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Özet: Bu çalışmada, Konya yöresinde 1993-1994 kuzulama döneminde abort yapan koyunlardan alınan toplam 224 koyun kan serumu, Komplement Fikzasyon Testi (KFT) ile Chlamydia antikorları yönünden araştırılmıştır.
KFT’nde, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nden sağlanan Chlamydia psittaci S26/3 suşu ile inokule edilen embriyolu
tavuk yumurtalarının sarı keselerinden hazırlanan süspansiyon antijen olarak, kobay serumu komplement kaynağı olarak ve Selçuk
Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda koyun eritrositleriyle immünize edilen tavşanlardan hazırlanan antiserumlar hemolitik serum olarak kullanıldı.
İkiyüz yirmidört (224) örnekten 45 (%20)’i 1/16-1/32 antikor titreleri arasında ve pozitif, 28 (%12.5)’i 1/8 antikor titresinde ve
şüpheli, geriye kalan 151 (%67.4)’i de 1/8’den düşük antikor titrelerinde bulunmuş ve negatif kabul edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Chlamydia psittaci, Chlamydiosis, Komplement Fikzasyon Testi.

Investigations on Chlamydia psittaci Infections Causing Abortion in Sheep in Konya District
Using Complement Fixation Test
Abstract: In this study, a total of 224 blood sera which were collected from aborted ewes during 1993-1994 lambing season in
Konya district and analysed for the presence of antibodies to Chlamydia psittaci using complement fixation test (CFT).
In CFT, a suspension which have been prepared from the yolk sacs of embryonated hens’ eggs infected with S26/3 strain of
Chlamydia psittaci which was provided from Pendik Veterinary Control and Research Institute as antigen, guinea pig serum as a
source of complement and rabbit antisera immunized with sheep erythrocyte which was prepared at the Department of
Microbiology, Veterinary Faculty, Selçuk University as haemolytic serum were used.
Fourty five samples (20%) out of 224 were positive for Chlamydia psittaci antibodies with a titration range of 1/16-1/32, 28 samples (12.5%) were decided to be suspected with a titer of 1/8 and the remaining 151 samples (67.4%) were negative with titres
of less than 1/8.
Key Words: Chlamydia psittaci, Chlamydiosis, Complement Fixation Test.

Giriş
Chlamydiosis, kuşlar, memeliler ve basit yapılı diğer
omurgalıların değişik formlarda seyreden bir hastalığıdır
(1). Koyunlarda abortus, ölü doğum veya prematüre
doğumlara neden olan Chlamydiosis’e, başta Avrupa ve
Balkan Ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ve
ülkemizde rastlanmaktadır (2).
Gebe koyunlarda atıklara neden olan, ancak hiç bir
bakteriyel etkenin izole edilemediği bir hastalıktan ilk kez
1936 yılında Greig tarafından söz edilmiştir (3). Stamp ve
ark. (3), 1950 yılında, koyunların enzootik abortusu

