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Özet: Bu çalışmada, tavuk anemi hastalığına (chicken infectious anemia-CIA) karşı aşılı ve aşısız broyler damızlık sürülerinde
tavuk anemi virüs (chicken anemia virus-CAV) antikor varlığını ve bu damızlıkların ticari broyler sürülerinde CAV maternal antikor
seyrini, antikor ve VP1 ile VP2 gen varlığını araştırmak amaçlandı. Çalışmada enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ile
polymerase chain reaction (PCR) testleri kullanıldı. Haziran 2008- Şubat 2009 tarihleri arasında CIA hastalığına karşı 6’sı aşılı, 6’sı
aşısız broyler damızlık sürülerinden toplam 218 kan serumu ve bu damızlıkların 32 ticari broyler sürüsünden belirli aralıklarla toplam
2074 kan serumu ve 1916 doku örneği elde edildi. Aşılı ve aşısız damızlıklar seropozitif saptanırken, ortalama antikor titreleri
karşılaştırıldığında istatistikî olarak önemli bir fark olmadığı belirlendi. Aşılı ve aşısız damızlıkların günlük ve 1 haftalık ticari
broyler sürülerinde maternal antikor oranının % 98 - 100, 2 haftalıkken % 5 – 60, 3 haftalıkken % 0 - 15 arasında olduğu belirlendi.
Aşılı damızlıkların 4 haftalık 8 ticari broyler sürüsünün % 62.5’inde, 5 haftalık 16 ticari broyler sürüsünün % 93.8’inde CAV antikor
varlığı belirlendi. Aşılı damızlıkların 3 haftalık 8 ticari broyler sürüsünün % 25’inde, 4 haftalık 8 ticari broyler sürüsünün %
37.5’inde, 5 haftalık 16 ticari broyler sürüsünün % 37.5’inde VP1 ve VP2 gen varlığı belirlendi. Aşısız broyler damızlıkların ticari
broyler sürülerinde ise CAV antikor ve VP1 ile VP2 gen varlığı tespit edilmedi.
Anahtar sözcükler: Antikor, broyler, PCR, tavuk anemi virüs

The investigation of chicken anemia virus and its antibody existence in commercial broiler and broiler
breeder flocks
Summary: The goals of this study were to investigate the antibody existence of chicken anemia virus (CAV) in vaccinated
and non-vaccinated broiler breeder flocks and to monitor the course of CAV maternal antibody, to investigate the existence of antiCAV antibody, CAV VP1 and VP2 genes in commercial broiler flocks which were the progenies of broiler breeder flocks. Enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) and polymerase chain reaction (PCR) were used in the study. Between June 2008 and February
2009, 218 blood serum samples were obtained from 6 vaccinated and 6 non-vaccinated broiler breeder flocks with different ages. A
total of 2074 serum and 1916 tissues samples were also obtained from 32 commercial broiler flocks. The vaccinated and nonvaccinated broiler breeder flocks were CAV seropositive and mean antibody titers of vaccinated and non-vaccinated broiler breeder
flocks were not statistically different. In commercial broiler flocks, the rates of maternal antibodies were detected between 98 – 100
% , 5 – 60 %, and 0 – 15 % in flocks with a day and a week old, with two weeks old, and with three weeks old, respectively. The
anti-CAV antibody existence were detected at the rate of 62.5 and 93.8 % in 8 commercial broiler flocks with four weeks old and 16
commercial broiler flocks with five weeks old of vaccinated broiler breeder flocks, respectively. CAV VP1 and VP2 genes were
detected in 25 % of three weeks old, 37.5 % four weeks old flocks of 8 commercial broilers and in 37.5 % of five weeks old flocks of
16 commercial broilers of vaccinated broiler breeder flocks. However, no CAV antibody, CAV VP1 and VP2 genes were detected in
8 commercial broiler flocks of non-vaccinated broiler breeder flocks.
Key words: Antibody, broiler, chicken anemia virus, PCR

