekilde
S. enteritidis ile araştırma yapan Chart ve ark. (9),
kültür pozitif tavuk sürülerinin saptanmasında
ELISA yönteminin tek başına yeterli ve güvenilir
olmayacağını aksine, kan ile yapılan plate testinirı
daha kesin sonuç verdiğini, daha ucuz ve kolay
uygulanabilir bir test olduğunu ve kümes koşulla-
rında dahi kullanılabilirli~ini belirtmişlerdir.
Waltrnan ve Home (19), inceledikleri 134171 se-
rum örneğinden 680'ini (%0.51) tüp ag1utinasyon
testi ile pozitif bulmuşlar ve bu serum örnekleri-
nin alındığı hayvanların 226'sından (%33.2) Sal-
monella izolasyonu yapmışlardır. Serolojik testIe-
rin yanlış pozitif sonuçlar verebileceklerini
bildiren araştırıcılar, serolojik testlerin aynı za-
manda S. pul/orum ve S. enteritidis yönünden
doğrulanmaları için reaktör hayvanların veya sU-
rülerin bakteri yolojik yönden de incelenmelerinin
zorunlulu~nu ortaya koymuşlardır. Gast ve Be-
ard (ıo) S. enteritidis ile deneysel infeksiyon oluş-
turdukları yumurtacı tavuklarda oluşan spesifik
antikor yanıtını S. pullorum ve S. enteritidis'den
hazırladıkları antijenlerle plate, tüp ve mikroaglu-
tinasyon testleriyle incelemişler ve her üç test ile
de seropozitif hayvanları etkin bir şekilde identifı-
ye ettiklerini ve testler arasında duyarlılık bakı-
mından fazla bir fark bulunmadığını bildirmişler-
dir. Araştırıcılar, S. enteritidis antijeni ile elde
edilen ortalama mikroaglutinasyon titrelerinin, S.
pul/orum antijeni ile elde edilenlere oranla daha
yüksek oldu~u ve S. pul/orum antijeninin kulla-
nılması ile plate testte oluşabilecek non-spesifik
reaksiyonların en aza indirildi~ini ortaya koymuş-
lardır.

Alton ve ark. (1) tarafından hayvanlardaki
Bruceliosis infeksiyonunun indirekt teşhisi için
bildirilen ve düşük pH'1ı antijen kullanımından
dolayı IgM sınıfı antikorları elimine ederek sade-
ce serumdaki IgG sınıfı antikorların varlı~ı orta-
ya koyan Rose Bengal plate testi, Sanchis ve Aba-
die (16) tarafından, aynı prensip ile koyunlardaki
S. abortus ovis infeksiyonunun serolojik teşhisin-
de başarı ile kullanılmıştır. İnfekte. sa~lıklı ve aşı-
lı koyunlardan temin ettikleri serumlarla. Rose
Bengal plate test ve tüp aglutinasyon testlerini
karşılaştıran araştırıcılar, Rose Benga1 p1ate testi-
nin epidemiyolojik çalışmalarda ve tüp ag1utinas-
yon testinin de koyunlardaki S. abortus ovis infek-
siyonlarının serolojik teşhisinde iyi sonuçlar
verdiklerini açıklamışlardır.
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Yapılan bu çalışmada, tavuk tifosunun indi-
rekt teşhisinde ve ayrıca portör hayvanlann sap-
tanmasında rutin olarak kullanılan plate test ve
tüp aglutinasyon testlerinin yanısıra, tüp agluti-
nasyon testinin bir modifikasyonu olan mikroag-
lutinasyon testi ile birlikte S. aborrus ovis infeksi-
yonunun teşhisi için geliştirilmiş olan Rose
Bengal plate testinin de (16) denenmesi ve bu
testlerin pratikteki önemlerinin araştırılması
amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Serumlar

Tesı serum/arı: Çalışmada, AÜ Veteriner Fa-
kültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'na teşhis
amacıyla getirilen toplam 146 adet tavuk serumu
incelenmiştir.

Sıandarı serum/ar: Çalışmada, S. pul/orum
standart (S-) ve varyant (V-) suşlarıyıa hiperim-
münize edilen iki adet tavu~n serumları pozitif
kontrol ve ayrıca plate test ve tüp aglutinasyon
test sonuçları negatif olan iki adet tavu~a ait se-
rumlar da negatif kontrololarak kullanılmıştır.

Antijenler

P/aıe lesi anıijeni: Tarım ve Köyişleri Ba-
kanlı~ı Pendik Hayvan Hastalıkları Merkez Araş-
tırma Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kristal
viyole ile boyalı S. pul/orum plate test antijeni
kullanılmıştır.

