
T.C. 

SELÇUK ÜN VERS TES  

SA LIK B MLER  ENST TÜSÜ 

 

 

 

KROMATOGRAF K STR P TEST GEL REREK AP 

RUSU ANT JEN N TESP T ED LMES  

 

 

Berrin Müzeyyen ALPAY 

 

 

YÜKSEK L SANS TEZ  

 

 

KROB YOLOJ  (VET) ANAB M DALI 

 

 

Dan man 

Prof. Dr. Uçkun Sait UÇAN 

 

 

 

KONYA - 2011





T.C. 

SELÇUK ÜN VERS TES  

SA LIK B MLER  ENST TÜSÜ 

 

 

 

KROMATOGRAF K STR P TEST GEL REREK AP 

RUSU ANT JEN N TESP T ED LMES  

 

 

Berrin Müzeyyen ALPAY 

 

 

YÜKSEK L SANS TEZ  

 

 

KROB YOLOJ  (VET) ANAB M DALI 

 

Dan man 

Prof. Dr. Uçkun Sait UÇAN 

 

Bu ara rma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Ara rma Projeleri Koordinatörlü ü 

taraf ndan 10202045 proje numaras  ile desteklenmi tir. 

 

 

KONYA - 2011 



i 

 



ii 

 

 



iii 

 

ÖNSÖZ 

Ülkemiz aç ndan hayvanc k ve hayvan ürünleri sektörlerinde olu acak 

ekonomik kay plar n önlenmesinde koruyucu hekimlik önem ta maktad r. Erken tan  

ve koruma tedbirlerinin uygulanmas  ile hastal klar n ekonomik zararlar  önemli 

ölçüde önlenir. Hastal ktan arilik durumunun sürdürülmesinde yerli üretim h zl  tan  

kitlerinin kullan ma girmesi için ön çal malar n yap lmas  ile ülkemiz ekonomisi ve 

hayvanc  aç ndan dikkate de er kazan mlar elde edilecektir. 

 

Dünya Hayvan Sa k Örgütü (WOAH) listesinde yer alan ap hastal , evcil 

ve vah i ruminantlar n akut, çok bula , verim kay plar na neden olmak suretiyle, 

hastal n bulundu u ülkelerde hayvansal ürünlerde ciddi ekonomik kay plara yol 

açan önemli viral bir hastal r. Yedi farkl  antijenik tipi (A, O, C, Asia-1, SAT1, 

SAT2, SAT3) mevcut olup, dünya üzerinde en yayg n olan tipler ülkemizde endemik 

olarak seyreden A ve O tipleridir. Bir RNA virusu olan ap virusu, yüksek mutasyon 

oran , quasispecies populasyon yap  ve h zl  replikasyon yetene i, yeni ortamlara 

çabuk adapte olabilmesi gibi RNA viruslar n genel özelliklerini gösterir. ap 

virusunun h zl  te hisi ve tiplendirilmesi, Türkiye gibi hastal n epidemiler yapt  

ülkelerde k sa sürede salg n orijininin belirlenmesine ve yay n önlenmesine; 

hastal n görülmedi i ülkelerde ise hastal k ç  halinde salg n orijininin 

belirlenmesine ve acil a lama yap lmas na önemli katk  sa layacakt r.  
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1. G  

1.1.Genel Bilgiler 

ap hastal  s r, domuz, koyun, keçi ve birçok yabanî çift t rnakl  hayvanda 

önemli ekonomik kay plara neden olan bir hastal kt r (Sanyal ve ark 2003). H zl  

yay lan, yüksek morbiditeye ve ürün kayb na, buna ba  olarak da yüksek ekonomik 

kayba neden olan bir hastal kt r (Kitchen 2007). Uluslararas  canl  hayvan ve hayvan 

ürünleri ticaretini büyük oranda k tlar (Sanyal ve ark 2003). 

 

Hayvan ve hayvansal ürünlerin ulusal ticaretinde en önemli s rlama olarak 

bilinen ap hastal  Dünya Hayvan Sa  Örgütü (WOAH)’nün hastal ktan ari 

ülkeler ve bölgeler için resmi bir liste olu turdu u ilk hastal kt r (Archetti ve ark 

1994, Leforban 1999,  Sobrino ve ark 2001, Alexandersen ve ark 2003). ap hastal  

ilk defa Fracastorius taraf ndan 1546 y nda talya’da s rlarda bildirilmi tir. 1898 

nda ise Loeffler ve Frosch hayvanlarda hastal a neden olan etkenin filtreden 

geçebilen ve bakterilerden küçük özellikte bir ajan oldu unu tespit etmi lerdir 

(Sobrino ve ark 2001,  Grubman ve Baxt 2004, Kitching ve ark 2007).  

 

ap hastal  virusu Picornaviridae ailesinden, zars z, linear pozitif tek 

zincirli bir RNA genomuna sahiptir.  Virusun 7 farkl  serotipi (O, A, C, Asia, SAT1, 

SAT2 ve SAT3) mevcuttur. Serolojik testlerle Foot and Mouth Disease Virus 

(FMDV) izolatlar  aras ndaki yayg n antijenik varyasyon yedi serotip içinde 

tan mlanm  ve her bir serotip içinde çok say da subtiplerin ekillenmesiyle 

sonuçlanm r (Domingo ve ark 2003, Knowles ve Samuel 2003). Bir RNA virusu 

olan ap virusu, yüksek mutasyon oran , quasispecies populasyon yap  ve h zl  

replikasyon yetene i, yeni ortamlara çabuk adapte olabilmesi gibi RNA viruslar n 

genel özelliklerini gösterir (Villarreal ve ark 2000, Domingo ve ark 2003).  
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Dünya üzerinde ap viruslar n en yayg n olan tipleri A ve O tipleridir. C tipi 

Hindistan’da, Asia-1 güney Asya’da, SAT serotipleri (SAT1, SAT2 ve SAT3) ise 

Afrika’da bulunmaktad r (Knowles ve Samuel 2003). A tipi ap viruslar  yüksek 

mutasyon oran na sahip oldu undan çok say da (yakla k 80 kadar) alt tip ve varyant  

bulunmaktad r (Steinhauer ve Holland 1987, Domingo ve ark 2003, Knowles ve 

Samuel 2003). Antijenik varyasyon kapsit proteinlerinin d  yüzeyindeki amino asit 

dizili lerindeki farkl klardan olu maktad r. Subtipleri, ço unlukla genomun yap sal 

bölgesi üzerinde lokalize olan antijenik farkl klar olu turur (Crowther 1993). 

 

1.2.Etiyoloji 

 

1.2.1. ap Virusunun Genel Özellikleri 

ap hastal  virusu Picornaviridae familyas na ait Aphtovirus altgrubu 

içerisindedir. Picornaviridae familyas  içerisinde 9 cins (Enterovirus, Rhinovirus, 

Cardiovirus, Aphthovirus, Hepatovirus, Parechovirus, Erbovirus, Kobuvirus ve 

Teschovirus) yer al r (King ve ark 2000). ap virusu dü ük ve yüksek pH 

derecelerinde h zla inaktive olurken pH 7-9 aras nda stabilitesini korur. Çe itli asitler 

(fosforik asit, sülfirik, sitrik, asetik, formik asitler) ve alkaliler (sodyum karbonat, 

sodyum metasilikat ve sodyum hidroksit) ap virusunu inaktive etti i için saha 

artlar nda %4’lük sodyum karbonat ve %1'lik sodyum hidroksit kullan lmas  

uygundur (Shafyi 1968, Olechnowitz ve Engler 1970). Virus asit artlara (<pH 6,0) 

(Randrup 1954), 50°C’nin üzerindeki s cakl klara ve morötesi a kar  hassas 

olmakla beraber kontamine yemde ve uygun iklime sahip çevre ko ullar nda bir aya 

kadar, kemik ili i ve lenf bezlerinde ise uzun süre persiste kalabilir (Wild ve ark 

1969).  

 

ap virusunun in vivo izolasyonunda,  süt emen fareler ve kobaylar n deney 

hayvan  olarak kullan labilece i belirtilmi tir (Rowlands 2008). ap virusunun in 

vitro geni  çapl  ço alt lmas nda monolayer ve süspanse olarak domuz böbrek (PK) 

ve bebek hamster böbrek (BHK) hücre hatlar  kullan lm r (Brown 2003). ap 

virusunun in vitro olarak üretildi i di er hücre kültürleri; dana tiroid, dana testis, 
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dana böbrek, kuzu böbrek, domuz böbrek ve s r dil epiteli gibi primer ve 

Mengeling-Vaughn domuz böbrek hücre hatt  (MVPK- 1), s r böbrek hücre hatt  

olan LF-BK, domuz böbrek hücre hatt  olan IBRS ve hamster akci er hücre hatt  

olan HmLu gibi devaml  hücre kültürleridir (Akta  1998). 

 

Picornavirus ailesi içinde yer alan viruslar n yap sal benzerliklerine ra men, 

ap virusunun baz  ay rt edici yap sal özellikleri bulunur. ap virusu, ince d  

katman , asitlere duyarl  yap  ve çok fazla reseptör kullan  gibi özelliklerine 

ba  olarak di er picornaviruslara göre konakç  hücre ile daha zay f bir ba lant  

gerçekle tirir (Acharya ve ark 1989) . 

 

 1.2.2. ap Virusu Genomunun Özellikleri 

ap virusu partikülü ikozahedral yap da küresel, yakla k 30 nanometre 

çap nda, zarfs z, tek iplikçikli, pozitif polariteli ve enfeksiyöz genomik RNA’n n 

tekli bir kopyas  ile birlikte virus taraf ndan kodlanan, dört de ik yap sal 

proteininin; VP1 (1D), VP2 (1B), VP3 (1C) ve VP4 (1A)  her birinin 60’ ar 

kopyas ndan olu ur (Fry ve ark 2005). ap virusu populasyonlar  genetik ve antijenik 

olarak heterojendir, varyantlar n kar ndan olu ur ve di er RNA viruslar  gibi tür 

benzeri (quasispecies) yap dad r (Martinez ve ark 1992, Sa-Carvalho ve ark 1997,  

Domingo 2002). 

 

 

ekil 1.1. ap virusunun üç boyutlu elektron mikroskobik görünümü ( ap Enstitüsü) 
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Tek iplikçikli, pozitif polariteli, yakla k 8500 nükleotid baz içeren ap virusu 

RNA’s  (vRNA) tek bir Okunabilen Baz Çat  (ORF, open reading frame) içerir ve 

iki ayr  kodlanmayan bölgeye (1200 nt) ayr r. VPg, viral RNA’n n 5’ ucunda 

kodlanmayan bölgesinde yer al r. Di er bölge ise 400 nt’lik (uzunlu u izolatlara göre 

de en) PolyC (sadece Aphtovirus ve Cardiovirus’da mevcut) k sm r. PolyC’nin 

hemen alt nda psudoknot motiveleri bulunmaktad r. Translasyon, internal ribozom 

giri  bölgesinde (IRES) bulunan 84 nükleotitten olu an 2 AUG kodonu ile ba lar. 

IRES, 465 bazl k bir bölgede yer al r ve baz  viruslar ile ökaryatik hücre 

RNA’lar nda bulunan cap-ba ms z translasyon fonksiyonuna sahiptir. Bu bölgede 

farkl  RNA alanlar  (domains) ve hücre proteinlerine ba lanmay  sa layan 

fonksiyonel yap lar bulunmaktad r (Sobrino ve ark 2001).  

 

Enfekte hücrelerdeki ap virusu RNA’s ; VPg (3B) proteininin, genomik 

RNA’n n 5’UTR’sine ba lanmas ndan sonra apka yap  kaybederek serbest bir 

5’UTR’sine sahip olur. VPg hücresel bir enzim taraf ndan bölündükten sonra, IRES 

yönetiminde bir poliprotein üretilir. Bu poliproteinin viral proteazlar taraf ndan 

bölünmesi sonucu, replikasyona destek veren ve yeni bir enfeksiyon siklusu 

ba latacak virus partiküllerinin üretimi için gerekli olan yap sal ve yap sal olmayan 

proteinler ekillenir (Mason ve ark 1994,  Racaniello 2007). 

 

Poliproteinin ilk bile eni L proteindir (Mason ve ark 2003, Belsham 2005). 

Daha sonra kapsit protein öncüsü P1 gelir. P1 viral proteazlar taraf ndan 

parçalanarak VP0, VP1 ve VP3 protomerlerine ayr r. Be  protomer birle erek bir 

pentameri ve oniki pentamer de birle erek bo  kapsidi olu turur. Kapsit, yeni 

sentezlenmi  bir RNA molekülü ile birlikte provirion’u olu turur. Son olgunla ma 

basama  ise VP0’ n VP4 ve VP2’ye parçalanmas  ile virionun sal nmas  kapsar 

(Fox ve ark 1987, Mason ve ark 1994,  Verdaguer ve ark 1994). Yap sal proteinlerin 

virion içinde üç boyutlu düzenlenmeleri ile a lama ve enfeksiyona kar  yan t 

olu turan antijenik bölgeler meydana gelmi tir. Bu yap lar; hücre reseptörlerine 

ba lanma, genomun hücrelere giri i ve kapsitin çevresel faktörlere kar  

dayan kl  belirlemeye arac k eder (Hernandez ve ark 1996, Mason ve ark  
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2003).  VP1, VP2 ve VP3 kapsit yüzeyinde bulunan d sal proteinler olup, VP4 RNA 

ile temas eden içsel bir proteindir (Grubman ve Baxt 2004, Belsham 2005, Fry ve ark 

2005).  

 

ekil 1. 2. ap virusunun genomu ve translasyon ürünleri (Racaniello, 2007) 

 

P2 ve P3 öncüleri yap sal olmayan proteinleri (2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D) 

kodlar. Viral replikasyonda 2A proteininin rolü oldu u dü ünülmektedir. 2B ve 2C 

proteinleri endoplazmik retikulumdan golgi aparat na do ru olan transportu bloke 

ederek salg sal yolu inhibe eder (Moffat ve ark 2007). Ayr ca 3A ve 3B proteinleri 

hücresel membranlar ile çok yak ndan ili kili kritik RNA replikasyonu faktörleridir 

(Mason ve ark 2003). Hücresel membranlar ile 3A’n n etkile iminin sitopatik effect 

olu umuna neden oldu u gösterilmi tir (Beard ve Mason 2000). Serotipler aras nda 

en çok korunan bölgeler olarak 2B ve 3C proteinleri belirtilmi tir (Carrillo ve ark 

2005). 3’UTR ise, heterojen dizilimli yakla k 100 nükleotid uzunlu unda bir bölge 

ve poli (A) bölgesi olmak üzere iki bile enden olu ur (Belsham 2005). 
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ap virusu hücre içine al nd nda, replikasyonun ilk basama  olan viral 

RNA’n n translasyonu ekillenir. RNA, replikasyonda mRNA i levi görür (Mason ve 

ark 2003). Genomun replikasyonu, 3D proteini (virus taraf ndan kodlanan RNA 

polimeraz) taraf ndan cre’nin yard  ile gerçekle tirilir (Goodfellow ve ark 2003, 

Bedard ve Semler 2004). Tek bir molekül viral RNA enfeksiyonu ba latmak için 

yeterlidir. ap virusunun RNA ba ml  polimeraz n dü ük do rulu a sahip oldu u 

ve kopyalanan 103-105 nükleotidde bir mutasyon oran  ile mutant soylar n devam  

artt rd  öngörülmektedir (Holland ve ark 1982, Sobrino ve ark 1983).  

 

1.3. Epidemiyoloji 

ap virusunun geni  bir konakç  aral na sahip olmas , enfekte hayvanlar 

taraf ndan yüksek yo unlukta sal nmas , duyarl  hayvanlarda küçük dozlarla bile 

enfeksiyon olu turabilmesi, h zl  bir replikasyon sürecine sahip olmas  ve bir çok 

yolla bula abilmesi gibi özelliklerinden dolay ap hastal  kontrol ve eradikasyonu 

zor olan bir hastal kt r (Donaldson ve ark 1982). ap hastal  Afrika, Asya ve Güney 

Amerika’n n büyük bölümünde endemik seyretmektedir. Ayr ca uluslar aras  s rlar  

geçerek 2000 y nda Japonya ve Güney Kore, 2001 y nda ise ngiltere ve 

Avrupa’daki salg nlarda oldu u gibi daha önceden hastal ktan ari olan bölgelerde 

epidemilere neden oldu u görülmü tür (Knowles ve ark 2001). Dünya Hayvan 

Sa  Te kilat ’n n haftal k hastal k bilgilerine göre 2010 y nda Japonya ve Güney 

Kore’de, 2011 y nda ise Bulgaristan’da hastal k tekrar bildirilmi tir (OIE, Hayvan 

Sa  Bilgileri, Haftal k Hastal k Bilgisi-WAHID Interface, 2010-2011).  

 

r, domuz, koyun ve keçi, su bufalolar , Afrika bufalolar , impalalar 

hastal n do al epidemiyolojisinde rol oynar. Geyik, deve, lama, Hindistan filleri ise 

belli artlar alt nda epidemiyolojik risk olu turabilecek hayvanlard r (Alexandersen 

ve Mowa 2005). ap virusu enfekte hayvan hareketleri ve kontamine hayvan ürünleri 

ile yay r (Alexandersen ve ark 2002). Duyarl  hayvanlar, ap virusu ile enfekte 

hayvanlar ve çevre ile arac z veya arac  temas sonucunda hastal a 

yakalanabilirler (Alexandersen ve ark 2003).  
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Hava yolu ile bula ma nadir görülmesine ra men, uygun iklim ve meteoroloji 

ko ullar nda virusun rüzgârla yay labildi i bildirilmi tir (Alexandersen ve ark 2002, 

Alexandersen ve ark 2003, Alexandersen ve Mowat 2005). 

 

1.3.1. ap Virusunun Tipleri  

ap virusunun antijenik özelliklerini önemli ölçüde etkileyen kapsit 

proteinlerinin yüzeyinde bulunan farkl  k vr mlar nda olu an aminoasit de imlerine 

göre serolojik olarak yedi serotipi (O, A, C, Asia1, SAT1, SAT2 ve SAT3) 

tan mlanm r (Bachrach 1968, Pereira 1981). Serotipler; epidemiyolojik olarak 

çe itlilik gösterir, esas itibariyle aralar nda çapraz ba kl k olu turma özelli i 

yoktur ve her serotip kendi içinde alttiplere ayr lmaktad r. Bu çe itlili in yüksek 

mutasyon oran , tür benzeri populasyon dinamikleri (Domingo ve ark 2005) ve 

rekombinasyon (Carrillo ve ark 2005, Jackson ve ark 2007) sonucu oldu u 

dü ünülmektedir. Bu nedenle ap virusunun serotipleri ve bazen de ayn  serotipin 

alttipleri aras nda çapraz ba kl k olu turma görülmemektedir (Brooksby 1982, 

Mattion ve ark 2004).  