Giriş
Tavuk anemi hastalığı (chicken infectious anemiaCIA), tavuk anemi virüsünün (chicken anemia virusCAV) neden olduğu immünosupresif viral bir hastalıktır.
Hastalık aşı bağışıklığını olumsuz etkilemesi, subklinik
seyretmesi, virüsün vertikal ve horizontal yolla bulaşması,
dezenfeksiyona dirençli olması ve 6 haftalıktan önce
*

uygulanacak ticari aşının olmaması nedeniyle önemlidir
(21). Tavuk anemi virüs Circoviridae familyasının
Gyrovirus genusunda yer alan, tek iplikli DNA
genomuna sahip, zarfsız bir virüstür. Virüs VP1, VP2 ve
VP3 olarak isimlendirilen 3 viral proteine (VP) sahiptir
(5). Gen sekansı belirlenen izolatlardan CAA 82-2 hariç
hepsi VP1, VP2 ve VP3 proteinleri için 3 parçalı üst üste

Birinci yazarın doktora tezinden özetlenmiştir. Bu tez Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kordinasyon Birimi
(Proje No: 2007/1) tarafından desteklenmiştir.

Şinasi Aşkar - Murat Yıldırım

248

binmiş açık okuma alanı (Open Reading Frame-ORF)
kod parçalarına sahiptir. ORF 1 (pozisyon 853-2200nt),
VP1 (51.6kDa, 499AA) yapısal kapsid proteinini kodlar,
ORF2 (pozisyon 380-1028 nt) kapsid oluşumu ile ilişkili
olan VP2 (24kDa, 216AA) proteinini kodlar, ORF3
(pozisyon 486-849nt) yapısal olmayan VP3 (13.6kDa,
121 AA) proteinini kodlar (12, 15, 19). Noteborn ve ark.
(14) apoptin olarak da isimlendirilen VP3 proteinin tavuk
timositlerinde ve lenfoblastoid hücre hatlarında güçlü bir
apoptozis uyarıcısı olduğunu saptamışlardır.
Tavuk sürülerinde CIA hastalığının araştırılmasında
enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA) ile
polymerase chain reaction (PCR) testi sıklıkla kullanılmaktadır (21, 23). Önceki araştırmalarda PCR testi için
farklı hedef gen dizileri seçilmişse de, genellikle
CAV’nin Cuxhaven-1 izolatının ORF1 ve ORF3 gen
dizileri primer seçim bölgesi olarak tercih edilmiştir.
Fakat bu primerlerin tüm izolatların PCR ile teşhisinde
yeterli olmayacağı bildirilmiştir (9, 13, 21).
Bu çalışmada, CIA hastalığına karşı aşılı ve aşısız
farklı yaşlardaki broyler damızlık sürülerinde CAV
antikor varlığının, damızlık yaşının damızlıklardaki
antikor titresi ve civcivlere aktarılan maternal antikor
titresi üzerine etkisinin, ayrıca ticari broyler sürülerinde
maternal antikor seyri ile antikor ve CAV DNA
varlığının araştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metot
Örneklerin toplanması: Araştırma Haziran 2008 ve
Şubat 2009 tarihleri arasında Marmara bölgesindeki CIA
hastalığına karşı CAV 26P4 suşu ile aşılı ve İç Anadolu
bölgesindeki aşısız broyler damızlık sürüleri ve bu
damızlıklardan elde edilen ticari broyler sürülerinde
yapıldı. Marmara bölgesindeki aşılı 6 broyler damızlık
sürüden (27, 32, 35, 45, 47, 54 haftalık) 120 adet kan
serumu elde edildi. Bu damızlıkların her birine ait 4 ticari
broyler sürüden (toplam 24 sürü, sürü no: A1-A24)
belirli aralıklarla (günlük, 1, 2, 3, 4 ve 5 haftalıkken)
alınan örneklerle, 1432 adet kan serumu ve 1376 adet
doku örneği (344 timus, 344 karaciğer, 344 dalak, 344
kemik iliği) elde edildi. İç Anadolu bölgesindeki aşısız 6
damızlık sürüden (31, 35, 38, 40, 42 ve 60 haftalık) 98
adet kan serumu elde edildi. 40 ve 60 haftalık
damızlıkların her birine ait 4 ticari broyler sürüden
(toplam 8 sürü, sürü no B1-B8) günlük, 2, 3 ve 5
haftalıkken alınan örneklerle, 642 adet kan serumu ve
540 adet doku (135 timus, 135 karaciğer, 135 dalak, 135
kemik iliği) elde edildi. Kan örnekleri her bir sürüden
rastgele seçilen 20-23 hayvanın kanat altı venasından ve
günlük civcivlerden kesim yöntemiyle alındı. Doku
örnekleri (timus, karaciğer, dalak ve kemik iliği) ise her
bir sürüden rastgele seçilen 3-6 hayvana nekropsi
yapılarak alındı.
ELISA ile serum CAV antikorlarının belirlenmesi:
Araştırmada Tavuk Anemi Virüs Antikor Test Kiti