Rose Benga/ p/aıe lesı anıijeni: Bu antijen,
Sanchis ve Abadie'nin (16) bildirdikleri yönteme
göre hazırlanmıştır. Bu amaçla S. pul/orum S- ve
V- suşları 37°C'de 18 saat süreyle üretilerek 3 kez
yıkanmış, süzülmüş ve PBS içinde %12.5 olacak
şekilde süspanse edilmiştir. Süspansiyon 56°C'de
i saat süreyle inaktive edildikten sonra üzerine
hacmi kadar PB S ilave edilmiş ve final kon-
santrasyonu %6 olacak şekilde, %1'lik Rose Ben-
gal boyasından katılarak +4°C'de bir gece bekle-
tilmiştir. Süre sonunda süspansiyon süzülerek
santrifüje edilmiş ve 0.4 M tris maleat tamponu
(20) ile yıkanarak yine aynı tampon içinde final
konsantrasyonu %6 olacak şekilde sulandırılmış-
tır.

Tüp ag/uıinasyon anıijeni: Bu antijen, Tarım
ve Köyişleri Bakanlı~ı Veteriner İşleri Genel Mü-
dürlü~'nün "Kanatlıların Pullorum ve Tifüs Gal-
linanım Hastalı~ı Mücadele Yönetrneli~i "ne (2)
göre hazırlanmıştır. S. pul/orum S- ve V- suşları-
nın Nutrient buyyondaki kültürlerinden Roux şi-
şelerinde hazırlanan Nutrient agara 2-6 ml mikta-
rında ekilerek yüzeyin kültürü emmesi için 2 saat
37°C'de bekletilmiş ve besi yerleri ters çevrilerek
37°C'de 2 gün süreyle inkübe edilmiştir. Bu süre
sonunda, üreme %0.5 fenollü FTS ile toplanmış, 3
kez. yıkanmış ve antijenin yo~unlu~u fenoHü FTS
ile McFarland No 1'e, pH'sı ise ı/ıo N NaOH ile
8.0'e ayarlanmıştır.

Mikroag/uıinasyon anıijeni: Bu antijen, Wil-
liams ve Whittemore'un (22) bildirdikleri yönte-
me göre hazırlanmıştır. S. pul/orum S- ve V- suş-
ları 200 ml TSB 'e üretilmiştir. Daha sonra, içinde
2000 ml buyyon bulunan erlenmayere kültürürı tü-
mü ekilmiş ve belirli zaman aralıklan ile çalkala-
narak 37°C'de 6 saat süreyle inkübe edilmiştir. Bu
süre sonunda, kültüre 100 ml %0.5'lik trifenil tet-
razolium klorid (TTC) katılmış ve 30 dak süreyle
mikroorganizmaların boyanması sa~lanmıştır. Bo-
yama işleminden sonra kültüre %0.5 formol katı-
larak 37°C'de.2 saat süreyle inaktivasyon işlemi
gerçekleştirilmiştir. Bunu takiben kültür, FTS ile
3 kez yıkanmış ve son yıkamadan sonra içinde
%0.5 formol içeren 200 ml FTS ile süspanse edil-
miştir. Bu şekilde. hazırlanan antijenin konsantras-
yonu yaklaşık olarak McFarland No 3'e ayarlan-
mıştır (5-8 x ıos/ml).

P/aıe ıesıi (PT): Bir damla şüpheli serum ile
bir damla boyalı plate test antijeni lam üzerinde
karışurılmış ve 2 dak içinde meydana gelen aglu-
tinasyon pazitif olarak de~erlendirilmiştir (3).

Rose Benga/ p/aıe tesli (RBPT): Bu testte,
30 ııl antijen ile 30 ııl şüpheli serum lam üzerinde
karışurılmış ve 4 dak içinde meydana gelen aglu-
tinasyon pozitif olarak de~erlendirilmiştir (16).