 

ap virusu A ve O serotipleri dünya üzerinde en fazla görülen serotiplerdir. 

Afrika’n n pek çok bölgesinde, Asya’n n çe itli bölgelerinde, Uzak Do u’da (A 

serotipi bu bölgede görülmez) ve Güney Amerika’da görülür. SAT serotipleri sadece 

Afrika k tas nda görülür. C serotipi Hint Alt K tas ’nda ve Asia1 serotipi ise genelde 

Güney Asya’da görülür. ap virusunun yedi serotipi nükleotid ve aminoasit dizileri 

grupland ld nda tip spesifik dallara, co rafik da mlar na göre ise topotip 

(genotip) olarak adland lan genetik gruplara ayr r. Yüzde seksenbe ten fazla 

nükleotid benzerli i olan izolatlar ayn  grup veya topotip içerisine al r (Knowles ve 

Samuel 2003). 

 

O serotipi ap viruslar , VP1 geni nükleotid dizileri kar la ld nda 

genetik ve co rafik olarak birbirlerinden farkl  evrimsel soylar olan 10 adet topotipe 

ayr r. (Knowles ve ark 2005). Tayvan’da 1999 y nda farkl  bir O alttipi tespit 
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edilmi tir. Orijinal (O) PanAsia olarak isimlendirilen bu alttip Asya’dan Türkiye’ye 

ve 2001 y nda ngiltere’ye kadar ula r (Mahy 2005). Filogenetik 

kar la rmalar sonucunda ME-SA topotipindeki ap viruslar n, 2001 y ndan 

itibaren Orta Do u ve Güney Asya’dan izole edilen O serotipi viruslar aras nda 

bask n duruma geçti i belirlenmi tir. O PanAsia su unun de ime u ramas  ile 

birçok virus dal  ortaya ç km r ve bunlardan bir tanesi olan O PanAsia-2 pandemik 

su u Hindistan’dan bat ya do ru yay larak 2008 ve 2009’da Orta Do u’da yeni 

salg nlarla devam etmi tir. O PanAsia2, 2005 y ndan beri Pakistan’ n bat ndaki 

bölgede di er bütün O serotipi su lar n yerini alm r (Knowles ve ark 

yay nlanmam  veri). 

 

Yedi serotip içerisinde en fazla antijenik çe itlili e sahip olan ve bu sebeple 

lama ile kontrolü zor olan serotip A’d r  (Kitching 2005).  Knowles ve Samuel 

(2003) taraf ndan 300 tane tam ve k smi VP1 nükleotid dizisinin kar la lmas  

sonucu; üç tane A topotipi bildirilmi tir. Dünya Referans Laboratuvar  (WRL)’n n 

verilerine göre 2005 y nda ran’da A/IRN/2005 olarak isimlendirilen A serotipinin 

yeni bir su u tespit edilmi  ve bu su  h zla ran d na yay lm r. Bu su un yap sal 

genom bölgeleri evrimsel ba lang ç noktalar  A22 su undan almaktad r (Klein ve 

ark 2007).  

 

Asia1 serotipi antijenik olarak di er serotiplere göre daha az düzeyde 

de iklik göstermektedir ve tek bir genotip içerisinde iki ayr  gruba ayr ld  

(Muthuchelvan ve ark 2001) ve ba ka bir çal mada ise Asia1’in genotip I-IV olarak 

bilinen dört farkl  genotipe ayr ld  bildirilmi tir (Gurumurthy ve ark 2002). 

 

1.4. Patogenez ve Patoloji 

ap virusu vücuda giri  bölgesinde (üst solunum yolunun mukoza ve lenfoid 

dokusunda veya deri bütünlü ünün bozuldu u bölgelerde dermal ve subdermal 

dokuda) replike olmakla beraber (Kitchen 2002a), ço unlukla farengeyal bölgedeki 

boynuzla mam  hücreler primer enfeksiyon bölgesidir (McVicar ve Sutmoller 
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1976). Viremiden veya klinik belirtilerin görülmesinden 1-3 gün önce bu bölgede 

virus tespit edilebilir (Alexandersen ve ark 2002). Yumu ak dama n dorsal yüzü ve 

nazofarenks birle me bölgesi, ilk virus giri i ve replikasyonda önemli bölgelerdir 

(Alexandersen ve ark 2001). Tonsilla bölgesi ise özellikle koyunlarda primer 

enfeksiyon bölgesi olarak önem ta r (Burrows 1968). 

 

 

a                                          b 

ekil 1. 3. VP1 geni nükleotid dizilerine göre tan mlanm ap virusu O (a) ve A (b) 

topotipleri (Knowles ve Samuel 2003) 

 

Virus, hücre içine giri inde genellikle integrin grubu ( 6, 3, 5, 

1 gibi) olarak bilinen hedef hücre yüzeyinde bulunan reseptörleri kullan r (Duque 

ve Baxt 2003). ntegrinler d nda Fc reseptörler, heparan sülfat gibi di er 

reseptörleri de kullan r. Virus daha sonra serbest olarak veya mononükleer hücreler 

ile ili kili ekilde kan dola na geçer ve vücuda yay larak doku ve organlar  
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enfekte eder.  Viremi dönemi yakla k 4-5 gün sürer. Klinik belirtilerin 

görülmesinden önce sekret ve ekskretlerde bol miktarda virus bulunur ve çok küçük 

toz zerrecikleri içinde, alveoler bölgelere ve kan makrofajlar  yüzeyine direkt 

ta nabilir. Daha sonra hedef dokulara (a z, deri ve dilin boynuzsu epiteli) ta nan 

virus burada depolan r ve ikinci replikasyona ba lar (Alexandersen ve ark 2001).  

 

Virusa kar  konakç  reaksiyonu, klinik belirtilerin görülmesinden 3-4 gün 

sonra, antikor yan eklinde tespit edilir. Virusun titresi dü erken nötralizan 

antikorlar n titresi yükselir (Alexandersen ve ark 2002). Antikorlar dola mdaki 

virusu etkin bir ekilde temizler. Bununla birlikte, epitel dokusunda 10-14 gün süre 

ile virus tespit edilebilmektedir (Oliver ve ark 1988). 

 

Sekonder replikasyonun ekillenmesiyle virüs; glanduler doku, deri ve a zda 

bulunan boynuzla  stratum spinosum tabakas nda affinite gösterdi i alanlara 

gider. Buradaki hücrelerde veziküller ekillenir. Veziküllerin birle mesi ile hastal n 

karakteristik özelli ini olu turan aft ve bullalar olu ur. Bunlar genellikle kabukla r 

ve kabuklar yirmidört saat sonra dü er. 

 

Kabuklar n ayr lmas ndan sonra k rm  renkte ülserler aç a ç kar. Birkaç 

gün sonra lezyonlar n üzerinde nekrotik epitel parçalar  meydana gelir. Özellikle a z 

bölgesinde ve dil üzerinde hastal a özgü granülasyon dokusu olu ur (Alexandersen 

ve ark 2003). 

 

1.5. Klinik Belirtiler 

ap hastal  al nan virus miktar , su u, organizmaya giri  yeri, konakç  

hayvan türü ve bireysel yap  gibi faktörlere ba  olarak klinik veya subklinik seyir 

gösterir (Barnett ve Cox 1999, Hughes ve ark 2002). Al nan virus miktar na ba  

olarak hastal n inkubasyon süresi 2-14 gün aras nda de mektedir (Alexandersen 

ve ark 2003b).  
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Hastal n ilk devresinde viremiden dolay  gözlenen ate  (40 - 41 C) evresi 

sa sürer ve hastal n ate siz dönemi ba lar. Daha sonra a zda olu an 

veziküllerden dolay  i tahs zl k ve depresyon görülür. Veziküller en çok a z, ayak 

(t rnak aras  korona bölgesi) ve meme epitelinde olu ur. iddetli a z lezyonlar  

rlarda gözlenir. Veziküllerin etkisiyle a zdan bol miktarda hastal n tipik klinik 

görünümü olan ip gibi uzayan salya akmaya ba lar (Alexandersen ve Mowat 2005). 

Koyunlarda klinik belirtiler daha hafif seyirlidir, lezyonlar genellikle ayaklardad r ve 

klinik belirtilerin ba nda topall k görülür (Hughes ve ark 2002). 

 

 

ekil1.4.S r dilinde ap hastal na ait klinik lezyonlar ( ap Enstitüsü 2010). 

 

1.6. Kontrol ve Mücadele 

ap hastal  ile mücadelede etkin olan kurallar OIE’nin Hayvan Sa  

Kodu’nda belirtilmi tir. ap hastal n kontrolü, ülkenin hastal k kontrol 

politikalar  ve epidemiyolojik durumuna ba r. Hastal k mücadelesinde uygulanan 

stratejiye göre bölgeler; a laman n olmad  hastal ktan ari bölge, gözetim alt ndaki 

bölge, a lama ile hastal ktan ar nd lm  bölge, tampon bölge ve enfekte bölge 

eklinde tan mlan r ( ap Enstitüsü Müdürlü ü 2010b).  
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Hastal ktan ari ülkelerde kontrol, virusun ülkeye giri inin önlenmesine 

yönelik olup karantina ve salg n görülmesi durumunda zorunlu kesim uygulan r. 

Hastal n endemik oldu u ülkelerde ise koruyucu a lamalar ve sanitasyon 

uygulamalar  kombine edilerek hastal n insidensinin dü ürülmesine yönelik 

önlemler al nmaktad r (Doel 2003). A lamay  takiben olu an koruyucu ba kl k, 

enfeksiyonu takiben olu andan daha k sa sürelidir. Bu nedenle y lda iki veya daha 

fazla a lamaya ihtiyaç vard r (Sutmoller ve ark 2003). 

 

Ba ar  bir a lama program  için, kullan lacak a n uyaraca  ba kl n 

düzeyi (potens) ve bu a  virusunun saha virusu ile ne kadar yak n benzerlikte oldu u 

(antijenik uyum) önemlidir. A n potensini etkileyen faktörler; antijenin miktar  ve 

kalitesi, kullan lan adjuvant ve a n formülasyonudur. Kontrol programlar nda 

kullan lacak ve a  antijen rezervlerinde saklanacak a  su lar n ap virusunun en 

uygun su lar  aras ndan seçimi, salg nlardan toplanan temsili saha izolatlar n uygun 

 su lar  ile e le tirilmesi temeline dayan r (Paton ve ark 2005).  

 

1.7. Türkiye’de ap Hastal n Durumu 

ap hastal  ülkemizde eskiden beri bilinmekte olup, hastal n seyri ve 

sonuçlar na ait ilk bilgiler 1914 y nda Ziraat statisti i’nde yay nlanm r (Sütçü ve 

ark 1978). ap virusunun ülke içinde yay lmas nda en çok kontrolsüz hayvan 

hareketlerinin (Gilbert ve ark 2005) ve hayvan pazarlar n önemli rolü oldu u 

dü ünülmektedir (Akta  1998). ap virusu su lar  Türkiye’ye do u ve güneydo u 

ndan hayvan hareketleri ile giri  yapar ve bu bölgelerde hastal k endemik olup 

l boyunca rapor edilir (Rweyemamu ve ark 2008). Yap lan genetik analizlerle de 

Afganistan, Pakistan, Suudi Arabistan, ran ve Türkiye’deki virus su lar n birbiri 

ile ili kili olduklar  gösterilmi tir. Bunun sebebi muhtemelen ap virusunun Güney-

Orta Asya’dan bat ya do ru yay lmas r (Rweyemamu ve ark 2008). 

 

 Ülkemizde 1914 y ndan beri de ik tarihlerde A, O, SAT-1 ve Asia1 tipleri 

te his edilmi tir. SAT-1 tipi 1963 y nda saptanm r. Asia1 tipi ilk defa 1973 

nda saptanm  olup, 1984-1999 y llar  aras nda sadece belli illerde s rl  
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sürelerde (3 y ldan az) dola mda kalm r ve 2002 y ndan bu yana 

görülmemektedir. A ve O serotipleri 1952 y ndan beri endemik olarak 

gözlenmektedir (Akta  1998). Y lda iki kez yap lan a lama ve kontrol programlar na 

ra men A ve O serotipleri halen rapor edilmektedir (Parlak ve ark 2007). 

 

472/5460; 8,64%
52/3060; 
1,70%

177/4860; 
3,64%

103/2460; 
4,19%

792/8339; 
9,50%

1412/6180; 
22,85%

230/1920; 
11,98%

TOTAL:

3238/32279; 10,03

2009, SPRING SEROSURVEILLANCE

Bölge baz nda tahmini prevalans 
2009

Türkiye geneli:

2748/33240; 10,03
 

ekil 1. 5. Bölgelerimize göre ap hastal n prevalans  ( ap Enstitüsü 2010). 

 

lk görülme yerleri do u illeri oldu u için A ve O serotiplerinin ülkemize 

rdan giri  yapt  dü ünülmektedir ve VP1 nükleotid dizileri temel al nd nda 

kom ular zda persiste olarak sirküle olan su lar ile evrimsel olarak bir bütünlük 

sergiledikleri gösterilmi tir (Akta  1998, Parlak ve ark 2007). Ülkemizde halen 

seyretmekte olan A serotipi su u ilk olarak 2005 y  A ustos ay nda tespit edilmi  

olan A/IRN/2005’tir ve özellikle 2006 ilkbahar nda büyük problemlere sebep 

olmu tur (Klein ve ark 2007). Ülkemizde halen seyretmekte olan O serotipi su u ise, 

Hindistan’dan bat ya do ru Orta Do u’ya kadar gelerek 2006 y ndan beri 

ülkemizde s r, koyun ve keçilerde görülmekte olan ve 2007 y ubat, Nisan ve 

Eylül aylar nda Trakya’ya kadar ula an O PanAsia-2 pandemik su udur (Knowles ve 

ark yay nlanmam  veri). 

Tar m ve Köyi leri Bakanl  taraf ndan, 2008 lkbahar ap A  

Kampanyas  ile Avrupa Birli i destekli ve üç y l süreli “Türkiye’de ap Hastal ’n n 
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Kontrolü Projesi” ba lat lm r. Bu proje kapsam nda; Türkiye genelinde s r 

varl n y lda iki kez, koyun varl n ise y lda bir kez olmak üzere üç y l süre ile 

yo un a lanmas , hastal n surveylans n yap lmas  ile hastal k mihraklar n 

takibi ve dezenfeksiyonu planlanm r. Büyükba  hayvanlarda Trakya’da ve 

Anadolu’da (A , Ardahan, Artvin, Gaziantep, Hakkari, Hatay, I r, Kars, Kilis, 

Mardin, anl urfa, rnak, Van illeri) trivalan ap a , di er illerde ise bivalan ap 

 kullan lmas  kararla lm r. Hastal k ç kmas  durumunda s  karantina 

yöntemleri uygulanarak bu bölgelerden canl  hayvan ve risk ta yan ürünlerin 

na izin verilmemesi, Trakya Bölgesi’nde mihraklarda hasta ve hastal ktan 

üpheli hayvanlara kesim metodu uygulanmas  kararla lm r (Tar m ve Köyi leri 

Bakanl  Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü, 2009). Trakya’da 2007 y  Kas m 

ay ndan bu yana ap hastal  görülmedi i için Trakya kesiminin "A  Arilik" 

statüsü için OIE’ye ba vuru yap lm r. Ba vuru 24-28 May s 2010 tarihleri aras nda 

Paris, Fransa’da düzenlenen OIE Genel Kurulu’nda de erlendirilerek, Trakya “ ap 

Hastal ndan A  Arilik” statüsü kazanm r ( ap Enstitüsü Müdürlü ü, 2010). 

 

1.8. ap Viruslar n Te hisi ve Tiplendirilmesi 

ap hastal n te hisi hastal n klinik bulgular na, enfeksiyonun erken 

döneminde ap virusunun identifikasyonuna ve iki haftadan sonraki dönemde ise 

hastal n serolojisine dayan r. Persiste enfekte veya ta  hayvanlar n te hisi ise 

özofarengeyal sekretlerden virus izolasyonu ile yap r (Thomson 1994). Akut 

vakalarda vezikül epiteli ve vezikül s  yüksek yo unluklarda ap virusu içerdi i 

için tan  materyali olarak kullan r (Oliver ve ark 1988).  

 

ap virusu izolasyonu için en s k kullan lan hücre kültürleri primer veya 

sekonder buza  tiroid hücreleri, IBRS-2 veya BHK-21 hücre hatlar r (House ve 

Yedloutschnig, 1982). ap hastal n tan  ve saha su lar n tiplendirilmesinde  

ELISA (Ferris ve Dawson, 1988) ve son y llarda  RTPCR geli tirilmi  ve bu amaçla 

çe itli prosedürler bildirilmi tir (House ve Meyer 1993, Reid ve ark 1998). Gerçek 

zamanl  PCR (Reid ve ark 2001b), nükleik asit dizi analizi temelli amplifikasyon 
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(NASBA) (Collins ve ark 2002) ve mikroçip testi (McGall ve Christians 2002) 

üzerinde çal lan di er tekniklerdir. 

 

 Serumda ap virusuna kar  olu an antikorlar n tespiti için mikro virus 

nötralizasyon testi (VNT) veya ELISA kullan lmaktad r. VNT, serumda antikor 

tespiti için OIE taraf ndan “alt n standart” olarak önerilmektedir (Alexandersen ve 

ark 2003). ap virusunun a  ve saha su lar n e le tirme testleri de temel olarak 

VNT ve ELISA gibi in vitro metodlara dayan r (Paton ve ark 2005).  

 

2008

Son 3 y lda mihrak say lar  ve tipleri

2010

2008

2009
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ekil 1. 6.  Son y llarda yurdumuzda ap hastal  mihrak say lar  ve ap 
virusu tipleri ( ap Enstitüsü 2010). 

