
Ankara Üniv Vet Fak Derg, 50, 209-215, 2003

Kanatlılarda Newcastle hastalığına karşı göz ve burunyoluyla
aşılamaların karşılaştırılması *
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Özet: Bu çalışmada, Newcastle hastalığına karşı göze ve buruna damla yoluyla aşılanan civcivlerde oluşan antikor düzeyi ve
bağışıklığın durumu karşılaştırıldı. Hayvanlar iki gruba ayrıldı ve gruplardan biri göze damla diğeri buruna damla yoluyla aşılandı.
Periyodik olarak alınan kan numunelerine hemaglutinasyon inhibisyon testi uygulandı. Ortalama maternal antikor titreleri Log2 HI
5,03 olarak saptandı. HBI aşı virusu ile göze ve buruna damla yoluyla yapılan aşılamalsrda sırasıyla ortalama Log2 HI titresi 8,52 ve
8,96 elde edildi. LaSota aşı virusu kullanılarak her iki grup içme suyu yolu ile yeniden aşılandı. HB i aşı virusu göze damla+LaSota
aşı virusu içme suyu ile aşılananlarda ortalama Log2 HI titresi 8,80 iken HBl aşı virusu buruna damla+LaSota aşı virusu içme suyu
ile aşılananlarda da 9,06 olarak tespit edildi. Periyodik olarak 15 gün ara ile alınan kan nu .mnelerinde ise sırası ile birinci ve ikinci
grupta 62. günde 6.40 ve 6.80, n. günde 5.80 ve 5.93, n. günde 5.20 ve 5.33, 107. günde 4.93 ve 5.06 olarak belirlendi.

Anahtar kelimeler: Aşılama, göze buruna damla, HI testi, Newcastıc hastalığı, tavuk

Comparison of vaccinations appIied through eye s and nostrils against Newcastle disease in poultry

Summary: In this s,tudy, antibody Ievel and immunity produced in chicks vaccinated against Newcastıc disease via the eye
drop and the nostril drop were compared. Chicks were divided into two groups; one group was vaccinated via the eye drop and the
other group via the nostril drop. Blood samples taken periodically were assessed by haemaglutination inhibition test. Mean maternal
antibody titre of chicks was determined as Log2 HI 5.03. Mean Log2 HI titres in chicks vaccinated with HB i vaccine strain via the
eye drop and the nostril drop were found to be. 8.52 and 8.96, respectively. Each group were re-vaccinated via in drinking water with
LaSota vaccine virus. Antibody titres in blood samples taken from re-vaccinated animals were 8.80 and 9.06 in groups received HB i
vaccine virus via the eye drop+LaSota vaccine virus in drinking water and HB i vaccine virus via the nostril drop+LaSota vaccine
virus in drinking water, respectively. The chicks were bled on each 15 consecutive days and antibody titres in groups i and 2 were
.found to be 6.40 and 6.80 on the 62nd day, 5.80 and 5.93 on the nth day, 5.20 and 5.33 on the nnd day, and 4.93 and 5.06 on the
1071hday.
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Giriş
Kanatlılar arasında önemli infeksiyöz hastalıklardan

biri olan Newcastle hastalığı (Yalancı tavuk vebası), ka-

natlı hayvan yetiştiriciliği yapılan birçok ülkede büyük bir

teWike oluşturmaktadır (1,9). Epidemiyolojik çalışmalar

infeksiyonun, hem evcil hem de yabani kanatlılann so-

lunum, sindirim ve sinir sistemlerinde bozukluk meydana

getiren çok bulaşıcı, değişik oranlarda mortaliteye sebep

olan viral bir hastalık olduğunu göstermiştir (11,12).

Newcastle hastalığından korunmada aşılann uygula-

ma yollan başlıca göze veya buruna damla, gaga batırma,

kas içi, kanat zarına batırma, içme suyu, sprey ve aerosol

yoldur. Herbir aşılama yolunun pratik avantaj ve dezavan-

tajları bulunmaktadır (1,13).