Tüp ag/uıinasyon ıesıi (TAT): Bu testte, şüp-
heli serumun 1I12.5'tan başlamak üzere 1 ml için-
de iki katlı sulandırmaları yapılmıştır. Bu amaçla
birinci lüpe 1ml FTS ve 0.04 ml serum, di~er tüp-
lere ise 0.5 ml FTS konularak birinci tüpten 0.5
ml ikinci tüpe aktarılarak sulandırma yapılmıştır.
Sulandırmaların üzerine eşit miktarda (0.5 ml) tüp
aglutinasyon antijeninden eklenerek tüpler
37°C'de bir gece inkübe edilmiştir. Bu süre so-
nunda tüpün dibinde dantela tarzında çöküntü ve
üst sıvıda da berraklık görülmesi pozitif olarak
değerlendirilmiştir (2 I). Aynı işlemler testte. kul-
lanılan pozitif ve negatif kontrol serumlan ile de
yapılmıştır ve sonuçların değerlendirilmesinde
kriter olarak, meydana gelen reaksiyonlar dikkate
alınmışur.

Mikroag/uıinasyon ıesli (MAT): Bu test, Wil-
liams ve Whittemore'un (21) bildirdikleri yönte-
me göre mikroplate'lerde yapılmıştır. Bir tüpte
i000 III FTS ve 40 ııl şüpheli serum kanştırılmış
ve bu karışırndan 100 III alınarak mikroplate'in bi-
rinci gözüne konulmuştur. Mikroplate'in di~er
gözlerine ise 50 III FTS konularak, birinci gözden
50 III aktarılmak suretiyle serurnun iki katlı sulan-
dırmaları yapılmıştır. Solandırmaların üzerine 50
ııl TIC boyalı mikroaglutinasyon antijeni darnla-
ularak mikroplate'in üzeri adhesiv bantla kapatıl-
mış ve 37°C'de i8-24 saat inkübe edilmiştir. Bu
süre sonunda mikroplate çukurlarının dibinde
meydana gelen dantela tarzındaki ÇÖküntüler
kontrol serumları ile karşılaştırılarak de~erlendi-
rilmeleri yapılmıştır.
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Tablo 1: Çalışmada kullarulan tavuk serumlarının PT, RBPT, TAT ve MAT sonuçları.
Table 1: PT, RBPT. SAT and MAT results of chicken sera examined in the study.

Incelenen Serolojik testler

serum PT RBPT TAT MAT

sayısı (+) (-) (+) (-) (+). (-) (+). (-)

146 80 66 57 89 14 132 23 123

(54.79) •• (45.21) (39.04) (60.96) (9.59) (90.41) (15.75) (84.25)

• : TAT ve MAT testlerinde titre veren serum sayıları
•• : Yüzde oranı

Tablo 2: Test edilen tavuk serumlannın TAT ve MAT
titreleri.

Table 2: SAT and MAT titers of chicken sera tested.

Titre

Tablo 4: TAT ve MATpozitifbulunan serumlann PT ve
RBPT sonuçlan.

Table 4: PT and RBPT results of sera foımd posilive in
SATandMAT.

Serolojik testler

Negatif 1/12.5 1/25 1/50 1/100 1/200 1/400

TAT

MAT

132.

123

3

4

6

6

3

11

2

TAT (+)

11.

MAT (+)

19

PT(+)

11

PT (+)

19

RBPT (+)

9
RBPT (+)

10
.: Serum sayısı .: Serum sayısı

Tablo 3: Pozitif kontrol serumlarının TAT ve MAT titreleri.
Table 3: SAT and MAT tiıers of posilive control sera.

Haftalara göre titre

ı. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta

TAT MAT TAT MAT TAT MAT TAT MAT

1. Hayvan 2/200 1/100 4/200 1/400 4/200 1/400 4/200 1/400

2. Hayvan 2/200 1/400 4/200 1/400 KESILDI

.: TAT ve MAT testlerinde titre veren serum sayıları
•• : Yüzde oranı

Bulgular
Plaıe lesi (PT) sonuçları: İncelenen toplam

146 tavuk serumunun 80'i (%54.79) plate testle
pozitif ve 66'sı (%45.21) ise negatif bulunmuştur
(Tablo I).

Rose Bengal plaıe lesi (RBPT) sonuçları:
Toplam i46 adet tavuk serumunun Rose Bengal
plate test ile 57'si (%39.04) pozitif ve 89'u
(%60.96) negatif bulunmuştur (Tablo- I).

Tüp agluıinasyon lesi (TAT) sonuçları: Top-
lam 146 adet test serumunun tüp aglutinasyon tes-
ti ile incelenmesi sonucunda 14'ü (%9.59) titre
gösterirken 132'si (%90.41) titre vermemiştir
(Tablo 1). Titre gösteren 14 serumdan II 'i
(%78.57) pozitif (1/25 ve üstü titre) ve 3'ü
(%21.43) negatif bulunmuştur (Tablo-2). TATda
pozitif kontrololarak kullanılan, hiperimmunize
edilmiş iki adet tavuğa ait serumlarla da 2/200-4/
200 arasında titreler elde edilmiştir (Tablo-3).