 

ap hastal nda, yap sal olmayan proteinlere kar  olu an antikorlar n tespiti 

ile a  hayvanlar ve hastal  atlatan hayvanlar n ayr  için ELISA, EITB ve saf 

yap sal olmayan protein antijenlerinin eksprese edildi i viral (baculovirus) veya 

plasmid (Escherichia coli) ekspresyon sistemleri geli tirilmi tir. Ayr ca viral 

polimeraz  kodlayan 3D genine kar  olu an antikorlar, viral enfeksiyon ili kili 

antijen (VIAA) testi ile tespit edilebilir (Kitching 2002b). Ayr ca, monoklonal 

antikor panelleri ve viral kapsid genlerinin nükleotid dizi analizleri de te his ve 

tiplendirme amac yla kullan lmaktad r (Paton ve ark 2005). 
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1.9.Monoklonal Antikorlar 

   Monoklonal antikor (MA) sentezleyen hibridoma hücre hatlar  ilk kez Köhler 

ve Milstein taraf ndan geli tirilmi tir. Bu antikorlar çe itli influenza, kuduz, murine 

leukemia ve k zam k viruslar n antijenik özelliklerinin çal lmas nda kullan lm r 

(Cullough ve Butcher 1982). Daha sonra Ferguson ve ark (1981) taraf ndan 

poliovirusa kar  baz  monoklonal antikorlar üretilmi tir. ap virusuna kar  ilk 

monoklonal antikor üretimi ve karakterizasyonu Mc Cullough ve Butcher (1982) 

taraf ndan gerçekle tirilmi tir . 

   

  ap viruslar na kar  olu turulan MA panelleri genellikle poliklonal 

reaktiflerle al nan verileri desteklemek için sonraki uygulamalarda kullan lm lard r. 

MA panellerinin seçimleri in vitro virusu nötralize etme yeteneklerine ba r 

(Gürhan ve ark 1999). Fakat poliklonal antikorlar (PA) vücutta B hücrelerinin 

yabanc  bir antijenle uyar mlar  sonucunda meydana gelen ve de ik aktivitelere 

sahip olan IgG, IgM ve IgA antikor izotipleri içeren heterojenik özelliklerinden 

dolay  zay f bir spesifiteye sahiptir. MAlar antijenik varyasyonlar n tespitinde önemli 

faktör olan antijenin de ik determinantlar ndan belli bir epitopa özgül olarak 

ba lanabilen ve tek tip immunglobulin yap  gösterebilen moleküllerdir (Crowther 

1993).  

 

  Farkl  serolojik testlerde kullan lan PA’lar küçük antijenik farkl klar  tespit 

edemezler. Çünkü virus bir antijenik determinanttan daha fazlas n kaybedilmesi 

durumunda da antikorlarla ba lanabilme özelli i gösterecektir (Pollock ve ark 1984). 

MA’lar özel bir bölgeyi tan mlar ve özel bir bölgeye kar  antikor ölçümü için 

nispeten kolay ba lanma deneylerine adapte edilebilir (Crowther 1993). MA’lar 

izolatlar aras  farkl klar  ay rabilir ve  bir çok virus  MA panellerine kar  tek bir 

testle analiz edilebilir (Crowther 1993). Bu tür çal malar viruslar n epitop 

profillerinin h zl  bir ekilde tan mlanmas  sa lar çünkü özel bir MA’ n reaksiyon 

vermemesi su lar aras  küçük antijenik farkl klara i aret eder (Kitchen ve ark 1989).  
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1.10. ap Virusu ile lgili Çal malarda Monoklonal Antikorlar n Kullan lmas  

  ap virusunun antijenik yap n ve özellikle korumada görevli önemli 

epitoplar n daha iyi anla lmas na MA’larla yap lan çal malar aç kl k getirmi tir. 

Hindistanda Asia-1 (WBN-117/85) ap virusu su una kar  12 MA üretilmi  ve 

karakterize edilmi tir. Haz rlanan Asia-1 spesifik MA’lar kullan larak 31 saha izolat  

ve iki a  su u antijenik aç dan analiz edilmi  ve antijenik benzerlik oldu u ve 

nötralizasyondan kaçan mutantlar n olmad  tespit edilmi tir. Üretilen MA’lar n ap 

 üretimi esnas nda, ap hastal  tan nda ve ap virusunun karakterize 

edilmesinde pratik olarak kullan  önerilmi tir (Rana ve ark 2008).  

   

  Bir ba ka çal mada A12 FMDV VP1 veya onun en büyük siyanojen bromid 

fragmentine kar  6 monoklonal antikor üretilip karakterize edilmi tir. Bu MA’lar n 5 

tanesi viral enfeksiyonu nötralize etme yetene indedir. Virion kökenli antijen veya 

bir biyosentetik VP1 polipeptit kullan larak yap lan solid faz ve kompetitif antijen 

ba lama deneylerinde iki farkl  ve birbiri ard  s ra iki epitop izole edilmi tir. Bir 

epitop VP1’in 145-168 amino asit residüleri, di er epitop ise 169-179 amino asitler 

aras nda lokalize olmu tur. Sonuçlar göstermi tir ki VP1 polipeptitin iki farkl  

bölgesiyle reaksiyon veren antikorlar FMD virusu nötraliz edebilmektedir 

(Robertson ve ark 1984). 

 

  ap hastal  ile enfekte olmu  hayvanlarda ba kl k tespitinde antikorlar 

önemli rol oynar. Virus nötralizasyon deneylerinde spesifik antikorun kullan  

FMDV’nin komponentlerinin tespitinde güçlü bir metottur ve immun yan t eldesinde 

önemli rol oynar. 146 S ve 12 S‘e poliklonal serumun absorbsiyonu nötralizasyon 

aktivitesinin yaln z küçük bir bölümünü olu turur (Stave ve ark 1986). Bu virionun 

üzerindeki konformasyon-ba ml  nötralizasyon bölgelerinin varl na i aret eder. 

Yaln z 140 S antijeni ile veya 140S ve 12S antijeni ile reaksiyon veren nötralizan ve 

non-nötralizan MA’lar elde edilmi tir (Meloen ve ark 1983, Baxt ve ark 1984, 

Morgan ve ark 1984, Ouldridge ve ark 1984). O ve A tipi ap viruslar  ile yap lan 

çal malarda virion yüzeyinde komformasyon- spesifik nötralizan epitoplar n varl  
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kan tlanm r (Morgan ve ark 1984, Ouldridge  ve ark 1984). O1 Brugge ap virusu 

140 S ve 12S partiküllerine kar  üretilip karakterize edilen MA’lar O1 ap virusunun 

de ik su lar yla yap lan nötralizasyon çal malar nda en az iki özgün epitopu 

tan mlam r. Bunlardan birisi  140S ve 12S üzerinde konformasyonel olarak tespit 

edilmi  di eri ise VP1 kapsit proteini üzerinde  ard k amino asit dizilimi olarak 

tespit edilmi tir (Stave ve ark 1986)  

 

  ap virusuna kar  evcil hayvanlar n immunolojik olarak korunmas ,  virus 

enfektivitesini nötralize eden antikorlar n varl  ile direk ba lant r (Sutmoller 

Vieira 1980, Pay ve ark 1983). Virus enfektivitesinin nötralizasyonu in vitro bir 

deneydir ve in vivo ortamdaki biyolojik ve kimyasal de iklikleri içermemektedir. 

Özellikle iyi karakterize edilemeyen poliklonal antikorlar kullan ld  zaman in vitro 

virus nötralizasyon ço unlukla geri dönü ümlü bir reaksiyon olarak tespit edilmi tir 

(Mc Cullogh ve ark 1986). ap virusuna kar  immunolojik koruma çal malar nda 

homojen ve iyi karakterize edilmi  yap lar ndan dolay  MA’lar tercih edilmi tir (Mc 

Cullough ve ark 1986). Virus üzerinde MA’lar taraf ndan tespit edilen antijenik 

bölgeler baz  çal malarda s r immun yan  ile de ili kilendirildi (Crowther 1993). 

Küçük model hayvanlarda elde edilen sonuçlar s rlarda koruyucu immun yan ta 

ili kin çal malarda göz önünde bulundurulmu tur (Knudsen ve ark 1983). Kendileri 

ile reaksiyon veren MA’larla epitoplar n topografik pozisyonu nötralizasyonda en 

büyük faktördür. n vivo virus çelencine kar  koruma olu mu sa viriona kar  

kullan lacak antikor miktar  tespit edilebilir. Buna ba  olarak reaksiyonun afinitesi 

tespit edilmi  olur. ap virusunun konformasyonel ve s ral  epitoplar  tan yan fakat 

in vitro ortamda virusun enfektivitesini nötralize edemeyen iki grup MA in vivo 

ortamda yeni do mu  farelerde koruma göstermi tir. n vitro ortamda virusun 

nötralizasyonu için ihtiyaç duyulandan 12-18 kez daha az miktarda antikor ile 

farelerde koruma sa lanm r. Ancak üretilen di er iki grup MA ise korumada çok 

daha az etkindir. MA’lar n nötralizasyon kapasitesinin de erlendirilmesinde in vitro 

VNT yan  s ra MPT’nin kullan labilirli i üzerine bir dizi çal ma yap lm r. Bu 

çal malar sonucunda; virus patojenitesine kar  yeni do mu  farelerin korunmas  ve 

in vitro virus infektivitesinin nötralizasyondaki etkinli i aras nda tutarl  bir 

korelasyon bulunamam r (Mc Cullough ve ark 1986).  
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  ap hastal ndan korunmada viral enfektivitenin nötralizasyonunu sa layan 

antikorlar önemli bir mekanizmad r. Antikorlar kadar immun yan t olu turan viral 

komponentlerle ilgili çal malar n yap lm  olmas  nötralizasyon mekanizmas n 

anla lmas  ve ap hastal na kar  yeni a lar n geli tirilmesi fikrini do urmu tur. 

FMDV O1 Brugge’e kar  19 nötralizan MA ürettildi i ve bunlar n 17 tanesinin 

virion üzerindeki komformasyonel epitoplar , 2’sinin ise s ral  epitoplar  tan mlad  

belirtilmi tir (Stave ve ark 1987). Bu haz rlanm  MA’lar önce O1 Bruge’nin 

antijenik varyantlar n tespitinde kullan ld . Yap lan bu çal mada kross 

nötralizasyon ve ba lanma deneyleri sonucunda FMDV O1 Brugge üzerinde üç adet 

özgün nötralizan epitop tespit edilebilmi tir. Nötralizan MA’lar kullan larak 

nötralizasyona dirençli varyantlar n üretim ve karakterizasyonlar  yap lm r. Ana 

virus ile varyantlar n nükleotid sekans çal malar  kar la larak varyantlar 

üzerindeki nötralizan antijenik bölgelerin tespitinde kullan lm r (Thomas ve ark 

1988). Özellikle VP1 üzerinde tespit edilen bölgenin di er O tiplerinde de ortak 

oldu u tespit edilmi tir. Bu çal malar ap a  ile ilgili yeni aç mlar sa lam r. 

r ve domuzlarda rekombinant DNA teknikleriyle üretilmi  VP1 ve VP1 

fragmentlerinin (Kleid ve ark 1981)  enfeksiyöz ap virusu ile çelence kar  koruma 

sa lad  görülmü tür. Ba ka bir çal mada s rlar VP1’in küçük amino asit 

zincirlerini içeren peptitlerle a lanm  ve enfeksiyona kar  direnç göstermi tir 

(Dimarchi ve ark 1986) 

 

 

ekil 1.7. Füzyon sonras  MA üreten hibridoma hücreleri (Alpay ve ark 2008) 
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  ap virusunun antijenik varyasyonlar n geni li i a  kombinasyonunu tespit 

etmede büyük güçlüklerle kar la lmas na sebep olur. Bu de iklikler doku 

kültürlerinde ve sahada geni  ölçüde karakterize edilmi tir (Sobrino ve ark 1983, 

Sobrino ve ark 1986, Martinez ve ark 1988). Bu tür de ikliklerin tespitine yönelik 

MA’lar  kullanarak yap lan çal malarda FMDV üzerinde bulunan s ral  ve 

konformasyonel  epitoplar  tespit  edilmi tir  (Mc  Cullough  and  Butcher  1982,  Mateu  

ve ark 1987). Baz  konformasyonel ve s ral  epitoplar serotip ve subtipler aras nda 

korunmu tur. Epitoplar n bir k sm  heterolog subtipler aras nda nötralizasyon 

özelliklerini korumu lard r (Grubman ve Morgan 1986, Mateu ve ark 1988). 

Hindistanda Asia-1 63/72 a  su una kar  MA sentezleyen hibridomalar üretilmi  

de ik immunizasyon, füzyon ve klonlama prosedürleri uygulanarak karakterize 

edilmi tir. Anti-FMDV MA’lar n ayn  subtip içindeki varyant viruslar n tespiti, rutin 

 kontrolü ve virusun moleküler karakterizasyonu aç ndan büyük kolayl klar 

sa lad  bildirilmi tir (Butcha ah ve Rao 1989). Saiz ve arkada lar n A5 Spain -86 

ap virusuna kar  haz rlad klar  MA’larla yapt klar  çal mada tamam  non-

nötralizan olan MA’lar elde edilmi tir. Farkl  FMDV su lar yla yapt klar  ba lanma 

deneylerinde MA’lar n birinin bütün su larla ba lanma gösterdi ini tespit etmi ler. 

Bu da FMDV serotip ve subtipleri aras nda baz  epitoplar n korundu unu 

göstermi tir. Bu antikorun FMDV te hisine yönelik reaktif olarak faydal  olabilece i 

dikkat çekmi tir. Bir epitopun varl  ile virus enfektivitesinin nötralizasyonunun 

ili kili olmas  gerekmemektedir.  

   
  Baz  nötralizan olmayan MA’lar virion üzerinde tüm serotipler aras nda 

korunan epitoplar  tan mlamaktad r. 1980’li y llar n sonlar nda yap lan çal malarda 

ise FMD virion üzerinde en az üç antijenik bölge tespit edildi i rapor edilmi tir (Xie 

ve ark 1987, Pfaff ve ark 1988, Stave ve ark 1988, Thomas ve ark 1988). Bu 

antijenik bölgelerin ço unun ve major antijenik bölgenin VP1 üzerinde oldu u da 

takip eden çal malarda tespit edilmi tir. FMDV üzerindeki antijenik bölgelerin 

tespiti ayn  zamanda immun yan tla da ili kilendirilmi tir (Morgan ve ark 1989). 

Buna benzer birçok çal mada de ik ap virusu su lar n antijenik özelliklerinin 

belirlenmesinde yine kendilerine kar  haz rlanm  monoklonal antikorlar 

kullan lm r (Sanyal ve ark 1997, Butchaiah ve Morgan 1997). Ayr ca 1998 y nda 

yap lan bir çal mada ilk kez ap hastal n do al konakç  s rlarda anti-FMDV 
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MA üretilmi  ve farelerde üretilen monoklonal antikorlar ile yar mal  ELISA 

testinde kullan larak benzer antijenik özellikleri destekleyen bir çal ma yap lm r 

(Parkhouse ve ark 1998). 

   

  Doku kültürlerindeki seri pasajlarda ap virusu varyantlar n antijenik 

stabilitesi Gonzales ve ark (1991) taraf ndan çal lm r. Bu çal mada FMDV A5 

su unun bir isolat ndan seçilen nMA–dirençli varyantlar kullan lm r. Tekrarlayan 

doku kültür pasajlar nda MA’lar kullan larak varyantlar n nötralizasyona 

duyarl klar  ölçülmü tür. Pasajlar sonras  antijenik ve genetik farkl la malar takip 

edilmi  ve sürekli epitoplar n daha stabil olduklar  gözlemlenmi tir (Gonzales ve ark 

1991). A5 Spain 86, O1 Manisa, O1 Campos, A24 Cruzeiro, C3 ndiana, SAT 2  

FMD  serotipler üzerinde  yap lan antijenik yap n tespitine yönelik çal malarda 

karakterize edilmi  nötralizan MA’lar ile cross nötralizasyon ve ba lanma 

deneylerinin yan ra  MARM   üretilmi  ve üretilen  mutantlar n  RNA  sekans 

analizleri de  yap lm r (Butchaiah ve ark 1990, Saiz ve ark 1991, Akta   ve Samuel 

2000) 

   
  ap hastal ndan korunma ve kontrol programlar nda özellikle hastal n 

te his ve tan na yönelik olarak h zl -güvenilir yöntemler tercih edilmi tir. Tan ya 

yönelik kullan lan klasik yöntemlerin yerini alabilecek daha spesifik yöntemler 

geli tirilmi tir. Morgan ve ark (1990) 12 S subunit partiküle spesifik MA’lar  

kullanarak bir inhibisyon ELISA tekni i geli tirmi tir. 

   
  ap a lar n üretiminde kullan lan a  su lar n a  prosedürü boyunca 

kontrolü amac yla da monoklonal antikorlardan yararlan lm r. mmun yan n 

olu umunda önemli rol oynayan 146S partikülünün herhangi bir enzimatik ve 

proteolitik y mlanma ile kar la madan a  kombinasyonuna girmesi ba kl k 

aç ndan oldukça önemlidir. Bu amaçla MA’lar  kullanarak geli tirilen bir DAS 

ELISA tekni i kullan lm r. Elde edilen sonuçlar SDG (sucrose density gradient) ile 

kar la lm r. ki test aras nda büyük bir farkl k gözlemlenmemi tir (Van 

Manen ve Terpstra 1990, Crowther ve ark 1995, Yang ve ark 2008). A  

kombinasyonuna girecek olan antijen kalitesini belirlemek amac yla da MA Profiling 
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ELISA testinde MA’lar kullan lm r. A  haz rlama prosedürünün de ik 

amalar ndan al nan antijen nümuneleri belli antijenik bölgelere spesifik MA’lar 

kullan larak test edilmi tir. Böylece a  haz rlanmas  esnas nda olu abilecek ve 

ba kl  olumsuz etkileyecek epitop kayb  kontrol alt na al nm r (Seki ve ark  

2008). 

   
  MA’lar  kullanarak saha su lar n a  su una yak nl klar n tespiti amac yla 

da son y llarda bir tak m ba ar  çal malar yap lm r. Bu çal malar s ras nda baz  

FMD su lar  üzerinde daha önce bilinmeyen epitoplar da tespit edilmi tir (Grubman 

ve Morgan 1986,  Mc Cullough 1987, Thomas ve ark 1988, Van Manen ve Terpstra 

1990,  Samuel ve ark 1991, Sanyal ve ark 2003,  Rana ve Bagchi 2008). 