olarak adlandırdıkları bu hastalığın, rickettsia veya psittacosis-lymphogranuloma grubu benzeri elementer cisimciklerin fötal membranlarda çoğalması ile karakterize
olduğunu açıklamışlardır. Türkiye’de ise ilk olarak Ataman
ve Hakioğlu (4), Eskişehir’in Beylikahır ilçesi ve civar köylerindeki koyunlarda hastalığı teşhis etmişlerdir. Yılmaz
(5), Bandırma Merinos Çiftliği ile Tahirova Türk-Alman
Çiftliği’ndeki yavru atan koyunlarda enzootik abortusu
serolojik olarak saptamıştır.
İlk çalışmalara göre Chlamydia cinsinde, meydana
getirdikleri hastalıklara, sulfonamid duyarlılığına, anti-
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jenik kompozisyona, intrasellüler inklüzyonlara ve
inklüzyonlarda glikojenin varlığına göre ayrılan Chlamydia
psittaci ve Chlamydia trachomatis olmak üzere iki tür
bildirilmiştir (1). C. trachomatis insanlardaki trahom,
lymphogranuloma venereum ve inklüzyon konjuktivitis
gibi infeksiyonların etkenidir (6, 7). C. psittaci ise evcil ve
yabani birçok kanatlı ve memeli hayvan türü ile insanları
da içeren geniş bir konakçı dağılımına sahiptir (6). Etken
koyun, sığır ve keçilerde abortus ve poliartritis, sığırlarda
ensefalomiyelitis, sığır, koyun, keçi, domuz, at, kedi ve
farelerde pnömoni, koyun, domuz, köpek, kedi ve kobaylarda konjuktivitis, sığır, koyun, keçi, domuz ve
köpeklerde intestinal infeksiyonlara neden olur (7, 8, 9).
Papağan, muhabbet kuşu gibi kanatlılarda ise ornitosis
olarak adlandırılan C. psittaci infeksiyonları özellikle solunum sistemindeki bozukluklarla karakterizedir (8, 10).
C. psittaci ayrıca birçok hayvan türünde latent infeksiyonlar da oluşturmaktadır (7, 8, 10). Hayvanların
Chlamydia’lar ile ilgili hastalıklarının tümü C. psittaci’yle
ilişkili olmasına rağmen, çeşitli hastalık sendromları, tür
içindeki farklı suşlardan ileri gelmektedir (7).

C. psittaci insanlara daha çok kanatlılardan bulaşmaktadır. Memeli hayvan suşları ile insanlarda infeksiyon
nadiren gelişir (8, 10, 11). İnsandan insana bulaşma azdır
(10). C. psittaci infeksiyonlarının insanlarda hafif nezle
benzeri durumlara sebep olmaları ile birlikte, özellikle
kuzulama döneminde yavru atan koyun ve keçilerle temas
eden gebe kadınlarda bazen abortlara neden olmaları (9,
11, 12) konunun zoonotik önemini gündeme getirmiştir.
Son zamanlarda insanlarda solunum sisteminin önemli bir patojeni olarak tanımlanan Taiwan Acute Respiratory
(TWAR) suşunun, C. psittaci ve C. trachomatis dışında
yeni bir Chlamydial etken olduğu bildirilmiştir (8, 13, 14).
C. pneumoniae olarak da adlandırılan etkenin inklüzyon
morfolojisi bakımından C. psittaci’ye benzediği
açıklanmıştır (6, 14). Ancak Campbell ve ark. (13), TWAR
etkenlerini restriksiyon endonükleaz ve DNA-DNA hibridizasyon tekniklerinde C. psittaci ve C. trachomatis
suşlarından farklı bulmuşlardır. Ayrıca koyunlarda poliartritis, sığırlarda ensefalitis, pnömoni ve enteritis meydana
getiren yeni bir Chlamydia türü, C. pecorum olarak