Göze veya buruna damla yoluyla ile aşı uygulamala-

rında canlı lentojenik aşılar kullanılır. Bunlardan HB 1, F

* Bu araştırma aynı başlıklı doktora tezinden özetlenmiştir.

ve LaSota aşılan g(".iş ölçüde uygulanmaktadır. Kanatlı

hayvanlarda damla metodu ile yapılan aşılamalar sonucu

genellikle klinik belirti görülmemektedir. Bu çalışmada,

Newcastle hastalığında kanatlılann aşılanmasında göze ve

buruna damla yollarının kullanılması sonu, (a) kanlannda

oluşan antikor titrelerinin belirlenmesi, (b) ilk aşılaması ya-

pılan hayvanlarda antikor titresinin izlenmesi ve ikinci aşı-

lama için uygun zamanın belirlenmesi, (c) hangi aşılama

yolunun özellikle ikinci aşılamalar için daha uygun bir ba-

samak oluşturduğunun saptanması, (d) iç'lle suyu ile ya-

pılan ikinci aşılamalarda oluşan antikor titrelerinin iz-

lenmesi, (e) bir defa aşılanan hayvanların antikor titresinin

ne kadar bir sür.:: devam ettiğini ve hangi aşılama yolunun

müteakip ikinci veya üçüncü aşılamada daha yüksek bir an-

tikor titresi oluşturdue,onun belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Tablo 1. Civcivlerin maternal antikor titre sonuçları.
Table i. Maternal antibody titre results of chicks.

Sulandırma sıvısı
Virusun üretilmesi, eritrosit süspansiyonunun ha-

zırlanması, HA ve HI testlerinde steril phosphate buffer sa-
line (PBS)' den yararlanıldı.

Serumlar
Civcivlerde ve aşılanan hayvarılarda antikor tit-

relerinin saptanması amacıyla kanat altı venalarından
(Vena subcutanea ulnaris) kanları alındı ve çıkan serumlar
+4oC' de saklandı.

Eritrosit süspansiyonunun hazırlanma.sı
HA ve HI testlerinde kullanılmak üzere sağlıklı ve

aşılanmamış horozlardan, alsever solüsyonu içine kan alın-
dı. PBS ile üç defa santriftije edilerek (1500 rpm'de 3-4
dk) yıkandıktan sonra %1, %1.5 ve %2'lik süspansiyonlar
testlerde kullanıldı.

iiLO987

!
suretiyle yapıldı. Aşılamadan 20 gün sonra (31. güncae) te-
sadüfi örnekleme yöntenıi ile seçilen herbir gruptanı (gr\.!p
I, grup II) 25'er adet ve kontrol grubundan LO adet ci:vcivin
kanları alınarak HI titreleri belirlendi. İkinci aşılamd, I. ve
II. gruptan 25' er adet hayvana 32. günde LaSota aşılvirusu
kullanılarak içme suyu yoluyla yapıldı. Hayvanlardan 15
gün ara ile kan nuriiuneleri alınarak antikor titreleh sap-
tandı. Her iki grupta geriye kalan 50 hayvandan 25'br ade-

r

tine de herhangi bir aşı uygulamaksızın, bunların ıp gün
ara ile alınan kanlarında HI titreleri araştırıldı. AY9ca, ça-
lışmada LO adet aşısız civciv kontrol amacı ile ku~lanıldı

(grup III). i
Mikrohemaglutinasyon (mHA) ve mikrOhemagırl tinas-
yon inhibisyon (mHI) testi

Bu testler Arda (2)'nın, bildirdiği yönteme gbre ya-
i

pıldı. i
i

İstatistiksel değerlendirme i
İki aşılama arasındaki antikor titre farklarına göre ba-

ğışıklığın istatistiksel değerlendirilmesi Arda (3)'~ın, bil-
dirdiği yöntem kullanıldı. ' i

i
i

Bulgular i

Hemaglutinasyon test antijeni ve aşı virusu i
Testlerde (HA ve HI), ve aşılamalarda klıllanılan