 

1.11. Tan  kitlerinin haz rlanmas nda monoklonal antikorlar n kullan lmas  

  MA’lar enfeksiyöz hastal klar n ara rma, tan  ve tedavilerinde önemli rol 

oynar. MA’lar Virolojide en çok tan  alan nda kullan lmaktad r. MA’lar n kullan  

poliklonal antikorlara k yasla diagnostik testlerin spesifite, do ruluk ve etkinli ini 

art r ayr ca reaktif temininde s rs z miktar ve tutarl  kalite sa lar. Di er taraftan 

poliklonal antikorlar vücutta B hücrelerinin yabanc  bir antijenle uyar mlar  

sonucunda meydana gelen ve de ik aktivitelere sahip olan IgG, IgM ve IgA antikor 

izotipleri içeren heterojenik özelliklerinden dolay  zay f bir spesifiteye sahip olan 

antikorlard r. Monoklonal antikorlar antijenik varyasyonlar n tespitinde önemli 

faktör olan antijenin de ik determinantlar ndan yaln zca belirli bir epitopa ve özgül 

olarak ba lanabilen, tek tip immunglobulin yap  gösterebilen moleküllerdir 

(Crowther 1993).      

       

             ap viruslar n varyasyonlar  ve antijenik yap lar  üzerinde yap lan 

çal malar gerek epidemiyolojik ara rmalar ve gerekse immunoprofilaksiye ili kin 

kampanyalar n planlanmas  ve yürütülmesi aç ndan büyük önem ta r  (Akta  

1999).Yeni varyant su lar n tespiti ve saha su lar  ile kar la lmas  ile salg n 

orijini konusunda fikir edinmek mümkündür. Varyantlar n tespiti uygun a  su unun 

seçiminde esast r (Gürhan 1993).      
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            Farkl  spesifitelere sahip olan MA’lar ap hastal n tan na yönelik, tip 

ba ms z testlerin geli tirilmesinde ve ap virusu antijeninin tespitine yönelik daha 

kolay bir metodun geli tirilmesinde kullan labilir. Ayn  MA’lar n geli tirilen bir 

sandwich ELISA’da kullan lmas yla a  üretimi esnas nda FMDV 146S partikülü 

miktar  hesaplanabilmi tir (Yang ve ark 2008). 

 

             ap hastal n rutin te hisi Dünya Referens Laboratuar  (OIE/FAO, WRL) 

taraf ndan yürütülen çal malarda genellikle ELISA, RT-PCR (reverse transcription 

polymerase chain reaction) ve doku kültürlerinde virus izolasyonu ile 

gerçekle mektedir. Bu teknikler kalifiye personel, özel laboratuar ve ekipman 

gerektirmektedir. Reid ve ark (2001a) yapt klar  bir çal mada FMDV antijeninin 

sahada tespit edilmesine yönelik kromotografik strip testten bahsetmi lerdir. 

Materyal ve metot k sm nda Brüning ve arkada lar n Rinderpest virus te hisine 

yönelik yapt klar  çal ma model al nm r (Brüning ve ark 1999). Haz rlad klar  

kromotografik strip test kiti ile epitel süspansiyonu, probang nümunesi, deneysel 

enfekte hayvanlardan al nan nümuneler ve bunlar n doku kültür süspansiyonlar  

içindeki antijeni tespit edilmi tir. Epitel süspansiyon ve nasal swab içindeki viral 

antijenin tespitinde ELISA’dan daha duyarl , enfekte doku kültür süpernatant  

içindeki antijen tespitinde ise ELISA’ya denk bir duyarl k tespit edildi i 

bildirilmi tir (Reid 2001a). 

 

             Çin’de Xi ve ark (2007) taraf ndan yap lan bir çal mada geli tirilen GICA 

strip test kiti Asia 1 tipi ap virusunun sahada kolay, h zl , spesifik ve duyarl  bir 

ekilde tespiti için pen-side (çiftlikte; hayvan ba nda) tan  sa lanan potansiyel bir 

fayda olarak tan mlanm r. RIHA’ya oranla % 96,87 oran nda saha nümunelerinin 

tespitinde do ruluk bildirilmi tir (Xi ve ark 2007). Sheng ve ark (2009) taraf ndan 

yap lan di er bir çal mada ise safla lm  anti-FMDV Asia 1 monoklonal 

antikorlar colloidal gold ile i aretlenmi  ve goat anti-Guinea pig IgG nitrosellülöz 

membrana aktar lm r. Strip test optimize edilmi  ve 87 saha nümunesi çal lm r.  

Asia 1 tipi ap viruslar n te hisinde ELISA ile k yaslanarak % 98,8 do ruluk tespit 

edildi i bildirilmi tir. Testin SVDV (swine vesicular disease virus) ve ap virusunun 

di er serotipleri ile çapraz reaksiyon göstermedi i ve haz rlanan kitin +4 C’de 3 ay 
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stabilitesini korudu u tespit edilmi tir. Testin sensitivitesinin 10(-4) (TCID50 6,25)’e 

kadar ula abildi i bildirilmi tir (Sheng ve ark 2009). Her iki çal mada da saha 

nümuneleri geli tirilen bir GICA (gold immunochromatography assay) test ile ap 

virusu Asia 1 su u h zl  ve kolay bir ekilde te his edilebilmi tir.  

 

            Yang ve ark (2010) domuzlarda O tipi ap virusunun serolojik te hisi için 

immunokromotografik strip test geli tirildi ini bildirmi lerdir. Yakla k 296 domuz 

serum nümunesi test edilmi  ve sonuçlar ticari LPB-ELISA kit ve peptit ELISA kit 

ile kar la larak optimize edilmi tir. Dipstick temelli deneyin uzman personel ve 

ekipmana ihtiyaç duymaks n 5 dakika gibi k sa sürede yap labilece i ve sahada 

klinik bulgular  destekleyen bir alternatif olabilece i belirtilmi tir (Yang ve ark 

2010a). Di er çal malar  ise sentetik peptit temeli üzerine kurulmu  olup a lanm  

domuzlardan do al enfekte olanlar  ay rmakta kullan lm  ve ticari NSP-ELISA 

kitleri ile kar la lm r (Yang ve ark 2010b). 

        

           Bir çok viral, bakteriyel ve paraziter hastal k etkenlerine ve serolojik 

te hislerine yönelik strip kitler geli tirilmektedir. Colloidal Gold kullan larak 

geli tirilen bir strip test ile domuzlarda trichinellozis’in serolojik te hisi yap ld  

bildirilmi tir (Zhang ve ark 2006). Ayr ca Avian Inflüenza virusu H5 ve H7 alt 

tiplerinin, Avian Infectious Bronchitis tespitine yönelik benzer strip kitler 

geli tirilmi tir (Zhang 2010).                 

             

             Benzer birçok çal mada ap virusu antijeninin sahada tespitine yönelik bir 

tak m h zl  tan  kitleri haz rlanm  ve uygulanm r. Bütün bu çal malar salg n 

üphesi bulunan bölgelerde klinik te hisi desteklemek amac yla ap Hastal  

Kontrol Programlar n daha h zl  ve etkin bir biçimde çal mas na yard mc  

olmaktad r. Ayr ca mevcut her ko ulda laboratuara nümune gönderme zorunlulu unu 

ve te hisin gecikmesi riskini de en aza indirgemektedir (Reid 2001). Özellikle 

hayvan hareketlerinin yo un oldu u s r bölgeleri ve hastal ktan ari olan Trakya 

Bölgesinde h zl  te his için önerilebilir. Çiftlikte tan ap Hastal  Acil Eylem 

Programlar nda oldu u kadar dünyada hastal n endemik seyretti i Güney Do u 
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Asya kontrol programlar na ve kontrolün güç oldu u bölgelerde hastal k art na 

kar  daha bilinçli uygulamalara zemin haz rlamaktad r.  

 

1.12. Ara rman n amac  

ap virusu antijeninin, geli tirilecek kromotografik bir test kiti ile sahada h zl  

ve duyarl  bir ekilde tespit edilmesi amaçlanm r. Bu proje ile geli tirilecek olan 

test kiti hastal ktan üpheli bölgelerde ve hastal k bildirilen mihraklarda 

hayvanlardan al nan nazal s vab, vezikül s , probang gibi klinik numunelerde 

antijenin, laboratuara duyulan gereksinimi en aza indirerek ve enfekte hayvan 

ba nda iken tespiti sa lanacakt r.  

          

             Test kitinin haz rl k a amas nda monoklonal antikorlar n kullan lmas , viral 

antijenlerin tespitinde poliklonal antikorlara göre kros reaksiyonlar  en aza indiren ve 

çok daha spesifik sonuçlar n elde edilmesini sa layan bir uygulamad r. Ülkemizde 

yayg n olarak seyreden ve büyük ekonomik kay plara yol açan hayvan 

hastal klar ndan olan ap hastal n antijeninin sahada h zl  ve duyarl  tespiti 

büyük salg nlar n ve ekonomik kay plar n önüne geçilmesinde önemlidir.  

             

            Ülkemiz aç ndan hayvanc k ve hayvan ürünleri sektörlerinde olu acak 

ekonomik kay plar n önlenmesinde koruyucu hekimlik ve bunun bir gere i olarak 

birincil ve ikincil korumalar önem ta maktad r. Bu amaçla erken tan  ve koruma 

tedbirlerin uygulanmas  ile  hastal klar n ekonomik zararlar  önemli ölçüde önlenir. 

Hastal ktan arilik durumunun (Trakya Bölgesi) sürdürülmesinde yerli üretim h zl  

tan  kitlerinin kullan ma girmesi için ön çal malar n yap lmas  ile Ülke ekonomisi ve 

hayvanc  aç ndan dikkate de er kazan mlar elde edilir. 

 

  Bu çal mada ap hastal  sahada te hise yönelik yerli h zl  tan  kitinin 

geli tirilmesi amaçland . 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Gereç 

2.1.1.Monoklonal Antikorlar 

  O tipi ap virusuna kar  2 ve A tipi ap virusuna kar  2  olmak üzere toplam 

4 çe it monoklonal antikor kullan ld . Bunlardan 1 adedi IZSLER, 1 adedi WRL’de 

ve 2 ‘si ap enstitüsünde üretilmi tir.  

 

Çizelge 2. 1. Ara rmada kullan lan monoklonal antikorlar ve üretildikleri enstitüler. 

MA mmunojen Tip Spesifite Üretim Yeri 

2B2 O1 Switz 65 O IZSLER 

BA1 O1 Manisa O ap Enstitüsü 

2B1 A22 Irak A WRL 

3H7 A Ayd n 98 A ap Enstitüsü 

 

2.1.2. Epitel Süspansiyonlar  

       Farkl  y llarda ve farkl  illerden ap Enstitüsü’ne analiz amac yla gelmi  130 

adet saha numunesi seçildi. Haz rlanan süspansiyonlarda strip testte kullan lmadan 

önce SP- ELISA ile tip tespiti yap larak 20 adet O tipi, 20 adet A tipi  ve ayr ca 5 

adet negatif epitel seçildi. Her birinin SP-ELISA ile optimal kullan m dilüsyonlar  

belirlendi. Bunun d nda 10 adet deneysel enfekte hayvandan epitel toplanarak test 

edildi. 

 2.1.3. Enfekte Hücre Kültür Üst S  

       O ve A tipi ap virusu ile enfekte edilmi  100 adet enfekte doku kültür üst 

 teste  al nd .  20’ er  adet  O  ve  A  tipi  olmak  üzere  hücre  kültür  üst  s  

kullan ld . Her birinin SP-ELISA ile optimum kullan m dilüsyonlar  hesapland . 

Ayr ca 5 adet enfekte edilmemi  hücre kültür s  negatif numune olarak kullan ld .  
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2.1.4. Probang 

      Ara rmada 10 adet ap virusu O ve A tipi ile deneysel olarak enfekte edilmi  

hayvandan  probang numunesi al p bekletilmeden teste al nd . 

2.1.5. Vezikül S  

     Ara rmada kullan lmak üzere 10 adet deneysel enfekte hayvandan klinik 

semptomlar n gözlenmesini takiben vezikül s  al nd . 

2.1.6.Pozitif Kontrol Virüsleri: 

  Referens viruslar SP-ELISA da yüksek O.D. de eri göstermi  O ve A tipi ap 

virüslerinden pozitif kontroller haz rland .  

 

Çizelge 2. 2.Ara rmada kullan lan referens viruslar 

Virus Orjin Tarih Referans 

O/Man/TUR/69 Manisa, Türkiye 01/04/1969 (Akta  ve Samuel 2000) 

A22  Türkiye 2006 WRL 

A/Ayd/98  Ayd n, Türkiye 21/04/1998 (Akta  1998) 

A22/Mahmatl  Eski ehir, 

Türkiye 

1964 (Knowles ve ark 1999) 

 

 2.1.7. Latex Mikropartiküller 

       0,3 µm (Seradyn) çapl , carboxy-modified latex mikropartiküller ticari olarak 

temin edildi.  

2.1.8. Nitrosellülöz Membran 

       0.45 µm (AppliChem) nitrosellülöz transfer membran kullan ld . 

2.1.9. Rabbit Anti-Mouse Antikor  

  Rabbit anti-mouse antibodies (PIERCE) kullan ld . 
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2.1.10. Glass Mikrofiber Filtreler 

  Glass mikrofiber filtreler (Whatman 1822 024) kullan ld . 

2.1.11.Kit Düzene ini Yerle tirmede Kullan lan Plastik Kasetler 

2.1.12. Glass Fiber Conjugate Pad 

  Glass Fiber Conjugate Pad olarak  (Millipore 0594520) kullan ld . 

2.2. Yöntem 

2.2.1. Monoklonal Antikorlar n Haz rlanmas  

  Ara rmada kullan lan toplam 4 adet monoklonal antikordan 1 adedi IZSLER 

ve 1 adedi WRL’den temin edilmi , 2’si ise ap Enstitüsü’nde üretilmi  MA’lard r. 

ap enstitüsünde üretilen 3H7 monoklonal antikor TAGEM /HS/14 /01 /05 /112 nolu 

projede belirtildi i ekilde üretilip karakterize edilmi tir (Alpay ve ark 2009). BA1 

monoklonal antikor ise Balb-c fareler kullan larak ap virusu antijenine kar  Yang 

ve ark 2007’de belirtti i yönteme göre üretildi (Mc Cullogh ve Butcher 1982). 

 

Çizelge 2.3. Ara rmada kullan lan monoklonal antikorlar n özellikleri 

MA immunojen Tip 

Spesifite  

Tan mlad  

antijenik 

bölge 

Üretim Yeri ELISA 

Optimal 

kullan m 

dilüsyonu 

2B2 O1Switz 65 O 1.BÖLGE IZSLER 1/8000 

BA1 O1 Manisa O VP2 ap 

Enstitüsü 

½ 

2B1 A22 Irak   WRL 1/80 

3H7 A Ayd n 98 A ND ap 

Enstitüsü 

1/8 
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Hücre kültürü 

  ap Enstitüsü Müdürlü ü Hücre kültür koleksiyonu stoklar nda önceden 

duyarl k testleri yap p s  azot tank nda (-196 C) stoklanan ve monolayer üreme 

özelli i gösteren BHK-21 C-13 An31 hücre kültürü kullan ld . Hücre kültürlerinin 

haz rlanmas nda, ap virusuna kar  antikor ta mad , mycoplasma antijeni ve viral 

kontaminant içermedi i önceden belirlenmi , hibrimax ticari serum (Sigma, Kat. No: 

F-2442) ve RPMI 1640  (GIBCO) hücre kültürü besin ortam  kullan ld . 

Antijen haz rlanmas  

BHK 21 C-13 hücre kültürüne adapte O1 Manisa ap virusu roller sistemde 

Glasgow’s MEM ap virusuna spesifik virus üretme besin ortam  içinde  %100 CPE 

(cytopatik efekt) gözlemlenerek üretilmi tir. Enfeksiyondan 24 saat sonra viruslar 

3500 rpm 30 dakika santrifüj edilerek klarifiye edildi. mmünizasyonda kullan lacak 

inaktif purifiye 146S partiküllerini haz rlamak için Ferris’in (1984) bildirdi i 

yönteme göre BEI (Binary Ethylenimine) ile inaktivasyon, %50 PEG 6000 ile 

konsantrasyon ve %15-45 Sucrose Density Gradient ile purifikasyonlar 

gerçekle tirildi. naktif purifiye ap virusu 146S antijeni 259 nm dalga boyunda O.D. 

de erleri aç ndan de erlendirildi ve inokulasyonda kullan ld . 

Deney hayvanlar  

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurulunda al nan 2010/045 karar 

say  ile deney hayvan  olarak NZB ve NZW soyuna ait 5-7 haftal k immun sistemi 

geli mi  20 adet Balb-c fare kullan ld . Deney hayvanlar  üzerinde yap lan 

enjeksiyon ve kan alma i lemleri s ras nda hayvanlar  daha fazla  ajite edece i  ve 

ikinci bir stres ya ataca  endi esiyle  herhangi bir anestezi yöntemi uygulanmad . 

mmunizasyonlar sonras  hayvanlara insanc l uyutulma metodu olarak; Farmakolojik 

yöntem ile Ketamin /Xylazin 200/20 mg/kg dozunda uyguland .  

mmunizasyon prosedürü 

 mmun sistemi geli mi  4 adet Balb-c fare (be  alt  haftal k) inaktif purifiye  

O1 Manisa ap virusu 146S partikülünün 40 g/ml si e it hacimde FCA ile 

kar ld . Haz rlanan emülsiyon  intra peritoneal inokule edildi ve 28 gün sonra da  
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ayn  hacimde antijen e it hacimde FICA ile kar larak intraperitoneal inoküle 

edildi. nokulasyon 28 gün sonra ikinci kez tekrarland . 28 gün sonra ayn  hacimde 

antijen adjuvants z ve intravenöz inokule edildi. Birer gün arayla son enjeksiyon 

ekli üç kez tekrar edildi. Böylece toplam 6 adet enjeksiyon yap ld  (Peters and 

Baumgarten 1992). 

Myeloma hücrelerinin haz rlanmas  

Füzyonda bakteriyel ve mikoplazmal sterilite testleri ile 8-Azoguanine 

dirençlilik ve selektif vasata duyarl k kontrolleri yap lm  olan Balb-c kökenli 

SP2/0 myeloma hücreleri kullan ld . Hücreler füzyondan en az bir hafta önce 

stoklardan ç kar p % 90 üreme gösterecek ekilde aktive edildi. 

Lenfositlerin haz rlanmas  

Füzyondan önce immunize edilmi  hayvandan steril ortamda dalak hücreleri 

elde edilmi  ve primer doku kültürü haz rlama prosedürüne uygun olarak hücreler 

800 rpm 10 dakikada birkaç kez santrifüj edildi. Eritrositlerin immun B-

lenfositlerden ayr lmas  için %0,83 so uk amonyum klorid veya RBC eritrosit lysing 

buffer kullan ld  (Akta  1999). 