adlandırılmış ve etkenin sığır ile koyun orijinli C. psittaci
suşlarından farklı olduğu açıklanmıştır (15).
Chlamydia infeksiyonlarının tanısında çeşitli serolojik
testler (immünofloresan, enzyme-linked immunosorbent
assay, nötralizasyon, hemaglütinasyon-inhibisyon, aglütinasyon vs.) kullanılmasına karşın, bu testlerin
Chlamydiosis’in tanısı için spesifite ve sensitivitelerinin
değişken olmasından dolayı son zamanlarda katı faz
immünoassay sistemine dayalı ticari testler, yaygın olarak
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da Komplement Fikzasyon Testi (KFT) kullanılmaktadır
(6, 12).
Bu çalışma, Konya yöresinde abort yapan koyunlardan
toplanan kan serumlarında C. psittaci’ye karşı oluşan
antikorların KFT ile saptanması amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Antijen: Araştırmada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (İstanbul)’nden sağlanan C. psittaci S26/3 suşu ile infekte edilen
embriyolu tavuk yumurtalarının sarı keselerinden
hazırlanan süspansiyon antijen olarak kullanıldı. Antijen,
testte kullanılmadan önce pozitif serum ile titre edildi ve
serumun 1/4 dilüsyonu ile 4+’lık reaksiyon veren 1/80’lik
dilüsyonu antijenin titresi (bir antijen ünitesi) olarak belirlendi (16). KFT’nde 2 antijen ünitesi kullanıldı.
Kan serumları: Araştırmada, Konya Veteriner
Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nden sağlanan abort
yapmış koyunlara ait 224 kan serumu kullanıldı. Serumlar
56˚C’lik benmaride 30 dk süreyle inaktive edildi ve
sterilite kontrollerinden sonra kulllanılıncaya kadar 20˚C’de saklandı. Saklanan serumlar, KFT’ne tabi tutulmadan önce tekrar aynı sıcaklık derecesinde 10 dk süreyle
inaktive edildi (17).
Pozitif ve negatif kontrol serumları: C. psittaci’ye
karşı hazırlanmış bu serumlar, Moredun Veterinary
Research Institute (England)’den sağlandı.
Hemolitik serum (amboseptör): Yılmaz (5)
tarafından bildirilen metoda göre hazırlandı ve -20˚C’de
saklandı. Saklanan hemolitik serum kullanılacağı zaman
çözdürülerek Minimal Hemolitik Doz (MHD)’u belirlendi
(18, 19). KFT’nde, MHD’u 1/3000 olarak saptanan
hemolitik serumun 5 MHD’u (1/600) kullanıldı (5, 17,
18).
Komplement: Kobaylardan steril şartlarda alınan
kanların serumları ayrılıp, birleştirildi ve -20˚C’de saklandı
(5). Komplement kaynağı olarak kullanılan kobay serumlarının titrasyonu, Mitcsherlich (17) ve Yılmaz (5)
tarafından bildirilen tekniğin mikromodifikasyonu ile U
tabanlı mikropleytde yapıldı. Komplementin 1/20 dilüsyonunun tam hemoliz (%100) meydana getirdiği en yüksek komplement dilüsyonunun bulunduğu mikropleyt
gözündeki 30 µl’lik komplement miktarı, komplementin
titresi olarak kabul edildi (19). KFT’nde, titreye karşılık
gelen bu miktarın 15 µl fazlası (45 µl) kullanıldı (5).
Koyun eritrosit süspansiyonu: Eritrosit süspansiyonu için gerekli olan kan, koyunun vena jugularis’inden
steril enjektörlerle Alsever solüsyonu (20) içine alındı ve