(Idexx, USA) kullanıldı. Kit kullanım talimatına göre,
damızlık serumları antikor titresini hesaplamak amacıyla
1/100 oranında, ticari broyler serumları maternal antikor
ve antikor varlığını belirlemek amacıyla 1/10 oranında
sulandırıldı. Hazırlanan pleytler ELISA okuyucusunda
650 nm’lik referans dalga boyunda okutuldu ve veriler X
Check programı kullanılarak kaydedildi. Antikor titre
düzeyinin değerlendirmesinde ELISA kiti üretici
firmanın kriterleri kullanıldı.
PCR ile viral DNA’nın belirlenmesi: Her bir ticari
broyler sürüsünden alınan doku örnekleri steril koşullarda
havanda homojenize edildi. Homojenattan 25mg alınarak
QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen Science, USA)
kullanılarak DNA ekstraksiyonu yapıldı. Pozitif kontrol
olarak ticari aşı suşları (CAV 26P4- Netherlands ve Cux1- Germany) kullanıldı. Elde edilen DNA ekstraktlarında
CAV genlerinin belirlenmesi için sıklıkla kullanılan VP1
ve VP2 geni primer seçim bölgesi olarak tercih edildi. Bu
amaçla 675 bp’lik ürün oluşturan VP1(F) 5’GAC TGT
AAG ATG GCA AGA CGA GCT C 3’, ve VP1 (R)
5’GGC TGA AGG ATC CCT CAT TC 3’(24) ile 387
bp’lik ürün oluşturan VP2 (F) 5’CAA GTA ATT TCA
AAT GAA CG 3’ ve VP2 (R) 5’TTG CCA TCT TAC
AGT CTT AT 3’ (4) primerleri (Biomers GmbH,
Germany) kullanıldı. Bu genlerin çoğaltılması amacıyla,
2 µl DNA ekstraktları son konsantrasyonu 50 µl olacak
şekilde PCR buffer (16 mM (NH4)2SO4, 50 mM Tris HCl,
1.75 mM MgCl2, % 0.1 Triton x-100) (Vivantis), 400 µM
dNTPs, 10 pmol/µl primer, 1.25 TaqDNA polymerase
içeren PCR karışımı ile karıştırıldı. Hazırlanan PCR
karışımları, 94oC 3dk ilk denatürasyon, 35 siklus 94oC
1dk. denatürasyon, 59oC 1dk bağlanma, 72oC 2dk uzama
ve 72oC 5dk son uzama olacak şekilde ayarlanmış termal
cycler’a yerleştirilerek CAV DNA’sı çoğaltıldı (27).
Çoğaltılan CAV DNA’sı elektroforez işleminden sonra
UV görüntüleme sistemi ile incelenerek kaydedildi.
İstatistiki analizler: Veriler ‘SPSS 13.0’ paket
programı kullanılarak, tek yönlü varyans analizi (One
Way ANOVA), Chi-Square testi ve T testi ile değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar X ± Sx (ortalama ± standart
hata) olarak verildi.