HB 1 aşı virusunun HA titresi III 024 iken, içme Juyu yo-
luyla aşılamalarda kullanılan LaSota aşı virusunud HA tit-
resinin 1/512 olduğu tespit edildi. i
Eritrosit süspansiyonun standardizasyonu

i
Serolojik testlerde kullanılan eritrosit süs-

i
pansiyonunun, standardizasyonu amacıyla, horoz kanı %1,
%1.5 ve %2 oranlarında sulandırıldı. Bu oranlardık %1'lik
dilusyon, HA ve HI testlerinin değerlendirilmesihde daha
iyi sonuç vermesi bakımından tercih edildi. i
Civcivierde maternal a~tikor saptanması i

Göze ve buruna. danıla yoluyla aşılanmak pzere ay-
rılan LO günlük 30 adet civcivin (her iki gruptan ]5'er hay-
van) maternal antikor titreleri HI testi yardımıyıl saptandı

i
(Tablo 1). Kontrol grubuna ait LO hayvanın maternal an-
tikar titresi 4.7 olarak bulundu. .!
Aşılamalar !

Maternal antikor düzeyleri 5.03 olarak sa9~anan civ-
civier 11. gün göze (I. gruptan 50 hayvan) ve bur/una damla

i
i
i

O . irt. tıtre,
12 (l O. gi.in~

5.03 i

Log} HI titreleri(x)
4 5 6

6 18 5

için embriyolu

32o

Materyal ve Metot

Serum
sayısı

30 (15+ 15)

(x)=1/2"

Aşılama
Birinci aşılanıa, maternal antikorları tespit edilen civ-

civlere 11. günde yapıldı. Aşılar prospektuslarına göre su-
landırıldılar ve 50' şer adet olmak üzere iki gruba ayrılan
hayvanlardan i. gruba göze ve II. gruba buruna standart bir
damlalıkla bir damla (0.05 ml)HBl aşı virusu damlatmak

Hemaglutinasyon (HA) test antijeninin hazırlanması
Kurutulmuş HB 1 aşı suşunun aktivasyonu için 9-11

günlük embriyolu beyaz Leghorn yumurtaların, ko-
rioallantoik boşluğuna ekim yapıldı. Korioallantoik sıvıları
aseptik koşullarda ayrı ayrı toplandı ve çabuk HA testine
tabi tutuldu. Bu sıvıya 200 lU/ml penisillin ve 20 /lg/ml
streptomisin ilave edildi. Bu sıvıdaki virusun, HA titresi
belirlendi ve hemaglutinasyon inhibisyon (HI) testinde an-
tijen olarak kullanıldı.

Deneme hayvanları
Denemelerde kullanılmak üzere 110 adet günlük aşı-

sız beyaz Leghorn civciv üç gruba ayrıldı.

Aşı virusu
Aşılamalarda, Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma

ve Aşı Üretim Enstitüsü'nden tenıın edilen Hitchner Bl
(HB 1) ve LaSota aşı virusları kullanıldı.

Embriyolu yumurtalar
Newcastle HB 1 suşunun üretilmesi

beyaz Leghom yumurtalardan yararlanıldı.
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Tablo 2a. HB i ile göze damla yoluyla aşılanan hayvanların HI titreleri.
Table 2a. HI titres of the vaccinated animals with HB 1 via the eye drop.

Senım Log2 HI titreleri(x) Ort. titre
sayısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 LO ii 12 (3 ı. gün)
25 5 8 5 4 8.52

(x)=1/2 1 (% 4) 24 (% 96)

Tablo 2b. HB i ile bunına damla yoluyla aşılanan hayvanlann HI titreleri.
Table 2b. HI titres of the vaccinated animals with HB 1 via the nostril drop.

Senım Log2HI titreleri(x) Ort. titre
sayısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 Lo ii 12 (3 ı. gün)
25 3 8 6 5 2 8.96

(x) = 1I2n O (% O) 25 (% 1(0)
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yoluyla (II. gruptan 50 hayvan) aşılandı. Her iki gruptan
25' er adet hayvandan 20 gün sonra (3 ı. gün) kan alındı.
Kan numunelerinin HI titreleri Tablo 2a ve 2b'de gös-
terilmiştir.