R. DUMAN, Y. DURAK

Serumların temin

Pozitif

Şüpheli

Negatif

edildiği yerler

serum

serum

serum

n

%

n

%

n

%

Dereöyü

7

15.5

6

13.3

32

71.1

Çumra ilçesi

38

21.2

22

12.3

119

66.4

Toplam

45

20

28

12.5

151

67.4

Tablo 1.

KFT ile Chlamydia antikorları
yönünden incelenen serum
örneklerinin (224 adet) serolojik sonuçları.

Tablo 2.

KFT ile saptanan sero pozitif ve
şüpheli serumların titreleri ve
yöresel dağılımları.

Ilgın ilçesi

n: serum sayısı
Serum titreleri

1:8

1:16

1:32

1:64

1:128

1:256

1:512

Dere köyü

6

6

1

-

-

-

-

Çumra ilçesi

22

37

1

-

-

-

-

Toplam

28

43

2

-

-

-

-

Ilgın ilçesi

daha sonra %5’lik eritrosit süspansiyonu hazırlandı (5).
Phosphate buffered saline (PBS) solüsyonu:
KFT’nin tüm aşamalarında sulandırıcı sıvı olarak PBS (pH
7.1) kullanıldı (21).
Komplement fikzasyon testi: KFT, Stamp ve ark.
(18) tarafından bildirilen, Mitscherlich (17) ve Yılmaz (5)
tarafından uygulanan tekniğin mikromodifikasyonu ile U
tabanlı mikropleytlerde yapıldı. 1/16 ve daha yüksek
serum dilüsyonlarında 2+’lık veya daha yüksek (3+, 4+)
hemoliz derecelerinde reaksiyon veren kan serumları pozitif, 1/8 serum dilüsyonunda 2+’lık veya daha yüksek
reaksiyon veren kan serumları şüpheli, 1/8’den düşük
serum dilüsyonlarında reaksiyon veren ya da vermeyen
kan serumları ise negatif olarak değerlendirildi (18).
Bulgular
KFT ile Chlamydia antikorları yönünden araştırılan
abort yapmış koyunlara ait 224 adet kan serumunun 45
adedi (%20) 1/16-1/32 serum dilüsyonlarında pozitif, 28
adedi (%12.5) ise 1/8 serum dilüsyonunda şüpheli bulundu. Geriye kalan 151 adet (%67.4) kan serumunda ise
1/8’den düşük antikor titreleri saptandı ve bu serumlar
negatif olarak kaydedildi.
KFT ile kontrolu yapılan kan serumlarının serolojik
sonuçları Tablo 1’de, sero pozitif ve şüpheli olarak sap-

tanan kan serumlarının titreleri ve yöresel dağılımları
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tartışma
Konya yöresinde 1993 yılı Mart ayında koyunlarda
görülen abort olayları üzerine, Konya Veteriner Kontrol
ve Araştırma Enstitüsü’nün abort yapan koyunlardan
aldıkları 224 adet kan serumu alınarak, koyunların
enzootik abortus etkeni C. psittaci’ye karşı oluşan antikor
varlığını saptamak amacıyla, KFT ile serolojik bir çalışma
yapılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda, abort yapan
koyunlardan alınan 224 serumun 45’inde (%20) komplementi bağlayan antikorlar saptanmıştır.
Amerika, Avrupa, Avustralya ve Asya kıtalarındaki
birçok ülkelerde (17, 18, 22, 23, 24) Chlamdia infeksiyonlarının varlığı ve yaygınlığı genellikle KFT ile ortaya
konulmuştur.
Kanada’da Roy ve Lamontagne (23), 353 koyun ile 98
keçi kan serumunu Chlamydiosis yönünden KFT ile
araştırdıklarını, koyunların %84’ü ile keçilerin %51’inin
bu infeksiyona karşı antikor taşıdıklarının saptandığını
açıklamışlardır. İngiltere’de Stamp ve ark. (18), abort
yapan 146 koyunun 118’inde (%81.3) KFT ile C.
psittaci’ye karşı oluşan antikorlar saptadıklarını
bildirmişlerdir. Seaman (22), Avustralya’daki koyunlarda
C. psittaci kökenli abortus prevalansının oldukça düşük
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olduğunu yine KFT ile yaptığı serolojik araştırmayla
ortaya koymuştur.
Türkiye’de de koyun ve keçilerde C. psittaci kökenli
infeksiyonların varlığı, çeşitli araştırıcılar (5, 25, 26, 27)
tarafından KFT ile ortaya konulmuştur. Yılmaz (5), patojen bir abort etkeninin izole edilemediği koyunlardan
aldığı 311 kan serumunu KFT ile Chlamydia antikorları
yönünden inceleyerek, 20 serumu (%6.4) pozitif, 19
serumu (%6.1) şüpheli, geriye kalan 272 serumu
(%87.4) ise negatif olarak değerlendirmiştir. Arda (26),
Türkiye’’de 1980-1986 yılları arasında koyun ve keçilerde
KFT ile Chlamydiosis yönünden %3.35’lik; Baysal (27),
Konya yöresinde aynı yıllar arasında koyunlarda %6.7’lik;
Kenar ve ark. (25) ise aynı bölgede 1988-1989 yılları
arasında koyunlarda %17.3’lük bir sero pozitiflik
oranının saptandığını açıklamışlardır. Koyun abortlarının
etiyolojisinde Chlamydia’ların rolü çevresel faktörler, konakçı direnci ve virülens farklılıklarına bağlı olarak
değişmektedir (22). İnfeksiyon oranları ülkelere göre de
değişkenlik göstermektedir (22, 28, 29). Enzootik koyun
abortusunda mücadele programlarının başarı ile uygulandığı İngiltere gibi ülkelerde bile zaman zaman farklı
sonuçlar alınmaktadır (30, 31). Bu araştırmada da, Konya
yöresinde abort yapan koyunlarda KFT ile Chlamydiosis
yönünden genel olarak %20 oranında bir sero pozitiflik
saptanmıştır.
Mitscherlich (17) ve diğer araştırıcılar (5, 18)
tarafından KFT’nin bir sürüdeki salgının saptanmasında
çok büyük fayda sağlayan bir araştırma metodu olduğu,
fakat bu test yardımıyla infekte hayvanları atıktan önce ve
kısa bir süre sonra kesin olarak saptamanın mümkün
olmadığı, en yüksek KFT titrelerinin yavru atımından 3
hafta sonra ve takip eden aylarda elde edilebileceği
açıklanmıştır. Bu araştırmada da, abort yapan koyunlardan abort tarihinden 3 hafta sonra alınan kan serumlarına
KFT uygulanmıştır. Abort yapan koyunlardan alınan kan
serumlarında, Mitscherlich (17) ve Yılmaz (5) 1/8, Stamp
ve ark. (18) ile Kenar ve ark. (25) ise 1/16 ve üstündeki
titreleri infeksiyonun göstergesi olarak kabul etmişlerdir.