Bulgular
Aşılı broyler damızlık sürülerinin ELISA bulguları:
Marmara bölgesindeki aşılı broyler damızlık sürülerin
tamamının seropozitif olduğu, bu damızlıklardan elde
edilen toplam 120 serumun % 40’ının yüksek, %
59.2’sinin orta düzeyde antikor titresine sahip olduğu ve
% 0.8’nin de CAV’a karşı antikor taşımadığı belirlendi.
Farklı yaşlardaki aşılı broyler damızlık sürülerinin
antikor titre grupları tablo 1’de verilmiştir.
Farkı yaşlardaki damızlıkların ortalama antikor
titrelerini karşılaştırdığımızda, en yüksek antikor titresine
27 haftalık damızlıkların, en düşük antikor titresine 54
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Tablo 1. Farklı yaşlardaki aşılı broyler damızlık sürülerin antikor titre grupları
Table 1. Antibody titer groups of different ages vaccinated broiler breeders flocks
Yaş
(hafta)

Serum
(n)

0 grup*
(Titre<1000)
(n)
(%)

1 grup**
(1000-2460)
(n)
(%)

27
20
0
0.0
1
5.0
32
20
0
0.0
1
5.0
35
20
0
0.0
1
5.0
45
20
0
0.0
0
0.0
47
20
0
0.0
0
0.0
54
20
1
5.0
3
15.0
Toplam.
120
1
0.8
6
5.0
*Negatif **Orta düzeyde titre ***Yüksek düzeyde antikor titre

haftalık damızlıkların sahip olduğu belirlendi. Damızlık
yaşı ile antikor titresi arasındaki ilişkiyi belirlemek için
yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda, gruplar
arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmadı. Farklı
yaşlardaki aşılı broyler damızlık sürülerinin ortalama
antikor titreleri tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Farklı yaşlardaki aşılı broyler damızlık sürülerin
ortalama antikor titreleri
Table 2. Protective mean antibody titers of different ages
vaccinated broiler breeders flocks
Yaş
Serum
X
(hafta)
(n)
27
20
7164.75
32
20
6534.20
35
20
6999.20
45
20
6434.30
47
20
6519.75
54
20
6137.55
Toplam
120
6631.63
X: Ortalama Sx: Standart hata

±
±
±
±
±
±
±
±

Sx
482.02
548.76
468.05
503.42
460.95
637.54
210.37

2 grup**
(2461-5050)
(n)
(%)

3 grup**
(5051-8660)
(n)
(%)

4 grup***
(Titre>8660)
(n)
(%)

2
6
2
6
4
4
24

7
4
8
6
11
5
41

10
9
9
8
5
7
48

10.0
30.0
10.0
30.0
20.0
20.0
20.0

35.0
20.0
40.0
30.0
55.0
25.0
34.2

50.0
45.0
45.0
40.0
25.0
35.0
40.0

titresine sahip olduğu belirlendi. Farklı yaşlardaki aşısız
broyler damızlık sürülerin antikor titre grupları tablo 3’de
verilmiştir.
Farklı yaşlardaki broyler damızlık sürülerinin
ortalama antikor titreleri karşılaştırıldığında 42 haftalık
damızlıkların en yüksek antikor titresine sahip olduğu 60
haftalık damızlıkların ise en düşük antikor titresine sahip
olduğu belirlendi. Fakat damızlık yaşı ile antikor titresi
arasındaki ilişki incelendiğinde, gruplar arasında istatistiki
olarak önemli bir fark bulunmadı. Farklı yaşlardaki aşısız
broyler damızlık sürülerin ortalama antikor titreleri tablo
4’de verilmiştir.
Tablo 4. Farklı yaşlardaki aşısız broyler damızlık sürülerin
ortalama antikor titreleri
Table 4. Protective mean antibody titers of different ages non
vaccinated broiler breeders flocks

Aşısız broyler damızlık sürülerinin ELISA
bulguları: İç Anadolu bölgesinde CIA hastalığına karşı
aşısız broyler damızlık sürülerin tamamının seropozitif
olduğu, bu damızlıklardan elde edilen 98 serumun %
48.6’sının yüksek, % 51.4’nün orta düzeyde antikor

Yaş
(hafta)

Serum
(n)

X

±

Sx

31
35
38
40
42
60
Toplam

18
17
16
16
16
15
98

6966.11
6310.53
6735.94
6139.00
7346.06
5939.07
6572.79

±
±
±
±
±
±
±

508.91
594.75
593.41
443.27
508.22
444.77
219.66

X:ortalama Sx: standart hata

Tablo 3. Farklı yaşlardaki aşısız broyler damızlık sürülerin antikor titre grupları
Table 3. Antibody titer groups of different ages non vaccinated broiler breeders flocks
Yaş
(hafta)