Birinci aşılanıada göze ve buruna damla yoluyla aşı-
lanan 25'er adet hayvana ikinci aşılamaları için LaSota aşı
suşu kullanıldJ. Her iki gruptan geriye kalan 50 adet
(25+25) hayvana herhangi bir aşılama yapılmadı. İkinci
aşılamaları yapılan hayvanların (HB 1 aşı virusu göze
damla+LaSota aşı virusu içme suyu ile HBI aşı virusu bu-
runa damla+LaSota aşı virusu içme suyu) 15 adedinden 15

gün sonra alınan kan numuneleriyle yapılan HI testinden
elde edilen sonuçlar Tablo 3a ve 3b'de gösterilmiştir.

Her iki aşılama sonucu hayvanlardan 15 gün ara ile
kan numuneleri alınarak serumların içerdikleri antikor tit-
releri HI testi ile değerlendirildi. Aşağıdaki tablolarda 15'er
gün ara ile yapılan HI test sonuçları gösterilmiştir.

Birinci aşılamada HB 1 aşı virusu ile göze ve buruna
damla yoluyla aşılanıp ikinci aşılamada her aşılama yolu
için iki gruba ayrılan fakat LaSota aşı virusu ile aşı-
lanmayan hayvanlardan alınan kanların HI test sonuçları
Tablo 8a ve 8b'de gösterilmiştir.

Tablo 3a. HB 1 göze damla+LaSota içme suyu ile aşılanan hayvanlann HI titreleri.
Table 3a. HI titres of the vaccinated animals via HB 1 eye drop+LaSota in drinking water.

Serum Log2 HI titreleri(x) Ort. titre
sayısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 Lo ii 12 (47. gün)
15 3 3 6 3 8.80

(x) = 1I2n O (% O) 15 (% 1(0)

Tablo 3b. HB i bımına damla+LaSota içme suyu ile aşılanan hayvanlann HI titreleri.
Table 3b. HI titres of the vaccinated animals via HB 1 nostri! drop+LaSota in drinking water.

Senım Log2 HI titreleri(x) Ort. titre
sayısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 Lo 11 12 (47. gün)
15 2 4 3 3 3 9.06

(x) = 1/2n O (% O) 15 (% 1(0)

Tablo 4a. HB 1 göze damla+LaSota içme suyu ile aşılanan hayvanlann HI titreleri.
Table 4a. HI titres of the vaccinated animals via HB i eye drop+LaSota in drinking water.

Senım Log2 HI titreleri(x) Ort. titre
sayısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 Lo ii 12 (62. gün)
15 3 5 5 2 6.40

(x) = 1I2n 8 (% 53.3) 7 (% 46.7)

Tablo 4b. HB i bunına damla+LaSota içme suyu ile aşılanan hayvanlann HI titrelen.
Table 4b. HI titres of the vaccinated via HB i nostri! drop+LaSota in drinking water.

Serum LOg2HI titreleri(x) Ort. titre
sayısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (62. gün)
15 4 7 3 6.80

(x) = 1/2n 5 (% 33.3) 10 (% 66.7)
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Tablo 5a. HB i göze damla+LaSota içme suyu ile aşılanan hayvanların HI titreleri.
Table 5a. HI titres of the vaccinated animals via HB i eye drop+LaSota in drinking water.

Serum LogzHI titreleriex) Ort. titre
sayısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (77. gün)

15 5 8 2 3 5.80

(x) = 1/2n 13 (% 86.7) 2 (% 13.3)

Tablo 5b. HB i bunına damla+LaSota içme suyu ile aşılanan hayvanların HI titreleri.
Table 5b. HI titres of the vaccinated animals via HB i nostril drop+LaSota in drinking water.