Ancak, Aitken (12), C. psittaci ve Acinetobacter gibi bazı
Gram negatif bakteriler arasında antijenik kros reaksiyonlardan dolayı yanlış pozitif sonuçlar alınabileceğini, bu
nedenle aktif infeksiyonun göstergesi olarak 1/32 ve daha
yüksek titrelerin kabul edilmesi gerektiğini belirtmiş
olmakla beraber; Appleyard ve ark. (32), etken izolasyonu yapılan keçilerden doğum veya aborttan 6 veya 12
hafta sonra aldıkları kan serumlarında 1/32’den yüksek
yani aktif infeksiyonu gösteren titre elde edemedikleri
halde, etkenin izole edilmediği keçilerde C. psittaci ile ilgili
yüksek antikor titresi saptadıklarını açıklamışlardır. bu
çalışmada da 1/16 ve üstündeki titreler pozitif kabul edilmiş, serumlardan 43 (%19.1)’ü 1/16’da, 2 (%0.9)’si
1/32’de titre vermiş, daha yüksek titreler saptanamamıştır. Şüpheli kabul edilen 28 (%12.5) serum ise 1/8
titrede reaksiyon vermiştir.
Aitken (6) ve Foggie (7), aşılı koyunlarda komplementi bağlayan antikor titrelerinin genellikle düşük, C.
psittaci’den kaynaklanan abort olaylarında ise bu titrelerin
daha yüksek (1/32 ve daha yüksek) olduğunu
bildirmişlerdir. Bu çalışmada ise abort yapan koyunlardan
alınan serumların sadece ikisinde 1/32 antikor titresi saptanmış, daha yüksek titreler saptanamamıştır. Ancak yüksek titreli serumlarla fazlaca karşılaşılamaması, koyunların aşılı olduğunu ve abort etkeninin C. psittaci
olmadığını göstermez. Çünkü, ülkemizde C. psittaci infeksiyonlarına karşı aşı uygulanmaktadır.
Sonuç olarak, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi
Türkiye’de de varlığı genellikle KFT ile ortaya konulan
koyunların enzootik abortus etkeni C. psittaci infeksiyonlarının Konya yöresindeki varlığı bir kez daha ortaya
konulmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre,
Konya yöresinde koyun yavru atma olaylarında C.
psittaci’nin gözardı edilemeyecek derecede öneme sahip
olduğu anlaşılmaktadır. Yörede abort olayları ile
mücadelede, C. psittaci’den kaynaklanan koyunların
enzootik abortusu üzerinde önemle durulması, infeksiyonun prevalans ve insidensinin saptanarak, kontrol ve
eradikasyon çalışmalarına başlanmasında yarar görülmektedir.
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