Serum
(n)

0 grup*
(Titre<1000)
(n)

(%)

1 grup**
(1000-2460)
(n)

2 grup**
(2461-5050)

3 grup**
(5051-8660)

4 grup***
(Titre>8660)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

31
18
0
0.0
0
0.0
35
17
0
0.0
1
5.9
38
16
0
0.0
0
0.0
40
16
0
0.0
1
6.3
42
16
0
0.0
0
0.0
60
15
0
0.0
0
0.0
Toplam
98
0
0.0
2
2.0
*Negatif **Orta düzeyde titre ***Yüksek düzeyde antikor titre

5
5
5
3
3
7
28

27.8
29.4
31.3
18.7
18.7
46.7
28.8

3
3
2
3
4
5
20

16.7
17.6
12.5
18.7
25.0
33.3
20.6

10
8
9
9
9
3
48

55.5
47.0
56.3
56.3
56.3
20.0
48.6
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Aşılı ve aşısız broyler damızlıkların antikor
titrelerinin karşılaştırılması: Aşılı ve aşısız damızlıkların
ortalama antikor titreleri karşılaştırıldığında her iki
grubun da orta düzeyde antikor titresine sahip olduğu ve
yapılan T testine göre iki grup arasındaki farklılığın
istatistikî olarak önemli olmadığı belirlendi. Aşılı ve
aşısız broyler damızlıkların ortalama antikor titreleri
tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Aşılı ve aşısız broyler damızlıkların ortalama
antikor titreleri
Tablo 5. Protective mean antibody titers of vaccinated
and non vaccinated broiler breeders flock
Broyler Damızlık Serum (n)
X
±
Sx
CAV aşılı
120
6631.62 ± 210.36
CAV aşısız
98
6572.79 ± 219.65
X:ortalama Sx: standart hata
Aşılı damızlıkların ticari broyler sürülerinde ELISA
bulguları: Aşılı broyler damızlıklardan elde edilen 24
ticari broyler sürünün, günlük ve 1 haftalıkken % 100, 2
haftalıkken % 9-50, 3 haftalıkken % 0–5, 4 haftalıkken %
0-14 ve 5 haftalıkken % 5-94 arasında seropozitiflik
oranına sahip oldukları saptandı. Aşılı 27 ve 54 haftalık
damızlıkların ticari broyler sürülerinin haftalara göre
ortalama seropozitiflik oranları grafik 1’de verilmiştir.

Damızlık yaşı ile civcivlere geçen maternal antikor
titresi arasında ilişki incelendiğinde 27 haftalık damızlıklardan elde edilen 91 adet günlük civcivin % 92’sinin, 54
haftalık damızlıklardan elde edilen 90 adet günlük civcivin
% 66.6’sının yüksek titreye sahip olduğu belirlendi. Bu
fark istatistiki olarak önemli bulundu (Chi-Square,
p<0.05).
Aşısız damızlıkların ticari broyler sürülerinde
ELISA bulguları: Aşısız 40 ve 60 haftalık broyler damızlıklardan elde edilen 8 ticari broyler sürünün, günlükken
% 98-100, 2 haftalıkken % 5 - 60, 3 haftalıkken % 5 – 15
arasında seropozitiflik oranına sahip oldukları ve 5
haftalıkken sürülerin seronegatif olduğu belirlendi. Aşısız
40 ve 60 haftalık damızlıkların ticari broyler sürülerinin
haftalara göre ortalama seropozitiflik oranları grafik 2’de
verilmiştir.
Damızlık yaşı ile civcivlere geçen maternal antikor
titresi arasında ilişki incelendiğinde 40 haftalık damızlıklardan elde edilen 81 adet günlük civcivin % 87.6’nın, 60
haftalık damızlıklardan elde edilen 80 adet günlük
civcivin % 73.7’nin yüksek titreye yüksek titreye sahip
olduğu belirlendi. Bu fark istatistiki olarak önemli
bulunmadı.
Aşılı damızlıkların ticari broyler sürülerinde PCR
bulguları: Marmara bölgesinde bulunan aşısız damızlıkların
ticari broyler sürülerinde günlük, 1 ve 2 haftalıkken CAV

27DB: 27 haftalık damızlıkların ticari
broyler sürüleri,
54DB: 54 haftalık damızlıkların ticari
broyler sürüleri

Grafik 1. Aşılı 27 ve 54 haftalık broylerdamızlıkların ticari broyler sürülerinin haftalara göre ortalama seropozitiflik oranları
Graphic 1. Mean seropositive rates according to weeks of commercial broiler flocks which progeny of 27 and 54 weeks ages
vaccinated broiler breeders.