Serum Logz HI titreledx) Ort. titre
sayısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (77. gün)

15 4 8 3 3 5.93

(x) = 1/2n 12 (% 80) 3 (% 20)

Tablo 6a. HB 1 göze damla+LaSota içme suyu ile aşılanan hayvanların HI titreleri.
Table 6a. HI titres of the vaccinated animals via HB 1 eye drop+LaSota in drinking water.

Serum Logz HI titreleriex) Ort. titre
sayısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 (92. gün)

15 i 10 4 5.20

(x) = 1/2" 15 (% LOO) O(% O)

Tablo 6b. HB 1 buruna damla+LaSota içme suyu ile aşılanan hayvanların HI titreleri.
Table 6b. HI titres of the vaccinated animals via HB 1 nostril drop+LaSota in drinking water.

Serum Logz HI titreleriex) Ort. titre
sayısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (92. gün) i

i
15 LO 5 5.33 i

(x) = 1/2n 15 (% 100) O(% O) i
i

Tablo 7a. HB i göze dam1a+LaSota içme suyu ile aşılanan hayvanların HI titreleri. i
Table 7a. HI titres of the vaccinated animals via HB 1 eye drop+LaSota in drinking water. i

Serum Logz HI titreleriex) Ort. titre i
s~yısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 LO 11 12 (107. gün) i

i
15 5 6 4 4.93 i

(x) = 1/2n 15(%100) O(% O) i
.1

Tablo 7b. HB 1 buruna damla+LaSota içme suyu ile aşılanan hayvanların HI titrelen. i

Table 7b. HI titres of the vaccinated animals via HB 1 nostril drop+LaSota in drinking water. i
i

Serum Logz HI titreleriex) Ort. titre i
sayısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 Lo II 12 (lO7. gün)

15 4 6 5 5.06 i
(x) = 1/2" 15 (% 1(0) O(% O) i

i
Tablo 8a. HB 1 ile göze damla yoluyla aşılanan hayvanların HI titreleri.

i

Table 8a. HI titres of the vaccinated animals with HB 1 via the eye drop. i
i

Senım Logz HI titreleriex) Ort. titre i
sayısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 LO 11 12 (31. gün) i
15 2 8 4 1 .7.27

,-
~

(x)=1/2n 2 (% 13.3) 13 (% 86.7) i
i

Tablo 8b. HB i ile bunına damla yoluyla aşılanan hayvanların HI titreleri. i
Table 8b. HI titres of the vaccinateci animals with HB 1 via the nostril drop. i

i

Senım Logz HI titreleriex) Ort. titre i
sayısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 LO 11 12 (31. gün)

15 7 5 3 7.73

(x) = 1/2n O(% O) 15 (% 100)
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Tablo 9a. HB i ile göze damla yoluyla aşılananhayvanlarınHI titreleri.
Table 9a. HI titres of the vaccinatedanimals with HB1via the eye drop.

Serum LogoHI titreleri<x) Ort. titre
sayısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 (46. gün)
15 6 5 4 5.86

(x) = 1/2" (% 73.3) 4 (% 26.7)

Tablo 9b. HB1 ile buruna damla yoluyla aşılananhayvanlann HI titreleri.
Table 9b. HI titres of the vaccinated animalswithHBi via the nostril drop.

Serum Log2HI titreleri(x) Ort. titre
sayısı O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (46. gün)
15 6 5 3 5.93

(x) = 1/2" (% 73.3) .4 (% 26.7)

213

İstatistiksel değerlendirme

Birinci aşılamalar sonucu elde edilen veriler is-
tatistiksel olarak değerlendirildi (iki yüzde arasındaki far-
kın önemi). Deneme sonunda bulunan t= 1.333 değeri, t
tablosunda 48 serbestlik derecesindeki, %95 güvenle 2.009
değeri ile %99 güvenle 2.681 değerinden küçüktür. Bun-
dan dolayı, iki aşılama arasında (iki aşının oluşturduğu ba-
ğışıklık oranları) istatistikselolarak elde edilen fark önemli
değildir. Diğer bir ifade ile, iki aşı aynı oranda bağışıklık
sağlamıştır. Aradaki fark (0.04) tesadüften ileri gelmiştir.