Füzyon 

En son enjeksiyonu takip eden üç gün içinde Mc Cullought (1982)’un 

bildirdi i ekilde immun B- lenfositler  %50 PEG 1500 varl nda myeloma hücreleri 

ile 3:1 oran nda birle tirildi. Füzyonlanm  hücreler 96 gözlü pleytlerde kültürlendi, 

ilk on gün HAT ve sonraki günlerde HT seçici besi ortamlar  kullan ld . Füzyondan 

yakla k iki hafta sonra mikroskopta koloniler gözlendi. Kolonilerin bulundu u 

gözlerden hibridoma üst s  örnekleri al narak antikor sentezi aç ndan S- ELISA 

ile test edildi. 

Hibridoma hücre hatlar n klonlanmas : 

S- ELISA sonucunda pozitifli i tespit edilen hibridoma kolonileri dilüsyon 

tekni i kullan larak 96 gözlü doku kültür pleytlerinde her göze tek hücre dü ecek 

ekilde klonland .  Klonlama i lemi pozitifli i devam eden her koloni için en az üç 

defa tekrarland  (Hamilton ve Davis 1995). 
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Sandwich ELISA 

Hibridoma üst s lar  MA üretimi aç ndan Sandwich ELISA ile test edildi 

(Crowther 1993). ELISA pleytleri (Nunc Maxisorb)  karbonat bi karbonat buffer 

içinde FMDV ‘a kar  haz rlanm  tav an anti serumu ile kapland  ve 1 gece + 4 

°C’de inkubasyona b rak ld . S ras yla antijen, hibridoma üst s  ve HRP  goat 

anti-mouse IgG konjugat (PIERCE) ve  substrat olarak OPD ve 1,0 M sülfirik asitle 

reaksiyon durdurularak 490 nm’de OD de erleri tespit edildi (Yang 2007- 2008). 

ndirekt ELISA 

Pozitifli i S-ELISA ile tespit edilen MA’lar n spesifitesini tespit etmek için 

ndirekt ELISA tekni i kullan ld . 146S, 12S, DNV, TTV antijenler haz rlanm  ve 

her biri karbonat bi karbonat buffer ile 2 g/ml olacak ekilde dilüe edildi, ELISA 

pleytlerine adsorbe edilip 1 gece +4 °Cde inkübasyona b rak ld . Hibridoma üst 

lar  PBSTM blocking buffer ile dilüe edildi. S ras yla di er a amalarda HRP goat 

anti-mouse IgG, OPD substrat ve H2SO4 ilave edildi (Crowther 1993). 

Virus Nötralizasyon Testi  (VNT) 

VNT, OIE manuelde tan mland ekliyle MA’lar n virusun infektivitesini 

nötralize edebilme özelli ini test etmek amac yla kullan ld . Hibridoma üst s lar  

mikrotiter doku kültür pleytlerinde O1 Manisa ap virusunun sabit miktar  ile 1 saat 

37°C de inkübasyona b rak ld . Daha sonra BHK 21 hücre kültürü eklendi. ki gün 

sonra CPE gözlemlenerek test de erlendirildi. Üretilen antikorun ¼ dilüsyonda 

nötralizan özelli e sahip oldu u tespit edildi. 

Plaque Reduction Neutralization Test (PRT) 

Monoklonal antikorlar e it hacimde FMDV (100 PFU/0.5ml) ile 1 saat 37 ° C 

de inkübasyona b rak ld . Bu kar m (0,1ml) monolayer BHK hücre kültürüne 

adsorbe edildi (37° C, % 5 CO2, 1H) ve %6 gum ile kapland  (Stave ve ark 1986). 

De erlendirmede %70 PRT titreleri tespit edildi. 

 

 



32 

 

Western Blotting (WB) 

Mateu ve ark (1987)’n n da önerdi i metot modifiye uyguland . SDS-PAGE 

yöntemiyle FMDV virus proteinlerine ayr lm  ve nitroselülöz membrana transfer 

edildi. S ras yla MA, mouse konjugate ve substrat ilave edildi (Yang 2007). 

Ig alt tipinin belirlenmesi 

Monoklonal antikorlar n immunglobulin alt s flar n belirlenmesinde 

Isostrip (Roche) kit kullan ld  (Yang 2007). 

Kros ba lanma 

O1 Manisa ap virusu ve ayn  zamanda di er ap virusu su lar  ile monoklonal 

antikorlar n gösterdi i kros ba lanmalar MA Profiling ELISA tekni i ile tespit edildi 

(Samuel ve ark.1991). ELISA pleytleri (Nunc Maxisorb)  karbonat bi karbonat buffer 

içinde FMDV ‘a kar  haz rlanm  tav an anti serumu ile kapland  ve 1 gece +4 

°C’de inkubasyona b rak ld . S ras yla homolog ve heterolog ap virusu 

serotiplerinden haz rlanan antijen, monoklonal antikor ve HRP goat anti-mouse IgG 

konjugat (PIERCE) ve substrat olarak OPD kullan ld  ve 1.0 M sülfirik asitle 

reaksiyon durdurularak 490 nm’de OD de erleri tespit edildi. Referens antijene göre 

her bir serotipin % reaksiyonu hesapland . Yüzde yirminin üstünde reaksiyon 

gösteren serotiplerin çapraz ba lanma gösterdi i tespit edildi. MA Profiling ELISA 

testi her bir monoklonal antikor için tekrar edildi.  

 

2.2.2.Monoklonal Antikorlar n Kullan m Konsantrasyonlar n Belirlenmesi 

Monoklonal antikorlar n mikropartiküller ve nitrosellülöz membran üzerinde optimal 

kullan m konsantrasyonlar  belirlemek için her bir monoklonal antikorun de ik 

konsantrasyonlar  mikropartiküllere ve nitrosellülöz membrana uyguland .  

 

2.2.3.Monoklonal Antikorlar n aretlenmesi 

lk olarak 0,3 µm çapl  mavi boyanm  carboxy- modified partiküller (2 ml, 

%2,5 solüsyon) 2-morpholinoethanosulfonikasit buffer (pH 5,5) ile y kand  ve 

carbodiimide1-ethyl-3(-3-dimethylaminopropyl)-carbodiimide ile oda nda ön 



33 

 

inaktivasyona b rak ld . Final hacim 3 ml olacak ekilde aktive olmu  partiküllere 

monoklonal antikorlar ilave edildi ve 2 saat oda nda kar da inkübasyona 

rak ld . 

                               ekil 2.1. MA Profiling ELISA testi  

PKA: Poliklonal Antikor, MA: Monoklonal Antikor, BG: Background 

 

0,5M Tris-BSA buffer (pH 8,0) i aretlenmi  bölgelerden geriye kalanlar  

bloklamak için mikropartiküllere ilave edildi. Mikropartiküller toplam üç defa 0,5M 

Tris-BSA buffer (pH 8,0) ile y kand  ve kullan ma kadar  + 4 C de sakland . Bütün 

ama her bir monoklonal antikor için tekrar edildi. 

 

2.2.4.Nitrosellüloza Monoklonal Antikorlar n Emdirilmesi 

 Monoklonal antikorlar 0,5M Tris buffer (pH 8,0) içinde çözdürülüp 

nitrosellüloz membrana uyguland . Membran n 30 cm’sine 50 µl MA uyguland . 

Rabbit anti-mouse antibody (kontrol band ) 2mg/ml, MA hatt na (test band ) paralel 

olacak ekilde ilave edildi. Her bir monoklonal antikor için ayr  i lem yap ld . 

Membran 37 C ‘de 45 dakika kurutuldu. Kullan ma kadar s zd rmaz bir torba içinde 

sakland . 
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2.2.5.Latex/Monoklonal Antikor Konjugat n Glass-Fiber Filtrelere Emdirilmesi 

 0,1M Tris-sucrose buffer (pH 8,0) içinde latex konjugat çözdürüldü. 30cm 

glass- fiber filtreye 100 µl latex konjugate olacak ekilde uyguland , glass-fiber 

filtreler oda nda 45 dakika kurutuldu. S zd rmaz torbac klarda kullan ncaya 

kadar sakland . 

 

2.2.6.Strip Test Tertibinin Toplanmas  

 Glass-fiber filtre nitrosellülozun üzerine kapland . Kontrol ve test antikor 

bandlar  birbirine paralel hale getirildi ve membrana yap ld . 0,8 mm geni likte 

eritler kesildi. Glass-fiber filtre/membran eritler daha önce Brüning ve ark (1999) 

yapt klar  çal mada belirtti i ekilde prototip kit tertibat  topland . Glass- fiber filtre,  

nitrosellülöz membran eridin yukar na yerle tirilen numune pedini olu turdu. 

Prototip kromotografik test tertibinin toplanma prensibi ekil 2. 2. de verildi.   

 

         ekil 2.2. Prototip Kromotografik Strip Test Tertibi (Brüning 1999). 

Kontrol Penceresi 

Kontrol Penceresi 

Numune Penceresi  

Rabbit Anti-mouse 
Antikor  

Monoklonal Antikor  

Numune Pedi 
aretli MA)  
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2.2.7.Virus Su lar  ve Numune Haz rlanmas  

Bu ara rmada Türkiye’nin çe itli illerinde ortaya ç kan ap hastal  

odaklar ndan ve ap Enstitüsü dil epitel ar ivinden temin edilen 130 adet saha epitel 

numunesi, 100 adet enfekte doku kültür s , 10 adet deneysel enfekte hayvandan 

temin edilen epitel süspansiyonu ELISA ile test edilirken bu numunelerin içinden 

yeterli OD de erine sahip olan ve monoklonal antikorlarla reaksiyon verme özelli i 

bulunan 80 adet saha epiteli, 80 adet enfekte doku kültür üst s , 10 adet deneysel 

enfekte hayvan epitel süspansiyonu ile deneysel enfekte hayvanlardan al nan 10 adet 

vezikül s  ve 10 adet probang numunesi strip kit ile teste al nd . 

Epitel süspansiyonlar n haz rlanmas   

ap hastal üphesiyle de ik y llarda ve yurdumuzun de ik 

bölgelerinden ap enstitüsüne analiz amac yla gelmi  saha epiteli numunelerinin 130 

adedinden epitel süspansiyonlar  haz rland  (Ferris ve Dawson 1988). 

Gliserol fosfat buffer ihtiva eden elerde -70 C de stoklardan ç kar lan 

numuneler h zla çözdürüldü. Bu amaçla, 1 gr. dil epiteli steril bir havan içerisinde 

steril kum ile ezildi. 9 ml. PBS ile homojenize edildi ve supernatant al narak 0,45 m 

ve 0,20 m’ lik filtrelerden geçirildi. Haz rlanan izolasyon materyalleri monolayer 

üreme gösteren BHK- 21 Ank 31 hücre kültürüne (1 ml/25 cm2 hücre kültürü esi) 

inokule edilerek, 37 C‘ de 1 saat adsorbsiyona b rak ld . Bu süre sonunda 5 ml G-

MEM virus üretme vasat  ilave edilerek, 37 C’ de inkübasyona b rak ld . Hücre 

kültürleri inkübasyon süresince sitopatik etki (CPE) ve pH de ikleri yönünden 

kontrol edildi. CPE (yakla k %75-80) görülen hücre kültürleri -20 C’ ye kald ld . 

1-2 saat sonra çözdürülüp, +4 C ‘de 3000 rpm. de 30 dk. süreyle santrifüj edildi. 

Üstteki s  k m al narak kullan ma kadar -70 C’ de sakland . 

Haz rlanan süspansiyonlar Crowther (1993)’ n bildirdi i ekilde SP-ELISA 

ile test edildi ve tip tespiti yap ld . Bu numunelerin içinden 20 adet O tipi ve 20 adet 

A tipi numune seçildi, SP-ELISA ile optimal kullan m dilüsyonlar  tespit edildi ve 

kullan ma kadar -70 C de sakland .  
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Hücre kültür üst s  haz rlanmas  

RPMI 1640 hücre kültürü besin ortam  içinde monolayer olarak üretilmi  

BHK 21 (Baby Hamster Kidney) C-13 hücre hatt na daha önceden SP-ELISA ile tip 

tayini yap lm  ve pozitifli i tespit edilmi  100 adet epitel süspansiyonundan %1 

oran nda inokule edildi. 37 C, % 5 CO2’li etüvde inkübasyona b rak ld . nokulasyon 

sonras  %100 CPE olu umu gözlemlendi. Enfekte hücre kültürü +4 C ‘de 3000 rpm 

de 30 dakika süreyle santrifüj edildi. 

 

 Üst s lar SP-ELISA ile antijen varl  tespit etmek için test edildi, yüksek 

OD de eri gözlemlenen numunelerde ikinci bir ndirekt SP-ELISA testi ile de 

optimal kullan m dilüsyonlar  tespit edildi. Kullan ma kadar -70 C de stokland . 

Probang 

Deneysel olarak A ve O tipi ap viruslar  ile enfekte edilmi  10 hayvandan 

klinik belirtiler öncesinde al narak herhangi bir i leme tabi tutulmadan ve 

bekletilmeden test edildi. 

Deneysel enfekte hayvanlardan epitel ve vezikül s  toplanmas  

 ap virusu ile ilgili çal malarda kullan lmak üzere deneysel olarak enfekte 

edilmi  10 adet s rdan klinik bulgular n belirlenmesinden sonra vezikül s  ve dil 

epiteli topland . Vezikül s  herhangi bir i leme tabii tutulmadan 0,04M PBS 

içinde %10 süspansiyon olacak ekilde haz rland  ve strip test tertibat na 

damlat larak bekletilmeden teste al nd . 

Negatif saha numuneleri 

 SP-ELISA ile virus tespit edilemeyen epitel numunelerinden 5 adet epitel 

süspansiyonu ve hücre kültür üst s  haz rland . Bu numuneler NVD olarak 

aretlendi. 

Negatif kontroller 

 Enfekte olmam  BHK 21 hücre kültür üst s lar  strip testte negatif kontrol 

olarak kullan ld  
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2.2.8. Test Prensipleri ve Uygulama 

 Prototip test tertibat  topland  (Brüning1999). lk olarak 150 µl numune 

antikor i aretli mikropartikülleri içeren numune pedi üzerine ilave edildi. Sulanan 

mikropartiküller kapillar hareketle nitroselüloz eritler boyunca ilerleyerek hareketsiz 

tutucu (trapping) antikor band na kadar ilerler. E er numunede Ag varsa 

mikropartiküllere ba  antikora ba lanmas  ve bütün komplexin hareketsiz antikor 

band  taraf ndan yakalanmas  beklendi. Numune penceresinde mikropartiküllerin 

toplanmas yla olu an mavi renk pozitifli i gösterdi. MA i aretli mikropartiküllerin 

fazlas  nitroselülozla do ru harekete devam eder, hareketsiz rabbit anti-mouse 

antikora ula mas  ve kontrol penceresinde ikinci mavi renk olu mas  beklendi ki bu 

validasyon için gereklidir. 

 

2.2.9.Kromotografik Strip Testin Optimizasyonu 

 Strip test tertibinin kullan m ve sevkiyat  esnas nda kar la aca  de ik 

çevre artlar na kar  dayan kl  test edildi ve testin optimizasyonu sa land . 

Bunun için 60 adet test tertibi e  zamanl  olarak  +4 C, oda  ve 37 C’de 1 hafta 

ve 15 gün süreyle sakland . Daha önceden pozitifli i tespit edilmi  10 adet numune 

bu tertiplerin her biriyle ayr  ayr  test edildi. Sonuçlar de erlendirildi.  

 

2.2.10.Kromotografik Strip Testin Spesifitesinin Belirlenmesi 

Kromotografik Strip Testin ap virusuna özgüllü ünün kontrolü amac yla 

di er bir veziküler hastal k etkeni olan SVD kullan ld .  
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Çizelge 2.4. Kromotografik strip test tertibinde renk de iminin de erlendirilmesi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11.Kromotografik Strip Test’in Sensitivitesinin Belirlenmesi 

Testin sensivitesinin belirlenmesi amac yla seçilen 10 pozitif numune ile 

çal ld . Numunelerin her biri prototip test tertibine  e  zamanl  olarak  0,25µl, 0,50 

µl, 100 µl, 150 µl ve  200 µl  olarak damlat ld . Test tertibat nda renk de iminin 

ba lad  ve yo unla  konsantrasyonlar tespit edildi. Kromotografik strip testte 

görülen renk de ikli i Çizelge 2.4 de verildi. 

 

2.2.12.ELISA 

Bütün numunelerin epitel süspansiyonlar  ve hücre kültür izolatlar ap virusu 

tespiti amac yla indirect sandwich SP-ELISA ile test edildi ve background de erin 

üzerindeki de erler pozitif kabul edildi. Background de er ise 0,4 OD olarak 

belirlendi. 

 

Test ve Kontrol Hatt  Görüntüleri Görüntünün sembolik ifadesi 

Negatif Hat 

           (görüntü yok) 

_ 

Belli belirsiz görüntü 

(test tekrar  gerektirir) 

+/_ 

Hafif görüntü + 

Net görüntü ++ 

Güçlü görüntü +++ 
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ekil 2. 3. SP- ELISA 

ELISA test spesifitesinin belirlenmesi 

 Ara rma boyunca takip edilen ve uygulanan ELISA tekni inin ap virusuna 

özgüllü ünün belirlenmesi için SVD kullan ld . 

  

2.2.13. Sonuçlar n De erlendirilmesi 

 ELISA ve Kromotografik Strip Test Tertibat  ile bütün numuneler test edildi. 

ELISA ve Strip Test sonuçlar  kar la ld .  