Mikroagluıinasyon lesi (MAT) sonuçları:
Toplam 146 adet test serumunun mikroaglutinas-
yon testi ilc incelenmesi sonucunda 23'ü (%15.75)
titre gösterirken 123'ü (%84.25) titre vermemiştir

(Tablo-l). Titre gösteren 23 serumdan 19'u
(%82.61) pozitif (1/25 ve üstü titre) ve 4'ü
(%17.39) negatif bulunmuştur (Tablo-2). MAT'da
pozitif kontrololarak kullanılan hiperimmunize
edilmiş iki adettavuğa ait serumlarla da 1/100-1/
400 arasında titreler elde edilmiştir (Tablo-3).

Tüp aglutinasyon ve mikroaglutinasyon pozi-
tif sonuç veren serumlann plate ve Rose Benga1
plate test sonuçlart karşılaşttnldtğında ise; tüp ag-
lutinasyon pozitif II serumdan tümü (%100) plate
test ile de pozitif bulunurken. 9'u (%81.82) Rose
Bengal plate test ile pozitif olarak saptanmışur.
Benzer şekilde mikroaglutinasyon pozitif 19 se-
rumdan tümü (% 100) plate test ile de pozitif bulu-
nurken, lO'u (%52.63) Rose Benga1 p1ate test ile
pozitif olarak değerlendirilmiştir (Tablo-4).

Tartışma ve Sonuç

S. ga/linarum tarafından meydana getirilen
tavuk tifosu, başta tavuk ve hindiler olmak üzere
diğer evcil kanatlı hayvanlarda da görülebilen
septisemik karakterde. akut ve kronik seyirli, in-
feksiyöz ve salgın bir hastalıktır (5, 7, 12).
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Hastalı~ın laboratuvar teşhisi direkt olarak,
kültürel ve indirekt olarak da serolojik yöntemler-
le yapılabilmektedir. Direkt teşhis yönteminde
hastalıktan şüpheli hayvanların kalp kanı, karaci-
~er, dalak ve kemik iliklerinden genel ve özel (se-
lektif ve diferensiyel) besi yerlerine ekimler yapı-
larak, kültürler 37°C'de 24-48 saat inkübe
edilirler. İnkübasyon sonunda üreyen koloniler
morfolojik, kültürel, biyokimyasal ve serolojik
olarak S. gallinarum yönünden de~erlendirilirler
(5, 11,12). Hastalı~ın indirekt teşhisinde ise, hay-
vanların kan serumlarında oluşan spesifik antikor-
lann varlı~ını ortaya koyan, lamda kan ve serum
ile yapılan plate test ve serumla yapılan tüp ve
mikroaglutinasyon testleri kuııanılmaktadır (5, 6,
8,13,18,19,21).

Tavuk tifosunun kontrolü için birçok yöntem
kullanılabilmektedir. Bunlardan, damızlık tavuk
sürülerinin 9R suşundan hazırlanan attenüe
aşılarla aşılanınaları ve furazolidon gibi geniş
spektrumlu antibiyotiklerin yemler1e birlikte hay-
vanlara verilmesi infeksiyonun ve mortalitenin
azalmasında etkili olabilir (4, 12). Ancak, 9R su-
şunun bazı tavuk ırklan için virulens göstermesi
ve yemle birlikte uzun süre hayvanlara antibiyotik
verilmesinin de dirençli mutant suşların ortaya
çıkmasına neden olmasından dolayı, bu iki yönte-
min pratikteki kuııanımları kısıtlanınaktadır. Ta-
vuk tifosunun koruma ve kontrolünde uygulanan
en etkin yöntem, iyi bir bakım ve beslenme ile
birlikte eradikasyon programlannın beraber yürü-
tülmesidir. Eradikasyon programları ise, serolojik
olarak infekte sürülerin belirlenmesi ve bireysel
reaktör hayvanların ayıklanarak elimine edilmesi
ile gerçekleştirilir. Tavuk tifosunda genellikle, se-
rolojik teşhis yöntemleri tercih edilir. çünkü, S.
gallinarum di~er Salmoneııa serotiplerinin aksine
dışkıda fazla miktarda bulunmaz. Oral infeksiyo-
nu takiben, etken yüksek oranda invazyon gösterir
ve kan dolaşımında şekillenen antikorlar serolojik
yöntemlerle kolaylıkla saptanır (6).