Tartışma ve Sonuç
Newcastle hastalığına karşı kullanılan aşı suşu ve aşı-

lama yöntemi ne olursa olsun, hepsindeki esas amaç, du-
yarlı kanatlı hayvanlara bölgede görülen Newcastle vi-
rusunun virulent suşlarına karşı bağışıklık kazandırmak ve
bu bağışıklığı devam ettirmektir (5). Ancak, hayvanlarda
kullanılacak aşının hangi günlerde uygulandığında daha iyi
bağışıklık sağlayacağı ve aynı aşı ile revaksinasyonun ne
zanıan yapılacağı yeterli bir şekilde bilinmemektedir. Göze
ve buruna damla yoluyla yapılan aşılamanın, içme suyuna
oranla dört defa daha fazla bağışıklık verdiği açıklanmıştır
(1). Başkaya ve Arda (5), HB1 aşı virusu ile 23. günde
hayvanları burunadamla yoluyla aşılamışlar ve meydana
gelen bağışıklığın hayvanları eprüvasyona karşı ko-
ruduğunu, fakat günlük civcivlerin aşılanmalan amacıyla
kullanıldığında ise aynı başarılı sonucun elde edi-
lemediğini bildinnişlerdir. Arda ve ark. (4), HB1 aşı vi-
rusunu buruna damlatmak suretiyle üç aylık 36 adet pilici
aşılamışlardır. Buruna damla yoluyla aşılamada ba-
ğışıklığın aşılamayı takip eden 20. ve 90. günde %91.3
oranında olduğu ve altıncı ayda ise bu oranın %80'e düş-
tüğünü tespit etınişlerdir. Gaffar-Elamin ve ark. (10), Ko-

marOv aşı virusu ile 18 günlük braylerleri buruna damla,

kas içi ve içme suyu yoluyla tek doz olacak şekilde aşı-

lamışlardır. HI testi ile buruna damla veya kas içi yolla aşı-
lanan kanatlılarda, içme suyu uygulananlara oranla daha
yüksek antikor titresine sahip oldukları gösterilmiştir.
Beard ve ark. (6), yaygın olarak kullanılan HB 1 aşı virusu
ile birlikte, son zamanlarda izole edilen NHV'nin VG/GA
aşı virusunu bir günlük civcivlere gözedamla yoluyla uy-
gulamışlardır. Her iki aşı virusunun medyana getirdiği HI
antikor titreleri arasında büyük bir benzerlik bulmuşlardır.
Schalkoort ve ark. (15), NHV'nin V4 aşı virusunu 15 haf-
talık tavuklara göze damla yoluyla uygulamaları so-
nucunda bir hafta içerisinde koruyucu düzeyde antikor tit-
resini saptamışlardır. BelI ve ark. (7), göze damla yoluyla
verilen canlı aşının veya kas içi. uygulanan inaktif aşıların,
Newcastle hastalığından ileri gelebilecek kayıplann önüne
geçilmesinde kanatlılarda başarı ile kullanılabileceğini
açıklamışlardır. Yapılan araştımıalardan (4,5,6,7, 10,15)

elde edilen sonuçlar, göze ve~a buruna damla yoluyla ya-
pılan aşılamalar sonucu hayvanlarda yüksek antikor tit-
relerinin meydana gelebileceğini göstermekte ve koım ile
ilgili araştırma sonuçlarını desteklemektedir.