 

2.2.14. statistikî Analiz 

Bu ara rmada istatistikî olarak t testi kullan ld . Ara rmada uygulanan iki testin 

yüzdeleri aras ndaki önem fark  tespit edildi.  
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ekil 2. 4. Protorip kromotografik test tertibi (Yang 2010). 
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2.2.15. Kromotografik Strip Test Haz rl k ve Uygulama Ak emas   

Monoklonal Antikorlar n Üretilmesi ve Karakterizasyonu 

Monoklonal Antikorlar n Kullan m Konsantrasyonlar n Belirlenmesi 

Monoklonal Antikorlar n Latex Carboxyl Modified Mikropartiküllerle aretlenmesi 

Latex Mikropartikül/Monoklonal Antikor Konjugat n 

Glass Fiber Filtrelere Emdirilmesi 

Strip Test Tertibinin Toplanmas  

Kromotografik Strip Testin Optimizasyonu 

Test Edilecek Numunelerin Haz rlanmas  

Epitel Süspansiyonlar n Haz rlanmas  

Hücre Kültür Üst S lar n Haz rlanmas  

Deneysel Enfekte Hayvanlardan Epitel Süspansiyonu Haz rlanmas  

Deneysel Enfekte Hayvanlardan Vezikül S  Haz rlanmas  

Probang Toplanmas  

Negatif Saha Numuneleri 

Negatif Kontrollerin Haz rlanmas  

Numunelerin ELISA ile Test Edilmesi 

Kromotografik Strip Testin Uygulanmas  

                                                    Sonuç 
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3.BULGULAR 

3.1.Monoklonal Antikor 

Ara rmada kullan lmak üzere ap enstitüsünde üretilen BA1 monoklonal 

antikorun karakterizasyon çal malar  boyunca yap lan testler sonucunda baz  

özellikleri tespit edildi. Buna göre üretilen monoklonal antikorun O tipi ap virusuna 

özgül ba lanma gösterdi i, ap virusunu nötralize etti i, IgG1 ihtiva etti i ve ap 

virusunun VP2 bölgesine özel ba lanma gösterdi i tespit edildi. 

 

Çizelge 3.1. BA1 monoklonal antikorun karakterizasyon özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Optimum Antikor Konsantrasyonlar  

 Checkerboard titrasyon yöntemi ile her bir monoklonal antikorun ELISA, 

nitrosellüloz membran ve latex mikropartiküller üzerindeki optimum kullan m 

  

mmunojen O1 Manisa 

Tip spesifite O 

VNT + 

PRT + 

WB + 

Ig alt s  IgG1 

Bölge VP2 

ELISA 

Kullan m Dilüsyonu 

½ 
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konsantrasyonuna karar verildi. Monoklonal antikorlar n belirlenen kullan m 

konsantrasyonlar  Çizelge 3.2.’de verildi. 

 

Çizelge 3.2. Monoklonal antikorlar n kullan m konsantrasyonlar  

MA Tip 

Spesifite  

ELISA 

Optimal 

kullan m 

dilüsyonu 

Latex  

Kullan m 

Konsantrasyonu 

Nitrosellüloz Kullan m 

Konsantrasyonu 

2B2 O 1/8000 0,2mg/ml 0,5µg/ml 

BA1 O 1/2 1,5mg/ml 1,9/µg/ml 

2B1  1/80 0,9mg/ml 1,1. µg/ml 

3H7 A 1/8 1,0mg/ml 1,5µg/ml 

 

3.3. MA Profiling ELISA ile Monoklonal Antikorlar n Çapraz Ba lanma 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

Her bir monoklonal antikorun baz  FMDV serotipleri ve SVD ile göstermi  

oldu u çapraz ba lanma özellikleri MA Profiling ELISA testi ile tespit edildi ve 

Çizelge 3.3.’de verildi. 
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Çizelge 3.3.Monoklonal antikorlar n çapraz ba lanma sonuçlar  

 

 

 

 

 

 

 

 

De erlendirmede her tipe ait referens antijene göre; her antijenin monoklonal 

antikorlarla gösterdi i ba lanma reaksiyonu % olarak hesapland  ve 20’nin alt nda 

elde edilen de erler ba lanman n negatif oldu unu gösterdi. Buna göre O tipi 

Monoklonal antikorlar n sadece O tipi ile, A tipi antikorlar n ise teste al nan bütün A 

tipi antijenlerle de en düzeylerde ba lanma gösterdi i, her iki tip antikorun da 

di er serotipler ya da viruslarla kros ba lanma göstermedi i tespit edildi.   

 

3.4. Epitel Süspansiyonlar n ELISA ve Kromotografik Strip Test Sonuçlar  

 ELISA ile test edilen 130 epitel süspansiyonundan 68’i pozitif bulundu ve % 

pozitiflik oran  % 52 olarak belirlendi. Monoklonal antikorlarla reaksiyon veren 80 

numune den 65’i pozitif bulundu ve pozitiflik oran  % 81 olarak tespit edildi.  

 

 

 

 

 

 

 2B2 BA1 2B1 3H7 

O1 Manisa 80 100 - - 

A22 Irak - - 80 40 

A ran 96 - - 40 100 

A Ayd n 98 - - 40 100 

SVD - - - - 
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Çizelge 3.4.Epitel süspansiyonlar nda ELISA ve Kromotografik test sonuçlar   

 

 

Numune ELISA Strip Test 

MA 2B2 

Strip Test 

MA BA1 

Strip Test 

MA 2B1 

Strip Test 

MA 3H7 

985.07.P0 1,4 +++ +++   

955.07.P0 2,4 +++ +++   

1017.07.P0 1,5 + ++   

975.07.P0 1,8 ++ ++   

971.07.P0 1,9 +++ +++   

38.09.P0 1,3 ++ +   

506.05.P0 0,3 _ +   

506.07.P0 0,4 +/_ +   

882.07.P0 1,3 ++ +++   

883.07.P0 1,5 +++ +++   

913.07.P0 0,8 ++ +   

908.07.P0 0,3 + +   

918.07.P0 0,3 + +   

928.07.P0 0,2 _ _   

916.07.P0 0,1 _ _   

970.07.P0 0,2 + _   

923.07.P0 0,3 + +   

979.07.P0 0,2 _ _   

984.07.P0 0,1 _ _   
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Çizelge 3.4.(Devam). Epitel süspansiyonlar nda ELISA ve Kromotografik test 

sonuçlar   

 

947.07.P0 0,2 _ _   

6.09.P0 1,5   +++ ++ 

314.08.P0 2,5   +++ +++ 

50.08.P0 0,9   + + 

410.06.P0 1,2   +++ ++ 

785.06.P0 0,3   +/_;+ + 

789.06.P0 0,8   _ + 

913.06.P0 1,3   ++ +++ 

947.06.P0 1,0   + ++ 

872.06.P0 1,4   +++ +++ 

1055.06.P0 0,9   ++ ++ 

439.07.P0 1,1   ++ ++ 

670.06.P0 0,7   + + 

791.06.P0 1,5   +++ ++ 

743.06.P0 1,0   ++ + 

1271.06.P0 0,5   + + 

1194.06.P0 0,3   _ _ 

586.06.P0 0,4   _ + 

474.06.P0 1,2   + ++ 

806.06.P0 0,9   ++ + 

571.06.P0 1,5   ++ ++ 

402.06.P0 1,7   +++ +++ 

1169.06.P0 _ _ _ _ _ 

387.07.P0 _ _ _ _ _ 

769.06.P0 _ _ _ _ _ 

338.06.P0 _ _ _ _ _ 

310.07.P0 _ _ _ _ _ 
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3.5.Enfekte Hücre Kültür Üst S lar nda ELISA ve Strip Test Sonuçlar  

Enfekte hücre kültür üst s lar n test edilmesi sonucunda ELISA da  % 57, Strip 

testte % 91 pozitiflik yüzdesi elde edildi. Sonuçlar Çizelge 3.5.’de verildi. 

Çizelge 3. 5. Enfekte hücre kültür üst s lar nda ELISA ve Strip Test sonuçlar . 

Numune ELISA Strip Test 

MA 2B2 

Strip Test 

MA BA1 

Strip Test 

MA 2B1 

Strip Test 

MA 3H7 

502.05.P4 0,3 _ +   

535.05.P2 0,4 +/_,_ +   

412.05.P1 0,4 + +   

478.05.P2 0,3 + ++   

474.05.P1 0,5 + +   

723.07.P2 1,6 ++ +++   

765.07.P2 1,3 ++ ++   

472.07.P1 1,5 ++ +   

475.05.P1 0,4 +/_,_ +   

465.05.P1 0,8 + +   

8.08.P2 1,4 ++ +++   

10.09.P1 1,4 +++ +++   

293.08.P3 1,9 +++ +++   

9.08.P1 1,2 + ++   

286.08.P2 1,2 + +   

798.07.P1 0,4 _ +   

473.07.P1 0,8 + +   

460.05.P2 0,9 + +   

330.05.P2 0,3 + _   

471.07.P1 0,3 _ _   

208.07.P1 1,5   + ++ 

324.07.P1 1,0   ++ + 

467.07.P1 1,8   +++ +++ 

532.07.P2 1,3   + ++ 

1233.06.P1 0,4   +/_,+/_ + 
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Çizelge 3.5. (Devam). Enfekte hücre kültür üst s lar nda ELISA ve Strip Test 

sonuçlar  

791.06.P2 1,9   +++ +++ 

743.06.P2 0,3   +/_,_ _ 

718.06.P2 1,3   + + 

688.06.P2 2,1   +++ ++ 

774.06.P2 0,4   + + 

670.06.P2 1,0   + + 

769.06. P1 1,5   +++ ++ 

739.06.P1 0,4   + _ 

1045.08.P2 1,5   ++ + 

859.07.P2 1,2   + ++ 

50.08.P1 1,5   +++ + 

100.08.P1 1,5   ++ + 

1031.07.P1 1,8   ++ +++ 

564.05.P2 0,3   + ++ 

12.08.P3 1,3   ++ + 

HKS1 _ _ _ _ _ 

HKS2 _ _ _ _ _ 

HKS3 _ _ _ _ _ 

HKS4 _ _ _ _ _ 

HKS5 _ _ _ _ _ 

 

3.6.Deneysel Enfekte Hayvanlardan Al nan Epitel Numunelerinde ELISA ve 

Strip Test Sonuçlar  

Deneysel enfekte hayvanlardan al nan epitel numunelerinden haz rlanan 

süspansiyonlarda ELISA için %70, strip test için %95 pozitiflik tespit edildi. 

Deneysel enfekte hayvanlardan haz rlanan epitel süspansiyonlar nda ELISA 

ve strip test sonuçlar  Çizelge 3.6. da verildi. 
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Çizelge 3.6. Deneysel enfekte hayvanlardan al nan epitel numunelerinde ELISA ve 

Strip Test Sonuçlar  

 

3.7.Deneysel Enfekte Hayvanlardan Al nan Vezikül S lar nda ELISA ve Strip 

Test Sonuçlar  

Deneysel enfekte hayvanlardan al nan vezikül s lar nda yap lan testler 

sonucunda strip test için % 95 pozitiflik tespit edildi ve sonuç Çizelge 3.7.’de verildi. 

 

 

 

 

Hayvan no Tip ELISA Strip Test 

MA 2B2 

Strip Test 

MA BA1 

Strip Test 

MA 2B1 

Strip Test 

MA  3H7 

48-345732 O 2,3 ++ +++   

48-346254 O 0,4 ++ ++   

06-606649 O 2,0 ++ _   

48-345696 O 2,5 +++ ++   

48-346299 O 0,4 + ++   

06-595802 A 1,9   ++ ++ 

10-723018 A 2,4   ++ +++ 

10-613744 A 1,5   + ++ 

3005 A 1,9   ++ +++ 

3064 A 0,3   + ++ 
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Çizelge 3. 7. Vezikül s lar nda test sonuçlar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.Deneysel Enfekte Hayvanlardan Al nan Probang Numunesinde Strip Test 

Sonuçlar  

Deneysel enfekte hayvanlardan al nan probang numunelerinin 20 testte 13 

pozitiflik elde edilerek  % 65 pozitiflik tespit edildi ve sonuç Çizelge 3.8.’de verildi. 

 

Elde edilen bulgulara göre; Epitel süspansiyonlar nda ve enfekte hücre kültür 

üst s lar nda zaman zaman ELISA ile paralel OD de eri yüksek olan numunelerin 

bir ço unda strip testte de daha güçlü pozitif sonuç elde edildi. ELISA ile negatif 

Hayvan no Tip Strip Test 

MA 2B2 

Strip Test 

MA BA1 

Strip Test 

MA 2B1 

Strip Test 

MA 3H7 

48-345732 O +++ +   

48-346254 O _ ++   

06-606649 O ++ +   

48-345696 O ++ ++   

48-346299 O +++ +++   

06-595802 A   +++ ++ 

10-723018 A   ++ ++ 

10-613744 A   + +++ 

3005 A   ++ + 

3064 A   ++ ++ 
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sonuç veren numunelerin baz lar  strip testte de herhangi bir görüntü olu turmazken 

çok az bir k sm  da pozitif sonuç verdi. 

 

Deneysel enfekte hayvanlardan haz rlanan enfekte materyallerden de ELISA 

ile paralel sonuçlar elde edildi. Epitel süspansiyonlarda ve vezikül s nda probang 

numunelere göre daha güçlü pozitif yan tlar tespit edildi. 

 

Çizelge 3. 8. Probang test sonuçlar . 

Hayvan no Tip Strip Test 

MA 2B2 

Strip Test 

MA BA1 

Strip Test 

MA 2B1 

Strip Test 

MA 3H7 

48- 345732 O _ +   

48- 346254 O +/_,_ _   

06- 606649 O _ +   

48- 345696 O + +/-,+   

48- 346299 O _ +   

06- 595802 A   + ++ 

10- 723018 A   + _ 

10- 613744 A   + ++ 

3005 A   _ _ 

3064 A   + + 
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3.9.Kromotografik Strip Testin Optimizasyonu 

Optimizasyon çal malar nda 60 strip tertibinden 7’sinde yo un ve da lm  

boya görüldü. +4 C, oda  ve 37 C ‘de 1 hafta muhafaza edilmi  olan tertiplerde 

renk olu umunda herhangi bir de iklik görülmedi. Ancak 15 gün süreyle 37 C de 

saklanan + 4, oda nda saklanan 3 tertipte boyada yay lma tespit edildi.  

 

ekil 3.1. SP- ELISA pozitif ve negatif numuneler 

 

3.10. Analitik Spesifite 

 Her iki testin ap virusuna özgüllü ünün tespitinde SVD virus kullan ld . Her 

iki testte de SVD virus ile herhangi bir ba lanma gözlenmedi ve negatif sonuç elde 

edildi. 

 

3.11.Analitik Sensitivite 

 Kromotografik Strip Test için yap lan sensitivite çal malar nda, test 

tertibinde 50 µl numunenin renk de imi için yeterli oldu u, 200 µl de ise hafif 

da lma olu tu u gözlemlendi. ELISA için yap lan çal mada ise strip testten daha 

dü ük miktarlarda duyarl a sahip oldu u tespit edildi.    
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3.12.Diagnostik Spesifite 

 Spesifite ELISA için % 11, Strip test için % 14 olarak tespit edildi. Bu 

hesaplama için a daki formül kullan ld  ve sonuçlar Çizelge 3.9.’da verildi. 

 Özgüllük (specificity) (%): (Gerçek sa lamlar  ay rabilme yetene i )                

d / (b +d)= GN / (GN + YP) 

 

 

          ekil 3.2. Kromatografik strip test pozitif ve negatif sonuçlar. 

 

3.13. Diagnostik Sensitivite 

 Diagnostik sensitivite %, ELISA için %76,3 ve strip test için %80 olarak 

hesapland . Bu hesaplamada a daki formüller kullan ld . 

 Duyarl k (sesitivity) (%): (Gerçek hastalar  ay rabilme yetene i) 

a / (a + c) = GP / (GP +YN) 

 Art  yorum gücü (%) (+ Prediktif de er): Test pozitifler içerisinde do ruluk 

oran  a / (a+b) = GP / (GP + YP)  

Eksi yorum gücü (%) (- Prediktif de er): Test negatifler içerisinde do ruluk 

oran  d / (c+d) = GN / (GN + YN) 

Genel do ruluk (%) (accuracy): Testin toplam do ru tan  koyma oran  
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(a + d) /  (a + b + c + d) = (GP + GN) /  (GP + GN + YP + YN) formülleri  

kullan larak ELISA ve strip test için a daki de erler elde edildi. 

ELISA için + Prediktif de er (%) 0,55 ve _ Prediktif de er 0, 24  oldu u 

belirlendi. 

 Strip Test için + Prediktif de er (%) 0,54 ve _ Prediktif de er 0, 29 olarak 

tespit edildi. 

Genel do ruluk (%) ise; ELISA için 0,48 ve Strip TEST için 0,53 olarak 

tespit edildi. Bütün sonuçlar Çizelge 3.9.’da verildi. 

 

Çizelge 3.9. Genel de erlendirme 

 ELISA Strip Test 

Spesifite (%) 11 14 

Sensitivite (%) 76,3 80 

Art  yorum gücü (%) 0,55 0,24 

Eksi yorum gücü (%) 0,54 0,29 

Genel d ruluk (%) 0,48 0,53 

 

3.14. statistik Analiz 

Ara rma sonunda yap lan istatistikî de erlendirmede ELISA  ile 260 

numunenin 125’i pozitif ve  % 48 oran nda pozitiflik tespit edildi. Kromotografik 

strip testte ise toplam 220 numunenin 183’ü pozitif ve % 85 pozitiflik belirlendi. 

Epitel süspansiyonlar nda pozitiflik oranlar  ELISA ile % 52, strip test ile %81; doku 

kültür üst s lar nda ELISA ile  % 57, strip test için % 91,  vezikül s lar nda strip 

test ile %95, probang numuneleri için ELISA ile % 30, strip testte ile % 65 pozitiflik 

oran  tespit edilmi tir. Epitel süspansiyonlar , doku kültür üst s lar  ve probang 

numunelerinde ELISA ve strip test aras ndaki fark istatistikî olarak p‹0.05  tespit 
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edilmi  ve önemli bulunmu tur. Ancak deneysel enfekte epitel süspansiyonlarda ve 

vezikül s lar nda ELISA pozitiflik oran  %70 p>0.05 bulunarak iki test aras ndaki 

fark n istatistikî aç dan önemsiz oldu u tespit edilmi tir. Her iki testin % pozitiflik 

oran  ve iki test aras ndaki fark n istatistikî önemi Çizelge 3.10.’da verildi. 

Sonuçta ara rma boyunca uygulanan ELISA ve strip testin yüzdeleri 

aras ndaki fark n önem kontrolü amac yla t testi uyguland . Her iki testin toplam 

sonuçlar nda elde edilen yüzdesi aras ndaki fark t testi ile t>tt olarak tespit edildi ve 

yüzdeler aras  farkl k önemli bulundu. 

 

Çizelge 3.10.Teste al nan numunlerde ELISA ve Kromotografik Strip Test 
pozitiflik oranlar . 