Bourhy ve ark. (8), spesifik antikorları belir-
lemede, mikroaglutinasyon testinde yüksek bir
duyarlılık saptarken, plate testte daha az bir du-
yarlılık bulmuşlardır. Mikroaglutinasyon testinde
S. gallinarum S- ve V- suşlarının birlikte kullanıl-
ması ile antijen duyarlılı~ının arttı~ını açıklayan
araştırıcılar, plate testin özeııikle 56 haftalık yeliş-
kin hayvanlarda oldukça duyarlı çalıştı~ını ve 1/4
serum sulandırmasının bu testte non-spesifik reak-
siyonları elimine etmede faydalı oldu~nu ileri
sürmüşlerdir. Thaxton ve ark. (18), mikroagluli-
nasyon tekni~i ile inceledikleri tavuk serumların-
da 118-1/512 arasında titreler saptamış ve TAT ile
benzer titreler elde edilmesine karşın teknikte
TATa oranla çok daha az miktarlarda reaktif ve
seruın kullanıldı~ını ve titrelerin çok daha kolay
saptanabildi~ini açıklamışlardır. Williams ve
Whittemore (21), do~al infekte tavuk serumların-
da TAT ve mikroaglutinasyon teknikleri ile 1/
100-1/1600 arasında anlikor titreleri saptamışlar
ve mikroaglutinasyon teslinin; zaman. kullanılan

alan ve maliyet yönünden tüp aglutinasyon testin-
den daha ekonomik oldu~nu, bu nedenle de daha
çok tercih edilen bir teknik oldu~u vurgularnış-
lardır. Minga ve Wray (13), saha taramalannda
kullanılan plate testinin duyarlılı~ının az oldu~-
nu ve deneyimsiz kişiler tarafından yanlış pozitif
veya yanlış negatif de~erlendirilebilece~ini bildir-
mişlerdir. Waltman ve Home (19), tüp aglutinas-
yon testi ile pullorum-tifo yönünden inceledikleri
134171 serum öme~inden 680 (%0.51) adedini
pozitif saptarnışlardır. Serolojik olarak pozitif sap-
tanan 680 hayvanın 226'sından (%33.24) "D" gru-
bu Salmonella izole ettiklerini açıklamışlardır.
Çalışmada incelenen toplam 146 tavuk serumun-
dan 80'i plate test ile pozitif bulunurken, 14'ü tüp
aglutinasyon ve 23'ü de mikroaglutinasyon testi
ile titre göstermiştir. Tüp aglutinasyon testinde tit-
re gösteren 14 serumdan 3'ü negatif (1/12.5), II ii
pozitif (1/25~); mikroaglutinasyon testinde titre
gösteren 23 serumdan da 4'ü negatif (1/12.5) ve
19'u pozitif (1/25~) olarak değerlendirilmiştir (2).
Nonspesifik reaksiyonlardan fazlaca etkilenebilen
plate test (6, 8, 15, 19) sonuçları tüp ve rnikroag-
lutinasyon test sonuçları ile karşılaştırıldığında,
bu yüksek poziliflik oranının S. gallinarum infek-
siyonu ile ilişkili olmadı~ı, serumda di~er bakteri-
yel etkenlere karşı şekillenmiş antikorlann varlı-
~ından kaynaklandı~ı kanısına vanımıştır. Tüp ve
mikroaglutinasyon titreleri karşılaştırıldı~ında ise,
infekte hayvanların belirlenmesinde her iki test
arasında büyük bir fark bulunamamıştır. Araştırı-
cılar tarafından diagnostik düzeyolarak kabul edi-
len 1/25 serum sulandırmasında (2, 21) her iki test
arasında %100 bir korelasyon bulunurken, sapta-
nabilen yegane önemli fark. 1/50 serum sulandır-
masında tüp aglutinasyon teslinde 3, mikroagluti-
nasyon testinde ise i i hayvanın litre vermiş
olmasıdır. Saptanan bu farkın, Williams ve Whit-
temore'un (2L) da bildirdikleri gibi. mikroagluti-
nasyon testinde daha konsantre bir antijen kulla-
nılmasından ve anlijenin, tüp aglutinasyon
antijeninin aksine boyalı olmasından ileri geldi~i
kanısına varılmıştır. Testte 1/25 serum sulandır-
masından sonra azalan anlikor titresi boyasız anti-
jenle uygulanan tüp aglutinasyon testinde gözden
kaçabilirken, boyalı antijenle uygulanan mikroag-
lulinasyon testinde daha etkin bir şekilde saptana-
bilmişlir.