40DB: 40 haftalık damızlıkların ticari
broyler sürüleri
60DB: 60 haftalık damızlıkların ticari
broyler sürüleri

Grafik 2. Aşısız 40 ve 60 haftalık broyler damızlıkların ticari broyler sürülerinin haftalara göre ortalama seropozitiflik oranları
Graphic 2. Mean seropositive rates according to weeks of commercial broiler flocks which progeny of 40 and 60 weeks ages
vaccinated broiler breeders.
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Şekil 1B

Şekil 1. Aşılı 27 ve 54 haftalık damızlıkların 4 ve 5 haftalık ticari broyler sürülerinin doku örneklerinde A) CAV VP1 (675bp) ve B)
CAV VP2 (378bp) gen varlığı. M: 100bp DNA size marker, N: Negatif kontrol, P: Pozitif kontrol, 1, 2, 3, 4: 27 haftalık
damızlıkların sırasıyla A1, A2, A3, A4 nolu 4 haftalık ticari broyler sürüleri, 5, 6, 7, 8: 54 haftalık damızlıkların sırasıyla A5, A6,
A7, A8 nolu 4 haftalık ticari broyler sürüleri, 9, 10, 11, 12: 27 haftalık damızlıkların sırasıyla A1, A2, A3, A4 nolu 5 haftalık ticari
broyler sürüleri, 13, 14, 15, 16: 54 haftalık damızlıkların sırasıyla A5, A6, A7, A8 nolu 5 haftalık ticari broyler sürüleri.
Figure 1. A) CAV VP1 (675bp) and B) CAV VP2 (378bp) genes in the tissue samples of 4- 5 weekly commercial broiler flocks
which progeny of 27 and 54 weeks ages breders. M: 100bp DNA size marker, N: Negative control, P: Positive control 1, 2, 3, 4: 4
weekly commercial broiler flocks (respectively flock no: A1, A2, A3, A4) of 27 weeks ages vaccinated breeder, 5, 6, 7, 8: 4 weekly
commercial broiler flocks (respectively flock no: A5, A6, A7, A8) of 54 weeks ages vaccinated breeder 9, 10, 11, 12: 5 weekly
commercial broiler flocks (respectively flock no: A1, A2, A3, A4) of 27 weeks ages vaccinated breeder,, 13, 14, 15, 16: 5 weekly
commercial broiler flocks (respectively flock no: A5, A6, A7, A8) of 54 weeks ages vaccinated.

Şekil 2A

Şekil 2B

Şekil 2. Aşılı 32, 35, 45 ve 47 haftalık damızlıkların 5 haftalık ticari broyler sürülerinden alınan doku örneklerinde CAV A) VP1
(675bp) ve B) VP2 (378bp) gen varlığı. M: 100bp DNA size marker, N: Negatif kontrol, P: Pozitif kontrol, 1, 2: 32 haftalık
damızlıkların sırasıyla A9 ve A10 nolu ticari broyler sürüleri, 3, 4: 35 haftalık damızlıkların sırasıyla A13 ve A14 nolu ticari broyler
sürüleri, 5, 6: 45 haftalık damızlıkların sırasıyla A17 ve A18 nolu ticari broyler sürüleri 7, 8: 47 haftalık damızlıkların sırasıyla A21
ve A22 nolu ticari broyler sürüleri.
Figure 2. A) CAV VP1 (675bp) and B) CAV (378bp) VP2 genes in the tissue samples of 5 weekly commercial broiler flocks which
progeny of 32, 35, 45 and 47 weeks ages breders. M: 100bp DNA size marker, N: Negative control, P: Positive control, 1, 2:
commercial broiler flocks (respectively flock no: A9, A10) of 32 weeks ages vaccinated breeder, 3, 4: commercial broiler flocks
(respectively flock no: A13, A14) of 35 weeks ages vaccinated breeder, 5, 6: commercial broiler flocks (respectively flock no: A17,
A18) of 45 weeks ages vaccinated breeder,, 7, 8: commercial broiler flocks (respectively flock no: A21, A22) of 47 weeks ages
vaccinated.