Tan  

materyali 

ELISA 

% pozitiflik 

(pozitif/toplam) 

Kromotografik Strip 

Test 

% pozitiflik 

(pozitif/toplam) 

statistiki 

önemlilik 

Toplam % 48 (125/260) % 85 (183/220) p‹0.05 

Epitel 

Süspansiyonu %52 ( 68/ 130 ) %81 ( 65/80 ) p‹0.05 

Doku Kültür 

 % 57 (57/100) % 91 (73/80) p‹0.05 

Deneysel Enfekte 

Epitel 

Süspansiyonu 

 

%70 (7/10) 

 

% 95 (19/20) 

 

p>0.05 

Deneysel Enfekte 

Vezikül S  %70 ( 7/ 10) % 95 (19/20) p>0.05 

Probang Numunesi % 30 (3/10) % 65 (13/20) 0.05 
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4.TARTI MA 

ap hastal  s r, koyun, keçi gibi evcil çift t rnakl  ve bufalo, impala gibi 

vah i ruminantlar n yüksek derecede bula  viral bir enfeksiyonudur. Hastal k 

meydana getirdi i ekonomik kay plar ve uluslararas  ticarete getirilen k tlamalar 

nedeni ile dünya hayvanc n en önemli problemlerinden birisidir. Hastal ktan ari 

ülkelerde kontrol, virusun ülkeye giri inin önlenmesine yönelik olup salg n 

görülmesi durumunda karantina ve zorunlu kesim uygulan r. Hastal n endemik 

oldu u ülkelerde ise koruyucu a lamalar ve sanitasyon uygulamalar  kombine 

edilerek hastal n insidensinin dü ürülmesine yönelik önlemler al nmaktad r (Doel  

2003) ap hastal  ile mücadelede etkin olan kurallar OIE’nin Hayvan Sa  

Kodu’nda belirtilmi tir. ap hastal n kontrolü, ülkenin hastal k kontrol 

politikalar  ve epidemiyolojik durumuna ba r  

 

ap virusunun geni  bir konakç  aral na sahip olmas , enfekte hayvanlar 

taraf ndan yüksek konstantrasyonda sal nmas , duyarl  hayvanlarda küçük dozlarla 

bile enfeksiyon olu turabilmesi, h zl  bir replikasyon sürecine sahip olmas  ve bir çok 

yolla bula abilmesi ap hastal n kontrol ve eradikasyonunu zorla rmaktad r 

(Donaldson ve ark 1982). ap virusu enfekte hayvan hareketleri ve kontamine 

hayvan ürünleri ile h zla yay r (Alexandersen ve ark 2002).  

 

ap virusu su lar  Türkiye’ye do u ve güneydo u s ndan hayvan 

hareketleri ile giri  yapar ve bu bölgelerde hastal k endemik olup y l boyunca rapor 

edilir (Rweyemamu ve ark 2008). ap virusunun ülke içinde yay lmas nda en çok 

kontrolsüz hayvan hareketlerinin (Gilbert ve ark 2005) ve hayvan pazarlar n 

önemli rolü oldu u dü ünülmektedir (Akta  1998). 

  

Ülkemizde hastal kla yap lan mücadele y lda iki kez yap lan a lamalarla 

sa lanmaktad r. A  ile mücadalede en önemli faktörlerden biri, uygulanan a  

su lar n sahada sirküle olan viruslara kar  koruyucu olmas r. Virusun s kl kla 

mutasyona u ramas  ve egzotik su lar n do u kom ular zdan ülkeye girmesi gibi 

nedenlerle a  su lar n koruyucu özellikleri kaybolmaktad r. Bu de imin k sa 
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sürede tespit edilemedi i durumlarda hastal n kontrol alt nda tutulmas  zorla makta 

ve mücadele kesintiye u ramaktad r. 

  

ap  virusunun  7  farkl  serotipi  (O,  A,  C,  Asia,  SAT1,  SAT  2  ve  SAT  3)  

mevcuttur. Yedi serotip içinde tan mlanm  yayg n antijenik varyasyon ve her bir 

serotip içinde çok say da subtiplerin varl  tespit edilmi tir (Domingo ve ark 2003, 

Knowles ve Samuel 2003). ap virusunun serotipleri ve bazen de ayn  serotipin 

alttipleri aras nda çapraz ba kl k görülmemektedir (Brooksby 1982, Mattion ve 

ark 2004).  

 

Dünya üzerinde ap viruslar n en yayg n olan tipleri A ve O tipleridir. 

(Knowles ve Samuel 2003). A tipi ap viruslar  yüksek mutasyon oran na sahip 

oldu undan çok say da (yakla k 80 kadar) alt tip ve varyant  bulunmaktad r 

(Steinhauer ve Holland 1987, Domingo ve ark 2003, Knowles ve Samuel 2003). Bu 

sebeple a lama ile kontrolü zor olan serotip A’d r  (Kitching 2005).   

 

ap viruslar n varyasyonlar  ve antijenik yap lar  üzerinde yap lan 

çal malar gerek epidemiyolojik ara rmalar ve gerekse immunoprofilaksiye ili kin 

kampanyalar n planlanmas  ve yürütülmesi aç ndan büyük önem ta r (Akta  1999). 

Yeni varyant su lar n tespiti ve saha su lar  ile kar la lmas  ile salg n orijini 

konusunda fikir edinmek mümkündür. Varyantlar n tespiti uygun a  su unun 

seçiminde esast r (Gürhan 1993).  

 

Kontrol programlar nda kullan lacak ve a  antijen rezervlerinde saklanacak 

 su lar n ap virusunun en uygun su lar  aras ndan seçimi, salg nlardan toplanan 

temsili saha izolatlar n uygun a  su lar  ile e le tirilmesi temeline dayan r (Paton 

ve ark 2005).  

 

ap hastal n te hisi hastal n klinik bulgular na, enfeksiyonun erken 

döneminde ap virusunun identifikasyonuna ve iki haftadan sonraki dönemde ise 
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hastal n serolojisine dayan r. Persiste enfekte veya ta  hayvanlar n te hisi ise 

özofarengeyal sekretlerden virus izolasyonu ile yap r (Thomson 1994). Akut 

vakalarda vezikül epiteli ve vezikül s  yüksek konsantrasyonlarda ap virusu 

içerdi i için tan  materyali olarak kullan r (Oliver ve ark 1988).  

 

ap hastal n tan  ve saha su lar n tiplendirilmesinde ELISA (Ferris ve 

Dawson, 1988) ve son y llarda RT PCR geli tirilmi tir (House ve Meyer 1993, Reid 

ve ark 1998). ap virusunun a  ve saha su lar n e le tirme testleri de temel olarak 

VNT ve ELISA gibi in vitro metodlara dayan r (Paton ve ark 2005).  

   

  Farkl  serolojik testlerde kullan lan poliklonal antikorlar küçük antijenik 

farkl klar  tespit edemezler. (Pollock ve ark 1984). Monoklonal antikorlar özel bir 

bölgeyi tan mlamalar  nedeniyle kolay ba lanma deneylerine adapte edilmi tir 

(Crowther 1993). MA’lar izolatlar aras  farkl klar  ay rabilir ve  bir çok virus  MA 

panellerine kar  tek bir testle analiz edilebilir (Crowther 1993). Bu tür çal malar 

viruslar n epitop profillerinin h zl  bir ekilde tan mlanmas  sa lar çünkü özel bir 

MA’ n reaksiyon vermemesi su lar aras  küçük antijenik farkl klara i aret eder 

(Kitchen ve ark 1989). ap virusunun antijenik varyasyonlar n geni li i a  

kombinasyonunu tespit etmede büyük güçlüklerle kar la lmas na sebep olur. Bu 

de iklikler doku kültürlerinde ve sahada geni  ölçüde karakterize edilmi tir 

(Sobrino ve ark 1983, Sobrino ve ark 1986, Martinez ve ark 1988). Bu tür 

de ikliklerin tespitinde MA’lar kullan lm r. ap virusuna kar  immunolojik 

koruma çal malar nda homojen ve iyi karakterize edilmi  yap lar ndan dolay  

MA’lar tercih edilmi tir (Mc Cullough ve ark 1986). 

 

  Etkin bir mücadele ve hastal n kontrol alt nda tutulmas  uygulamada olan 

 su lar n saha su lar na kar  koruyuculuk özelliklerinde bir de im olup 

olmad n s  bir ekilde izlenmesine ve gerekti inde a  su unun de tirilmesine 

ba r. Hastal n çok h zl  yay lmas  nedeniyle izlemede kullan lan tekniklerin 

standart basit ve h zl  olmas  gerekmektedir. Bu izleme için kullan lan tekniklerden 
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biri saha su lar n a  su lar na kar  üretilmi  monoklonal antikor panelleri ile 

izlenmesidir.              

 

  ap virusuna kar  üretilmi  olan poliklonal ve monoklonal antikorlar n 

ço unlu u serotip spesifiktir. Bu ekilde serotipler ya da alttipler aras nda korunan 

epitoplar  tan mlayan monoklonal antikorlar tan ya yönelik kitlerin haz rlanmas nda 

kullan lm r. O1 Pacheco için spesifik MA’lar Mc Cullough ve Butcher (1982) 

taraf ndan ayr ca di er bir O1 tipine kar  (Barnet ve ark 1989), A5 (Saiz ve ark 

1989), A22 (Tosh ve ark 1999), C (Mateu ve ark 1988; Saha ve Natarajan 1998), 

Asia 1 (Butchaiah ve Rao 1989) ve SAT2 (Crowther ve ark 1993) için spesifik 

MA’lar üretilmi  ve karakterize edilmi tir.  

   

   kombinasyonuna girecek olan antijen kalitesini belirlemek amac yla da 

 haz rlama prosedürünün de ik a amalar ndan al nan antijen nümuneleri belli 

antijenik bölgelere spesifik MA’lar kullan larak test edilmi tir. Böylece olu abilecek 

ve ba kl  olumsuz etkileyecek epitop kayb  kontrol alt na al nm r (Seki ve ark 

2008). 

   

  Monoklonal antikorlar  kullanarak saha su lar n a  su una yak nl klar n 

tespiti amac yla da son y llarda bir tak m ba ar  çal malar yap lm r. Bu 

çal malar s ras nda baz  FMD su lar  üzerinde daha önce bilinmeyen epitoplar da 

tespit edilmi tir (Grubman ve Morgan 1986,  Mc Cullough 1987, Thomas ve ark 

1988, Van Manen ve Terpstra 1990, Samuel ve ark 1991, Sanyal ve ark 2003, Rana 

ve Bagchi 2008). 

   

  Monoklonal antikor (MA)lar enfeksiyöz hastal klar n ara rma, tan  ve 

tedavilerinde önemli rol oynar. Virolojide en çok tan  alan nda MA kullan lmaktad r. 

MA’lar n kullan  poliklonal antikorlara k yasla diagnostik testlerin spesifite, 

do ruluk ve etkinli ini art r ayr ca reaktif temininde s rs z miktar ve tutarl  kalite 

sa lar (Crowther 1993).      
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       MA’lar n daha spesifik karakterize edilebilmesi için zaman zaman 

rekombinant olarak haz rlanm  proteinlerden ve biyosentetik polipeptitlerden de 

yararlan lm r (Stave ve ark 1986). Böylece moleküler düzeyde etkinli i 

tan mlanm  olan MA’lar ap viruslar n h zl  ve güvenilir biçimde te hisi için tan  

kitlerinin olu turulmas nda kullan lm r. 

   

  ap hastal ndan korunma ve kontrol programlar nda özellikle hastal n 

te hisine yönelik olarak h zl -güvenilir yöntemler tercih edilmi tir. Tan ya yönelik 

kullan lan klasik yöntemlerin yerini alabilecek daha spesifik yöntemler 

geli tirilmi tir. Morgan ve ark (1990) 12 S subunit partiküle spesifik MA’lar  

kullanarak bir inhibisyon ELISA tekni i geli tirmi tir. 

   

  Benzer bir çok çal mada ap virusu antijeninin sahada tespitine yönelik bir 

tak m h zl  tan  kitleri haz rlanm  ve uygulanm r. Bütün bu çal malar salg n 

üphesi bulunan bölgelerde klinik te hisi desteklemek amac yla ap Hastal  

Kontrol Programlar n daha h zl  ve etkin bir biçimde çal mas na yard mc  

olmaktad r. Ayr ca mevcut her ko ulda laboratuara nümune gönderme zorunlulu unu 

ve te hisin gecikmesi riskini de en aza indirgemektedir (Reid 2001).  

   

  ap hastal n rutin te hisi Dünya Referens Laboratuar  (OIE/ FAO, WRL) 

taraf ndan yürütülen çal malarda genellikle ELISA, RT-PCR (reverse transcription 

polymerase chain reaction) ve doku kültürlerinde virus izolasyonu ile 

gerçekle mektedir. Bu teknikler kalifiye personel, özel laboratuar ve ekipman 

gerektirmektedir. Reid ve ark (2001) yapt klar  bir çal mada FMDV antijeninin 

sahada tespit edilmesine yönelik kromotografik strip testten bahsetmi lerdir. 

Materyal ve metot k sm nda Brüning ve ark (1999)’ n Rinderpest virus te hisine 

yönelik yapt klar  çal ma model al nm r. Haz rlad klar  kromotografik strip test 

kiti ile epitel süspansiyonu, probang numunesi, deneysel enfekte hayvanlardan al nan 

nümuneler ve bunlar n doku kültür süspansiyonlar  içindeki antijeni tespit edilmi tir. 

Epitel süspansiyon ve nasal swab içindeki viral antijenin tespitinde ELISA’dan daha 
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duyarl , enfekte doku kültür süpernatant  içindeki antijen tespitinde ise ELISA’ya 

denk bir duyarl k tespit edildi i bildirilmi tir (Reid 2001).  

   

  Çin’de Xi ve ark (2007) taraf ndan yap lan bir çal mada geli tirilen GICA 

strip test kiti Asia 1 tipi ap virusunun sahada kolay, h zl , spesifik ve duyarl  bir 

ekilde tespiti için pen-side (çiftlikte; hayvan ba nda) tan  sa lanan potansiyel bir 

fayda olarak tan mlanm r. RIHA’ya oranla % 96,87 oran nda saha nümunelerinin 

tespitinde do ruluk bildirilmi tir (Xi ve ark 2007). Sheng ve ark (2009) taraf ndan 

yap lan di er bir çal mada ise safla lm  anti-FMDV Asia 1 monoklonal 

antikorlar colloidal gold ile i aretlenmi  ve goat anti-Guinea pig IgG nitrosellülöz 

membrana aktar lm r. Strip test optimize edilmi  ve 87 saha nümunesi çal lm r.  

Asia 1 tipi ap viruslar n te hisinde ELISA ile k yaslanarak % 98,8 do ruluk tespit 

edildi i bildirilmi tir. Testin SVDV (swine vesicular disease virus) ve ap virusunun 

di er serotipleri ile çapraz reaksiyon göstermedi i ve haz rlanan kitin +4 C’de 3 ay 

stabilitesini korudu u tespit edilmi tir. Testin sensitivitesinin 10(-4) (TCID50 6,25)’e 

kadar ula abildi i bildirilmi tir (Sheng ve ark 2009). Her iki çal mada da saha 

nümuneleri geli tirilen bir GICA (gold immunochromatography assay ) test ile  ap 

virusu Asia 1 su u  h zl  ve kolay bir ekilde te his edilebilmi tir.  

   

  Proximity Ligation Assay  (PLA) 2008 y nda yap lan bir çal mada 

(Nordengrahn ve ark 2008) yüksek analitik sensivitesi, klinik numunelerde ap 

virusunun tan  ve tedavisini h zland ran bir teknik olarak rapor edilmi tir. ELISA ve 

RT PCR tekniklerinden 100 defa daha duyarl  bulunmu tur. 

 

   Yang ve ark (2010) n n yapt klar  iki çal madan birinde domuzlarda O tipi 

ap virusunun serolojik te hisi için immunokromotografik strip test geli tirildi i 

bildirilmi tir. Yakla k 296 domuz serum nümunesi test edilmi  ve sonuçlar ticari 

LPB-ELISA kit ve peptit ELISA kit ile kar la larak optimize edilmi tir. Dipstick 

temelli deneyin uzman personel ve ekipmana ihtiyaç duymaks n 5 dakika gibi k sa 

sürede yap labilece i ve sahada klinik bulgular  destekleyen bir alternatif olabilece i 

belirtilmi tir (Yang ve ark 2010a). Di er çal malar  ise sentetik peptit temeli üzerine 
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kurulmu  olup a lanm  domuzlardan do al enfekte olanlar  ay rmakta kullan lm  

ve ticari NSP-ELISA kitleri ile kar la lm r (Yang ve ark 2010b).            

   

 Günümüzde birçok viral, bakteriyel ve paraziter hastal k etkenlerine ve 

serolojik te hislerine yönelik strip kitler geli tirilmi  ve geli tirilmektedir. Colloidal 

Gold kullan larak geli tirilen bir strip test ile domuzlarda trichinellozis’in serolojik 

te hisi yap ld  bildirilmi tir (Zhang ve ark 2006). Ayr ca Avian Inflüenza virusu 

H5 ve H7 alt tiplerinin, Avian Infectious Bronchitis tespitine yönelik benzer strip 

kitler geli tirilmi tir (Zhang 2010).   

 

  Bu ara rmada ap virusunun sahada te hisine yönelik bir Kromotografik 

Strip Test Kiti geli tirilmesi hedeflenmi tir. Te his amac yla kullan lan ELISA, RT 

PCR gibi yöntemlerin uzun zaman gerektirmesi, uzman bir ekibe ihtiyaç duymas  

ülkemizde ap hastal  ile mücadele, kontrol ve eradikasyon programlar  kesintiye 

ratmaktad r. Özellikle hastal n endemik olarak seyretti i bölgeler ekzotik 

su lar n ülkemize giri i için aç k bir koridor te kil etmektedir. Yeni bir salg n 

görüldü ünde hastal k materyalinin laboratuara gönderilmesi, laboratuar analizlerinin 

yap lmas  en az bir haftal k zamana ihtiyaç duyar. Hastal k materyalinde antijen 

varl n izolasyonu sonras  yap lan identifikasyonlarda a  kombinasyonunda 

bulunmayan yeni bir su un tespit edildi i durumlarda ise bu su un a  su una genetik 

ve antijenik yak nl n tespitinin yap lmas  gerekmektedir. Antijenik yak nl n 

tespit edilemedi i bir durumda ise yeni a  su u haz rlanmas  ve a  kombinasyonuna 

al nmas  gerekecektir. Bütün bu i lemlerin gerçekle mesi oldukça uzun bir süreç 

gerektirmektedir.    