Russell ve Koch (14), sayıları yaş grubuna göre de-
ğişmek üzere 2-4 hayvandan oluşan 7, 10 ve 12 haftalık 3
grubu HB 1 aşı virusu ile göze ve buruna damla yoluyla bir
defa aşılamışlar ve 10 gün sonra incelenen serum nu-
munelerinde her uygulama yoluna göre antikor sınıflarını
(lgG, IgM ve IgA) ve ortalama LoglO HI antikor titrelerini
tespit etmişlerdir. Çalışmada göze damla yoluyla aşı-
lananların serumlarının, buruna damla yoluyla aşılananlara

oranla daha yüksek bir antikor titresi içerdiği ve 12 haftalık
yaş grubunda yer alan hayvanlarda diğerlerine oranla yük-
sek antikor titresinin oluştuğu bildirilmiştir. Araştırmacılar
çalışmada harderian bezinin fonksiyonlarını ortaya koy-
mayı amaçlamış ve özellikle göze damla yoluyla aşı-
lamalarda bu bezin antikor üretiminde etkin bir ralünün bu-
lunduğunu belirtmişlerdir.
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Bu çalışmada ise 1ı. gün HE 1 aşı virusu ile buruna
damla yoluyla aşılanan hayvanlann serumlarında, göze
danua yoluyla aşılananlara oranla daha yüksek bir antikor
titresinin meydana geldiği tespit edilmiştir. Elde edilen so-
nuçlann farklılığı; araştırmacılann kullandığı hayvan sa-
yısının az olması (en fazla 4 adet), aşılanan hayvanlann
yaşlarının farklılık göstermesi, serum immunoglobulin sı-
nıflarının ve titrelerinin ayrı olarak tespit edilmesi gibi fak-
tprlerden ileri gelebileceği düşünühnektedir. Bingöl ve
Babila (8), tek ve iki defa Newcastle burun-göz damla aşısı
ile aşılanmış civcivlerde anadan gelme parental (matemal)
bağışıklıktan dolayı aşının tam olarale bağışıklığı sağ-
layamadığını tespit etmişlerdir. Bu bakımdan, Newcastle
burun-göz damla aşısının maternal antikorlann düşük ol-
duğu 10. gün uygulanmasının ve bağışıklığın daha art-
tırılması için 24-26. günlerde revaksinasyonun ya-
pılmasının gerektiğini bildirmişlerdir. Matemal antikorlara
bağlı olarak civcivlerin ilk aşılama gününün tespit edilmesi
ve daha sonra yapılacak olan aşılamalarda yüksek antikor
titrelerinin oluşması bakımından revaksinasyon günlerine
ait bulgular bu araştırmadan elde edilen sonuçlarla uyum

göstermekteçlir.
Civcivlerin 11 günlükken yapılan ilk göze ve buruna

damla aşılamalarında, 20 günlük süre içinde oluşan antikor
titreleri, 7 kriterinin üstünde olup istatistikselolarak önem-
li bir fark bulunamamıştır. Antikor düzeyinin HI testinde
sürü ortalamasının Log2 7 ve üzerinde olması sürünün
Newcastle hastalığına karşı bağışık olduğunu gös-
termektedir (2). Tablo 2'de 7 ve 8 titrelerinde hayvan sa-
yısının çok fazla ohnası bunlann o anda korunduğunu
ifade ederse de, bu titrelerin kan alındıktan sonraki sürede
Tnin altına, 10-15 gün içerisinde düşeceğini hesaba ka-
tarak aşılama programının buna göre hazırlanması, hay-
vanlann hastalığa karşı korumanın bir garantisidir. LaSota
aşı virusu kullanılarak içme suyu ile ikinci aşılaması ya-
pılan hayvanlarda aşılamadan 30 gün sonra antikor titresi
9.06'dan 6.80'e düşmüştür. Buruna damla ve içme suyu ile
aşılamalar sonucu bağışıklığın 47. günde %100 iken 62.
günde buoranın %66.7 düştüğü saptanmıştır. Her ne kadar
ikinci aşılamadan 15 gün sonra hayvanlar %100 bağışık
bulunmasına karşın 30 gün sonra bu bağışıklık oram
%66.7 düşmüş ve dolayısıyla %34'lük bir duyarlı hayvan
populasyonu meydana gelmiştir (Tablo 3b ve 4b). LaSota
aşı' virusu kullanılarak içme suyu ile yapılan aşılamalann
uzun süre yeterli bir koruma düzeyi sağlayamamasından
dolayı ikinci aşılamalarda içme su yerine başka bir uy-
gulama yoluyla aşılamanın yapılması gereğini ortaya koy-
maktadır. Gözedamla uygulaması için de durum hemen
hemen aynıdır (Tablo 3a ve 4a).