genleri belirlenmedi. Fakat 27 ve 54 haftalık damızlıkların 3 haftalık 8 sürünün 2’sinde, 4 haftalık 8 sürünün
3’ünde CAV genleri belirlenirken, 5 haftalık 16 sürünün
6’sında CAV VP1 ve VP2 genleri belirlendi. Aşılı
broyler damızlıkların 4 ve 5 haftalık ticari broyler
sürülerinin doku örneklerinde CAV gen varlığı PCR
görüntüleri şekil 1 ve şekilde 2’de verilmiştir.
Aşısız damızlıklardan elde edilen ticari broyler
sürülerinin PCR bulguları: İç Anadolu bölgesinde CIA
hastalığına karşı aşısız 40 ile 60 haftalık broyler

damızlıkların 8 ticari broyler sürüsünden günlük, 2, 3 ve
5 haftalıkken alınan doku örneklerinde CAV VP1 ve
VP2 genleri belirlenmedi.
VP1 ve VP2 gen primerleri kullanılarak yapılan
PCR sonuçlarının karşılaştırılması: Marmara ve İç
Anadolu bölgesindeki ticari broyler sürülerinden elde
edilen doku homojenatlarında CAV genlerinin belirlenmesi amacıyla VP1 ve VP2 primer setleri kullanılarak
yapılan PCR sonucunda her iki primer seti arasında
farklılık belirlenmemiştir.
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Tartışma ve Sonuç
Çalışmada aşılı ve aşısız 12 broyler damızlık
sürünün tamamı seropozitif belirlenirken, sürülerde
seropozitiflik oranının % 95-100 arasında değiştiği
belirlendi. Aşılı broyler damızlık sürülerde seropozitiflik
beklenen bir sonuçken, aşısız broyler damızlık sürülerde
belirlenen seropozitiflik, bu sürülerin hayatlarının bir
döneminde CAV ile enfekte olduğunu göstermektedir.
Seropozitif aşısız damızlıkların günlük civcivlerinde
CAV spesifik genlerin belirlenmemesi, bu aşısız
damızlıkların örnekleme yapılan dönemden daha önce
CAV ile enfekte olduğunu düşündürmüştür. Bu
araştırmada damızlıklarda belirlenen CAV seropozitif
sürü oranları çeşitli çalışmalarda belirlenen seropozitif
sürü oranlarıyla uyumlu bulunmuştur (1, 2, 3, 6, 25).
Araştırmada aşılı ve aşısız broyler damızlık sürülerinin
ortalama antikor titreleri arasında istatistiki olarak bir
fark olmadığı belirlendi. Bu sonuç Canal ve ark. (3)’nın
aşılı damızlıkların % 99’unun, aşısız damızlıkların %
52’sinin yeterli düzeyde antikor titresine sahip olduğunu
bildirdikleri çalışma sonuçlarından farklılık göstermiştir.
Bu farklılık, araştırıcıların örnekleme yaptığı sürüde
serokonversiyonun tam oluşmamasından kaynaklanabileceği gibi konak, çevre ve etken gibi pek çok sebepten
kaynaklanabilir. Araştırıcılar da bu farklılığı saha
enfeksiyonunun oluşan antikor düzeyinde çeşitlilik
oluşturabileceğini bildirerek açıklamışlardır.
Araştırmada damızlık yaşının artmasıyla antikor
titresinin azalabileceği fakat bu azalmanın önemli olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar daha önce
yapılan çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir (3,
4, 7, 10, 17).
Araştırmada genç damızlıkların civcivlerinin yaşlı
damızlıkların civcivlerine göre daha yüksek düzeyde
maternal antikor titresine sahip olduğu belirlendi. Bu
sonuçlar Pages ve ark. (18)’nın, CIA hastalığına karşı 20
haftalıkken aşılanmış bir damızlık sürüden 30, 40, 50 ve
60 haftalık yaşlarda elde edilen günlük civcivlerde CAV
maternal antikor titresinin damızlık yaşının artmasıyla
azalsa da hastalığa karşı koruyucu düzeyde olduğunu
bildirdikleri çalışma sonuçlarıyla uyumlu bulundu.
Günlük ve 1 haftalık ticari broyler sürülerin tamamında yüksek düzeyde maternal antikor saptanırken, 2
haftalıktan sonra sürülerde maternal antikor titresinin ve
varlığının hızla azaldığı belirlendi. Bu araştırmada
belirlenen maternal antikorların varlığı ve seyri bazı
çalışma sonuçlarıyla uyumlu bulunurken (16, 20), maternal
antikor varlığı ve koruyuculuğunun 3-4 haftalığa kadar
devam edebileceğini bildiren çalışma sonuçlarından farklılık göstermiştir (8, 11, 18, 22, 29). Bu farklılık araştırıcıların çalışmalarında örnekleme yaptıkları damızlık sürülerin
antikor titrelerinin yüksek olmasıyla ilişkili olabilir.
Çalışmada, Marmara bölgesinde bulunan aşılı
broyler damızlıklardan elde edilen 4 haftalık 8 ticari