   

  Son y llarda sahada tan ya yönelik geli tirilmi  olan kitlerin ise tip 

spesifitesinin bulunmamas  salg nlara kar  al nacak önlemler aç ndan belirsizlik 

olu turmaktad r. Monoklonal antikor temeline dayal  kitlerde serotip spesifik olmas  

tercih edilir. Böylece sahada ap virusu tipi h zl  ve uzman bir ekibe ihtiyaç 

duymadan tespit edilerek hastal k materyalinin laboratuarda te hisi için gerekli süre 

kadar bir zaman zarf nda hastal n yay lmas  önleyici tedbirler al nm  olacakt r. 
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 Bu ara rma kendinden önce h zl  tan  kiti haz rlamaya yönelik çal malar  

model al narak yap lm r. Monoklonal antikor üretim ve karakterizasyon 

amalar n güç ve uzun zaman almas  nedeniyle bu çal ma için gerekli süre 

içerisinde sadece bir monoklonal antikor (BA1) üretilip karakterize edilebilmi tir. 

Di er üç monoklonal antikor ise daha önce farkl  enstitülerde üretilip karakterize 

edilmi  olanlardan seçilmi tir. Model al nan çal malarda serotip spesifik ya da yedi 

serotipi tan mlayan bir adet monoklonal antikor kullan lm  olmas na ra men bu 

ara rmada tip spesifik dört adet monoklonal antikor kullan lm r. Antikor 

say n fazla olmas  yap lan çal man n konfirmasyonu aç ndan tercih edilmekle 

beraber test say lar  art rd  için zaman zaman bir tak m güçlüklerle 

kar la lmas na neden olmu tur. 

   

  Ara rmada O1 Manisa ve A22 Irak ap virusu su lar na spesifik monoklonal 

antikorlar kullan lm r. Çal man n yap ld  tarihlerde sahada seyreden ve a  

kombinasyonunda bulunan su lar tercih edilmi tir. Hastal n bula ma riski göz 

önüne al narak di er su larla çal lamam r. Bu çal ma kombine bir çal ma ve 

laboratuar ekibiyle birlikte bütün su lara kar  Kromotografik Strip Tan  Kiti 

haz rlanmas na k tutabilir. 

   

  Analiz amac yla enstitüye gelen bir çok epitel içinden rastgele 300 epitel önce 

fiziksel ve kalitatif özellikleri göz önüne al narak teste girebilecek olan 270 adedi 

tespit edilmi  ve bunlar üzerinde çal lm r. lk olarak  SP -ELISA  ile test edilip 

OD de erleri ve tip tespiti yap lm r. Strip teste girecek numuneler bunlar n 

aras ndan seçilmi tir. Strip testte kullan lacak enfekte hücre kültürü  üst s lar  da 

ayn  yöntemle tespit edilmi tir. 

   

  Deneysel enfekte hayvanlarda klinik bulgular olu madan önce probang 

numuneleri al nm r. Probang numuneleri zaman kaybetmemek için herhangi bir 

leme tabi tutulmadan Kromotografik Strip Teste al nm r. Probang numunelerinde 

di er numunelere k yasla pozitiflik oran n dü ük olmas  numune al  için yanl  

zamanlama yap lm  olabilece ini göstermektedir. Daha sonra doku kültürüne girilen 
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probang numuneleri ELISA ile test edilmi  ve strip teste paralel sonuç elde 

edilmi tir. statistiki olarak 0.05 önem düzeyinde p  0.05 olarak tespit edilmi  

probang numuneleri için iki test aras nda önemli bir farkl k tespit edilmemi tir. 

   

  Deneysel enfekte hayvanlardan klinik bulgular  müteakip al nan vezikül s  

da hiçbir i leme tabi tutulmadan dilüent içinde süspanse edilerek teste al nm  ve geri 

kalan k sm  da ELISA da test edilmi tir. Strip testte vezikül s lar nda %95 

pozitiflik tespit edilirken ELISA ile % 70 pozitiflik tespit edilmi tir. Ayn ekilde 

deneysel enfekte hayvanlardan sekonder klinik semptomlar  müteakip toplanan 2 gr 

epitelden saha epitellerinde oldu u gibi süspansiyon haz rlan p teste al nm r. Ayn  

strip testte %95 pozitiflik tespit edilirken ELISA ile % 70 pozitiflik tespit edilmi tir 

Bu nedenle vezikül s lar  ve deneysel enfekte hayvan epitel süspansiyonu için 0.05 

önem düzeyinde p>0.05 bulunmu  olup iki test aras nda önemli bir farkl k 

bulunamam r. 

   

  Enfekte hücre kültür üst s lar nda ELISA ile %57, strip test ile %91  

pozitiflik tespit edilmi tir. statistiksel olarak p‹0.05 olarak hesaplanm  ve iki test 

aras ndaki fark önemli bulunmu tur. Baz  epitel süspansiyonlar n direk teste 

al nd  zaman oldukça dü ük OD de eri göstermesine ra men doku kültürlerinde 

pasajlanma sonras  OD de erinin yükselmesi ve pozitiflik oran n artmas n etkili 

olabilece i dü ünülmü tür. 

 

  Saha epitel süspansiyonlar nda ise pozitiflik oranlar  strip test ile %81, ELISA 

ile  % 52 ve p‹0.05 olarak bulunmu  ve iki test aras nda fark n önemli oldu u tespit 

edilmi tir. 

   

  Toplamda yap lan de erlendirmede ise pozitiflik de erleri ELISA %48, strip 

test % 85  ve olarak tespit edilmi  ve p‹0.05 bulunmu  ve iki test aras nda fark n 

önemli oldu u tespit edilmi tir. 
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 Bu ara rmada yap lan sensitivite ve spesifite çal mas nda ELISA için 

tan sal sensitivitenin daha dü ük oldu u, spesifitenin ise ELISA’ya göre daha yüksek 

oldu u ve her iki testin de ap virusuna spesifik oldu u tespit edildi. 

   

  Diagnostik sensitivite ve spesifite hesaplamalar nda ise; sensitivite ELISA 

için %76 ve strip test için %80, spesifite ELISA için %11 ve strip test için %14 tespit 

edildi. Pozitif prediktif de er ELISA için %55 ve strip test için % 54, negatif 

prediktif de er ELISA için %24 ve strip test için %29 olarak hesapland . Bu de erler 

nda testin diagnostik olarak genel do ruluk yüzdesi ELISA için %48, strip test 

için % 53 olarak tespit edildi. Reid ve ark (2001) epitel süspansiyonlar  ve doku 

kültür üst s lar nda strip testin O, C, Asia 1 ap viruslar n tespitinde ELISA 

testine oranla  % 100 daha duyarl  oldu u bildirmi lerdir. Ba ka bir çal mada strip 

testin duyarl  %56,7 ve IC – ELISA için duyarl k %50 olarak belirtilmi tir 

(Brüning ve ark 1999).    

   

  Bu ara rmada optimizasyon çal malar nda baz  tertiplerde boya 

yo unla mas  ve da lmas n tertibin haz rlanmas  s ras nda olu abilecek bir 

yanl ktan ya da çevre artlar ndan kaynaklanabilece i dü ünülmektedir. 

   

  Ara rma boyunca ELISA negatiflik oran nda strip teste k yasla daha yüksek 

oranlar n görülmesi ELISA’da kullan lan antikorlar n poliklonal olmas ndan 

kaynaklanabilece i kanaat  olu mu tur. Strip test pozitiflik oranlar nda zaman zaman 

ELISA’ya yak n de erlerin elde edilmesi ise ara rmada kullan lan monoklonal 

antikorlar n purifiye edilmemi  olmas  ile aç klanabilir. Çünkü antikorlar n purifiye 

edilmeleri daha saf ve titrelerinin daha yüksek olmas na neden olacakt r. 

Kromotografik Strip Test Kiti haz rlanmas nda purifiye monoklonal antikorlar n 

kullan lmas  pozitiflik oran  art rabilir. Ayr ca pozitifli in art lmas  amac yla daha 

spesifik olan rekombinant antikorlar n kullan lmas  da önerilebilir. 
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  Bu çal ma serotip spesifik monoklonal antikorlar  kullanarak ap virusu 

serotiplerinin hastal ktan üpheli bölgelerde h zl  bir ekilde te his edilebildi ini 

göstermi tir. ELISA ile yap lan kar la rmalarda tespit edilen farkl klar n yan  s ra 

te histe zaman kazand rmas  bu ara rman n en önemli özelli idir. 
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5. SONUÇ VE ÖNER LER 

Bu ara rmada serotip spesifik monoklonal antikorlar  kullanarak ap 

virusu O1 Manisa ve A22 Irak serotiplerinin sahada h zl  tan na yönelik bir pen-

side esasl  kromotografik strip test geli tirilmi tir. Ülkemizde ilk defa monoklonal 

antikor temelli, ap virusunun sahada tan na yönelik bir tan  kiti geli tirilmi tir. 

 

Kromotografik strip kitin haz rlanmas  a amas nda serotip spesifik dört 

farkl  monoklonal antikor kullan lm r. Bu monoklonal antikorlardan ikisi O tipi 

ap viruslar na kar , di er ikisi ise A tipi ap viruslar na kar  üretilip karakterize 

edilmi  monoklonal antikorlard r. Viral, bakteriyel ve paraziter hayvan hastal k 

etkenlerinin sahada tan na yönelik kitlerin haz rlanmas nda birbirine benzer farkl  

yöntemler kullan ld  bu çal man n haz rl k a amas nda tespit edilmi tir. Bu 

yöntemlerin içinde hem ekonomik hem de ap virusunun sahada tan na en uygun 

yöntem oldu u için kromotografik strip yöntem tercih edilmi tir. Kromotografik 

strip kitin optimizasyon çal malar  sonucundan da anla laca  gibi uygulamada 

kolayl k, zamandan kazan m ve tekrarlanabilirlik özelli ine de sahip oldu u 

görülmü tür. 

 

Epitel süspansiyonlar ndan 130 adedi ELISA ile test edildi ve %52 

pozitiflik tespit edildi. Strip teste girmek için monoklonal antikorlarla yeterli 

reaksiyon veren süspansiyonlar strip teste al nd  ve 80 numunede 65 pozitif 

reaksiyon bulunarak pozitiflik yüzdesi %81 olarak tespit edildi. Ayn ekilde doku 

kültür üst s lar nda ELISA için %57, strip test için %91 pozitiflik elde edildi. Bu 

iki durumda da istatistikî aç dan iki test aras nda kaydade er bir fark oldu u tespit 

edildi. Deneysel enfekte hayvanlardan haz rlanan epitel süspansiyonlar  ve vezikül 

lar nda ELISA için %70, strip test için %95 pozitiflik tespit edildi. statistikî 

de erlendirmede ise iki test aras ndaki fark n önemsiz oldu u belirlendi. Probang 

numunelerinde ise ELISA için %30, strip test için %65 pozitiflik elde edilerek iki 

test aras ndaki fark önemli bulundu. ki test aras ndaki fark n önemli bulunmad  
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durumlarda da strip testin pozitiflik yüzdesi ELISA’dan daha yüksektir. Ayr ca 

strip testin diagnostik sensivitesinin ELISA’dan daha  yüksek oldu u belirlendi. 

 

Bu ara rmada haz rlanan kromotografik strip test kiti uzman bir ekibe 

ihtiyaç duymadan sa lad  uygulama kolayl  ile k sa sürede ve hastal ktan 

üphelenilen bölgede an nda, serotip spesifik olarak tan  sa lanmas na yard mc  

olacak niteliktedir. Ayr ca kitin haz rlanmas  ve testin uygulanmas  yeterince basit 

olup istendi i zaman tekrar edilebilme özelli ine sahiptir. ELISA ve di er rutin 

tan  yöntemlerine göre bir avantaj olan bu özellikleri sayesinde haz rlanan kitin 

ülke ekonomisine de katk da bulunaca  dü ünülmektedir. 

 

ap hastal n sahada te hisine yönelik haz rlanan bu kit, ülkemizde 

büyük ekonomik kay plara neden olan ap hastal n kontrol, mücadele ve 

eradikasyon programlar n yönlendirilmesi ve h zl  i lemesinde etkili olacakt r. 

Özellikle ekzotik tipler için giri  kap  olan ve hastal n y l boyu endemik 

seyretti i do u ve güneydo u bölgelerimizde hastal n yay lmas  önemli 

derecede önleyerek ülke ekonomisine katk  sa layabilecektir. 

 

Monoklonal antikor temelli Kromotografik strip kit  ap virusunun bütün 

serotiplerine kar  haz rlan p hastal n saha te hisinde kullan larak   ülkemiz 

hayvanc na katk da bulunulabilir. 

 

Bu çal ma ayr ca di er viral, bakteriyel ve paraziter hayvan hastal klar n 

sahada h zl  tan na yönelik serotip spesifik kitler haz rlanmas na k tutabilir. 
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6. ÖZET 

T.C. 

SELÇUK ÜN VERS TES  

SA LIK B MLER  ENST TÜSÜ 

 

Kromatografik Strip Test Geli tirrerek ap Virusu Antijeninin Tespit Edilmesi 

 

Berrin Müzeyyen ALPAY 

Mikrobiyoloji (Vet) Anabilim Dal  

YÜKSEK L SANS TEZ / KONYA- 2011 

 

  ap Hastal  evcil çiftlik hayvanlar  ve vah i hayvanlar n çok bula  bir hastal r. ap 
hastal  virusu etkili kontrol tedbirlerinin uygulanmas  için do ru ve güvenilir tan  gerektirir. ap 
hastal n rutin te hisi amac yla OIE/FAO Dünya Referens Laboratuar  ve Türkiyede ap 
Enstitüsünde RT-PCR ile hücre kültür üst s ndan virus izolasyonu ve ELISA metodu birlikte 
kullan lmaktad r. Bu teknikler uzman personel ve pahal  laboratuar uygulamalar na ihtiyaç duyar. ap 
hastal  virus antijeninin tepiti için h zl  ve kolay test geli imi saha uygulamalar na yönelik 
kromotografik strip test teknolojisi kullan larak tan mland . Bu tertip ap hastal  viral antijenini 
vezikül s , epitel süspansiyonlar , saha klinik numuneleri, deneysel enfekte hayvan epiteli ve doku 
kültür pasajlar nda tespit edilmi tir. Monoklonal antikorlar n nitrosellülöz, latex mikropartikül, glass 
fiber filtrelere ba lanmas  için optimum artlar tespit edildi ve bir prototip tertip geli tirildi. Tertip 
viral antijeni deneysel ve do al enfekte s rlarda tespit etmi  ancak di er ilgili viruslarla çapraz 
ba lanma göstermemi tir. 

  Tertip serotip O ve A tipi ap virusu su lar  için epitel süspansiyonlar , enfekte doku kültür 
üst s lar , probang ve vezikül s nda poliklonal ELISA testinden daha hassas bulundu. Bu 
sonuçlar ap hastal  salg ndan üpheli bölgelerde çok daha h zl  te hisi sa layarak h zl  ve etkili 
kontrol programlar n uygulanmas na izin verebilir.  Bu kolay ve h zl  test ap virusunun ilk anda 
do ru tan na izin verir. 

  Kromotografik strip testte 220 numunenin 183’ü (% 85) pozitif sonuç verirken ELISA da 260 
numunenin 125 i (%48) pozitif bulundu. Takip eden istatistikî analizde elde elden sonuçlar; epitel 
süspansiyonu, supernatant ve probang numunelerinde ELISA ve kromotografik strip test sonuçlar  
aras nda önemli derecede farkl k oldu unu tespit edilmi tir. 

  Bu çal ma aptan üpheli bölgelerde klinik te hisin teyidini ve böylece h zl  kontrol 
programlar n uygulanmas n mümkün olabildi ini göstermi tir. 

  Sonuç olarak: geli tirilen h zl , güvenilir kromotografik strip test tekni i, ELISA metoduna 
göre önemli avantajlar sa lam r. Kromotografik strip test FMDV antijenin sahada kolay ve h zl  
te hisini sa lam r. 

  Anahtar Sözcükler: Kromotografik strip test; Monoklonal antikor; ap virusu. 
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7. SUMMARY 

Development of Rapid Chromatographic Strip Test for Detection of Foot -and –
Mouth Disease Virus Antigen 

 

  Foot–and-mouth disease (FMD) is the most contagious viral disease of cloven-hoofed 
domestic and wild animals. Foot-and- mouth disease virus (FMDV) requires reliable and accurate 
diagnosis for the implementation of measures to control effectively its spreading. Routine diagnosis of 
foot –and- mouth disease (FMD) viruses carried out at the OIE/FAO World Referense Laboratory and 
FMD Institute of Turkiye by combined use of ELISA and virus isolation in cell culture suplemented 
by reverse transcription polymerase chain reaction (RT- PCR) methods. This techniques require 
skilled personel and dedicated laboratory facilities which are expensive. The development of a rapid 
and simple test for the detection of foot-and- mouth (FMD) disease virus antigen using 
chromotographic  strip test technology for field application is described. This device detected foot-
and- mouth (FMD) disease viral antigen in vesicul fluids, epithelial suspensions and probangs from 
clinical samples submitted from the field, from animals infected experimentally and in consequent 
supernatants from their passage in cell culture. Optimum conditions for binding monoclonal antibody 
to nitrocellulose and latex microparticles and glass fiber filters were determined and a prototype 
device was developed. The device detected viral antigen from experimentally and naturally infected 
cattle and showed no cross reactivity with other related viruses. 

  The device were more sensitive  then the polyclonal ELISA for the diagnosis of serotype A 
and serotype O foot-and-mouth (FMD) disease virus in the suspensions of epithelium, infected cell 
culture supernatant, probang, vesicul fluid samples. These results indicate that such strip test devices 
could potentially achieve a more immediate diagnosis at the site of a suspected FMD outbreak to 
allow control procedures to be effected more rapidly. This simple, rapid test allows for the first time 
accurate pen-side diagnosis of FMD) virus. 

  Of the 260 diagnostic samples, a total of 125 (%48) were found to be positive in ELISA tests 
while 183(%85) out of 220 samples were positive in the chromotographic strip tests. Following the 
statistical analysis of the obtined results, significant difference (p<0,05) was detected between the 
results of ELISA and chromotographic strip test assays applied to epithelial suspensions, passage 
fluids and probangs. 

  This study demonstrated a potential for this device to confirm a clinical diagnosis at the site 
of a suspected FMD outbreak thereby offering the possibility of implementing control procedures 
more rapidly. 

  As a conclusion, chromotographic strip test technique developed rapid, reliable method and 
providing a significant advantage over to the ELISA method. Chromotographic strip test kit provided 
a simple and rapid diagnosis of FMDV antigen in the field. 

  Key Words: Chromatographic strip test; Foot and mouth disease virus; Monoclonal 
antibody. 
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