Koyunlardaki S. aborıus ovis infeksiyonunun
serolojik teşhisinde Rose Bengal plate test ve tüp
aglulinasyon testlerini karşılaştıran Sanchis ve
Abadie (16). inceledikleri 2343 şüpheli koyun se-
rumundan 896 (%38.24) adedini Rose Bengal pla-
te test ile pozitif olarak saptarlarken, mikroagluti-
nasyon testi ile 352 (%15.02) adedinin pozitif (1/
().4fr;;), 24 i (%10.29) adedinin şüpheli (1/320) ve
303 (%12.93) adedinin de negatif (1/160~) olarak
değerlendirildiğini, infeksiyon sonrası 10-15. gün-
de pike çıkan (1/5120) ve 90. günde bile mikroag-
lutinasyon tesli ile diagnostik düzeyin (1/640)
üzerinde bulunan spesifik antikorların (17) Rose
Bengal plate testte daha uzun bir süre ile saptana-
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bildiklerini bildirmişlerdir. İncelenen toplam 146
tavuk serumundan 57'si Rose Bengal plate test ile
pozitif bulunmuştur. Düşük pH'lı antijen kullanı-
mına bağlı olarak serumdaki IgM sınıfı antikorları
inaktive eden ve sadece IgG sınıfı antikorların
varlığını ortaya koyan Rose Bengal plate testi, S.
gallinarum ile infekte hayvanların belirlenmesin-
de standart plate teste oranla.daha duyarlı bulun-
muştur. Plate test ve Rose Bengal plate test ile tüp
ve mikroaglutinasyon testleri karşılaştırıldığında,
infekte hayvanların saptanmasında plate test ile
pozitif korelasyon saptanırken, Rose Bengal plate
test ile daha az sayıda hayvan pozitif olarak de-
ğerlendirilmiştir. Tüp aglutinasyon testinde pozi-
tif saptanan 11 hayvarun tümü plate test ile de po-
zitif bulunurken, 9'u Rose Bengal plate test ile
pozitif olarak değerlendirilmiştir. Benzer şekilde
mikro!!&lutinasyon testinde pozitif saptanan 19
hayvanın tümü p1ate test ile de pozitif bulunurken,
10'u Rose Benga1 plate test ile pozitif olarak de-
ğerlendirilmiştir. Bu sonuçlar, özellikle kronik in-
fekte ve portör hayvanların saptanmasında Rose
Bengal plate testinin daha duyarlı çalıştığı sonu-
cunu ortaya çıkarmıştır.

Yurdumuzda damızlık kümesIerin S. pu/lo-
rum ve S. gallinarum yönünden kontrolleri, Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanlığı Kuluçkahane ve
Damızlık İşletmelerinin Sağlık Kontrol Yönetme-
liği (3) uyannca, 4 aylıktan büyük ve aşılanmamış
hayvanlardan ve kümesin en az %5'inden alınan
kan örneklerinin çabuk kan aglutinasyon, çabuk
serum aglutinasyon ve yavaş tüp aglutinasyon
testleriyle incelenmesi şeklinde uygulanmaktadır.
Bu yönetmeliğe göre, kan ve serumla yapılan ça-
buk aglutinasyon testinde 2 dakika içinde meyda-
na gelen aglutirasyon ve yavaş tüp aglutinasyon
testinde de 1/40 ve daha yüksek titrelerdeki reak-
siyonlar pozitif olarak değerlendirilir ve bireysel
reaktör hayvanlar imha edilir (3). Ancak, araştır-
madan elde edilen sonuçlara göre, yurdumuzda
halen yürürlükte olan yönetmeliğe göre (3) uygu-
lanan 1/40 diagnostik serum titresinin, teşhis labo-
ratuvarlannda rutin olarak kullanılan tüp agluti-
nasyon testi ile yanlış değerlendirilebileceği ve
infekte hayvanların gözden kaçabileceği endişesi
ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak, S. ga/linarum infeksiyonunun
serolojik tanısında ve kronik infekte hayanlarla
portörlerin saptanmasında rutin olarak kullanılan
plate test ve tüp aglutinasyon testlcri~in yanısıra,
tüp aglutinasyon testinin bir modifikasyonu olan
mikroag1utinasyon testi ile birlikte Rose Bengal
plate testinin de kullanılmasının, infeksiyonun
saptanmasında ve kontrol programlarının daha
sağlıklı yürütülmesinde olumlu olacağı kanısına
varılmıştır.
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