broyler sürünün % 62.5’inde, 5 haftalık 16 ticari broyler
sürünün % 93.8’inde antikor varlığı ELISA ile tespit
edildi. PCR çalışmaları sonucunda Marmara bölgesindeki
ticari broyler sürüleri 3, 4 ve 5 haftalıkken CAV VP1 ve
VP2 genleri saptandı. Bu sonuçlar, Marmara bölgesindeki sürülerde CAV varlığını bildiren çalışma
sonuçlarıyla uyumlu bulundu (25, 26, 27) ve Marmara
bölgesinde örnekleme yapılan sürülerin CAV ile enfekte
olduğu sonucuna varıldı. Bu bulaşma saha suşlarıyla
veya bölgede uygulanan CAV aşı suşuyla ilişkili olabilir.
Bu durumun belirlenmesi için sahadan izole edilen CAV
suşlarının tiplendirilmesi ve CAV aşı suşlarıyla ilişkisinin
araştırılması gereklidir. İç Anadolu bölgesindeki ticari
broyler sürülerinde 3, 4 ve 5 haftalıkken CAV antikorları
ve CAV DNA’sı tespit edilmedi. Bu sonuçlara göre İç
Anadolu bölgesinde örnekleme yapılan ticari broyler
sürülerinin CAV ile enfekte olmadığı sonucuna varıldı.
VP1F/VP1R primerleri ile pozitif bulunan örnekler
VP2F/VP2R primerleri ile de pozitif bulundu (11 pozitif,
93 negatif). Bu sonuç Nogueira ve ark. (13) ve Kumar’ ın
(9) bildirdiği sonuçlardan farklı bulunmuştur. Bu farklılık
seçilen primerler ve/veya virüs suşuyla ilişkili olabilir.
Yapılan bu araştırma sonucunda, hem aşılı hem de
aşısız broyler damızlık sürülerinde CAV antikorlarının
belirlendiği, uzun süre koruma sağladığı (en az 60 hafta)
ve ortalama antikor titreleri arasında fark olmadığı
belirlendi. Damızlık yaşının artmasıyla antikor titresinde
az da olsa bir düşüşün gözlendiği ve civcivlere geçen
maternal antikor titresinin de azaldığı tespit edildi.
Civcivlere aktarılan maternal antikorların 2. haftadan
itibaren bulunmadığı veya çok düşük titrede olduğu
gözlendi. Ayrıca 3. haftadan itibaren CAV genlerinin ve
4 haftadan itibaren CAV antikorlarının belirlendiği
saptandı. Elde edilen bilgiler ışığında, maternal
antikorların azalmasına bağlı olarak tavuk sürüleri 2
haftalıktan itibaren CAV ile enfekte olabilir. Bu durumda
birçok damızlık sürünün de yumurtlama periyodu öncesi,
hatta aşılamanın en erken yapılacağı 6. haftadan önce
seropozitif olacağı dikkate alınmalı ve seropozitif
sürülerde aşı uygulaması yapılmamalıdır.
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