i
i
i
i
i
i
i
i
i

llk aşılamaları HB 1 aşı virusunu göze veya iburuna
damla yoluyla 1Lgünde yapılan civcivler, ilk aşııbadan
20 gün sonra LaSota içme suyu ile aşılandıklanrlda, ba-

ğışıklık ancak ikinciaşılamadan 30 gün sonrasın1a kadar
devam etmekte ve hayvanlar yaklaşık 60:65 güı~ük 01-

duklannda negatif bir kan 'tablosu sergiıemektedir.1 Ayrıca,

birinci .aşılamalan yapılıp ikinci aşılamalan yawlmayan
hayvanlarda ise ilk aşılama yolu ne olursa olsun, yeterli bir
titre oluşmayacağı', bu titrenin Tnin üstüne Jek çık-

i
mayacağı ve uzun süre devam etmeyeceği görühnüşlür
(Tablo 8a, 8b ve 9a, 9b). Bu durum, bize ikı~nci aşı-

lamalann 30. günden önce yapılmasının gereğiki ortaya
koymaktadır. çünkü, 30. günde bağışıklık oranıl her iki-

sinde de %26'ya kadar düşmüş ve duyarlı hayvlan sayısı
%73'e yüksehniştir. Bu bulgulara göre, kanıarinda ma-I .
temal antikor bulunmayan civcivler (10 günlük) b~rinci aşı-
lamalan ll. günde yapıldığında ikinci aşılamalanrın 20-25
gün sonra yapılmalarının gerekli olduğu ontaya ko-
nulmuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlan ~u şekilde

özetlemek münıkündür. . !
LaSota aşı virusu ile yapılan içme suyu aşılamasına

iyi bir başlangıç veya temel oluşturması bakım~ndan, bi-
rinci aşılamalann HB 1 'aşı virusu ile göze ve~a buruna
damla uygulanması arasında, elde edilen antikpr titreleri

yönünden istatistiksel bakımdan önemli bir i fark bu-
lunamamıştır. tki aşılama arasındaki sürenin uygun bir an-
tikor titresi oluşabihnesi açısından, ikinci aşılaclanın en az
20 gün sonra yapıhnası ve ikinci aşılamadan soba antikor

titrelerinin 30. güne kadar normal bir seviyede 101dUğU,bu
süreden sonra antikor titrelerinde düşmenin gölii1düğü sap-ı .
tanmıştır. Aşılamalarda, göze veya buruna darrila yolunun
tercih edilmelerinin nedenleri arasında bütün dünyada gü-
. venirliliğinin kabul edilmesi ve kol~y bir Jekilde uy-

i
gulanması, virusun daha çok civcivlerin üst sojlunum yolu
ve göz mukozasında etki yaparak daha az stre~e neden ol-
ması, hayvanlann aynı doz aşıyı almaları, aşıllinmalarının
gözle görülmesi, c aşı zayiatının. az olması,bul~nmaktadır.

iBurunadamla yoluyla yapılan aşılamanın dal,ıa fazla ko-
laylık göstermesi, aşırtın kısa sürede emilmeb ve aşının

yanlara taşıp zayi olmaması bu uygulama yolul için avantaj

olarak değerlendirilmiştir. Her.iki uygulama Iyoıunun de-
zavantajlan ise, büyük işletmelerde yeteri k~dar aşı uy-
gulayıcısının bulunmı:unası, zaman alması vel hayvanlann
teker teker tutuhnasıdır. Bu araştırmanın so~uçlanna da-
yanarak, maternal antikor düzeyleri düşük ha~vanıara göze
veya buruna damla yolu ile aşı uygulandığında, hayvanlan
infeksiyona karşı kısa bir süre koruyabileceJ. düzeyde bir

antikor titresinin oluşacağı gözlenmiştir. !
i
i
i
i

i
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