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ÖZET 

ÇAYUKLİ S. Domuzlarda Mycoplasma hyopneumoniae İnfeksiyonunun 
(Domuzların Enzootik Pnömonisi) Bakteriyolojik ve Serolojik Olarak Araştırılması. 
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ABD. Yüksek Lisans 
Tezi. İstanbul, 2007.  

        

Anahtar Kelimeler :  Mycoplasma hyopneumoniae, ELISA, enzootik pnömoni, 
Friis besiyeri, kültür. 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: T-760/27122005  

 

 Bu çalışmada, Domuz Enzootik Pnömonisi’ ne neden olan M. 
hyopneumoniae’ nın varlığı Türkiye’ de ilk kez bakteriyolojik ve serolojik olarak 
araştırıldı.  

 Bakteriyolojik inceleme için,  Türkiye’ deki tek yasal domuz üretimi 
yapılan Kırklareli yöresindeki bir çiftlikte yetiştirilen ve İstanbul’ da kesime sevk 
edilen 102 domuzdan kesim sırasında akciğer örnekleri alındı. Hastalığın 
seroprevalansının saptanması amacıyla, akciğer örnekleri alınan domuzlar da 
dahil olmak üzere, farklı yörelerde yetiştirilen 384 domuz kan serumu örnekleri 
ELISA ile incelendi. 

Bakteriyolojik inceleme sonucunda 102 akciğer örneğinden M. 

hyopneumoniae izole edilmedi. ELISA ile incelenen 384 domuz serumundan 

214’ ünde spesifik M. hyopneumoniae antikorları saptandı ve hastalığın 

seroprevalansı % 55.72 olarak belirlendi. 
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ABSTRACT 

CAYUKLI, S. Serological and bacteriological investigation of Mycoplasma 
hyopneumoniae infection (Swine Enzootic Pneumonia) in pigs. Istanbul 
University, Institute of Health Science, Department of Microbiology. Master 
thesis. Istanbul. 2007.  

 

Key Words: M. hyopneumoniae, ELISA, enzootic pneumoniae, Friis medium, 
culture. 
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In this study, presence of M. hyopneumoniae which is the ethyological 

agent of Swine Enzootic Pneumoniae was investigated bacteriologically and 

serologically for the first time in Turkey. 

For bacteriological investigation, lung samples were obtained from 102 

pigs, raised on a farm in Kırklareli district which is the only legal pig farm in 

Turkey, while slaugthering in Istanbul. For the determination of the 

seroprevalence of the disease, the blood serum samples from 384 pigs raised in 

various districts including the matching sera were analysed by ELISA.  

As a result of bacteriological examination, M. hyopneumoniae was not 

isolated from any of 102 lung samples. Specific antibodies against to M. 

hyopneumoniae were detected 214 of 384 pig sera by ELISA, and 

seroprevalence of the disease was calculated as 55.72 %.  

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Ülkemiz ekonomisinde hayvancılık önemli bir sektördür. Ülkemizin çeşitli 

yörelerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaktadır. 

Verim alma açısından ve ekonomik kazanç yönünden önemli hayvancılık 

sektörlerinden biri olan domuz yetiştiriciliği, özellikle dini nedenlere bağlı tüketim 

azlığı nedeniyle gelişememiştir.  

Ülkemizde yaşayan hıristiyan vatandaşların ve ülkemize gelen yabancı 

turistlerin taleplerini karşılamak amacıyla ülkemizde özellikle turistik bölgelerdeki 

otel, restorant ve tesislerin mutfaklarında azımsanmayacak miktarda domuz eti 

tüketilmektedir. Ancak yasal yetiştirmelerin yok denecek kadar az olması, yasal 

kesimhanelerin bulunmaması buna karşın tüketimin fazla olması, kaçak ve 

kontrolsüz kesimlerin varlığını ve halk sağlığı açısından önemini ortaya 

çıkartmaktadır. 

Ülkemizin Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde olması ve bazı 

üniversitelerimizdeki veteriner fakültelerinin yurtdışı eğitim akreditasyon 

çalışmaları, domuz yetiştiriciliği ve hastalıklarının önemini arttırmıştır. Özellikle 

akredite olma aşamasındaki fakültelerde domuz yetiştiriciliği ve hastalıkları 

derslerinin verilmesinin zorunlu olduğu bildirilmiştir. 

Domuzların önemli hastalıklarından biri olan ‘Domuzların Enzootik 

Pnömonisi’ birçok Avrupa ülkesi, bazı Uzakdoğu ülkeleri, Avustralya, A.B.D ve 

Brezilya gibi bazı Güney Amerika ülkelerinde saptanmış olup, primer etkeni 

Mycoplasma hyopneumoniae olarak tanımlanmıştır. 

Domuzların Enzootik Pnömonisi, görüldüğü ülkelerde çok büyük ekonomik 

kayıplara neden olmakta ve ülke ekonomisini, özellikle de yetiştiricileri zor 

durumda bırakmaktadır. 

Ülkemizde domuz yetiştiriciliğinin çok kısıtlı olmasının ve bu sektöre olan 

ilginin az olması nedeniyle, domuz hastalıkları konusunda yapılan akademik 
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çalışmalar da yok denecek kadar azdır. Bu nedenle Domuzların Enzootik Pnömonisi 

gibi domuz yetiştiriciliğinde çok önemli bir yer tutan hastalıkla ilgili olarak herhangi 

bir çalışma henüz mevcut değildir, konu hakkında ciddi bir bilgi açığı söz 

konusudur. 

Bu çalışmada, ülkemizde yetiştirilen ve kesime sevk edilen domuzlarda 

Domuz Enzootik Pnömonisi’ ne neden olan M. hyopneumoniae’ nın varlığının 

bakteriyolojik ve serolojik olarak araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

Domuz yetiştiriciliğİnde sıklıkla karşılaşılan önemli bir solunum sistemi 

infeksiyonu olan Domuzların Enzootik Pnömonisi’ nin primer etkeni M. 

hyopneumoniae’ dir (12, 39, 55, 63, 68, 82). Bunun yanında Pasteurella multocida, 

Actinobacillus pleuropneumoniae,  Haemophilus parasuis’ in sekunder 

infeksiyonlara neden oldukları ve bu sekunder infeksiyonlar sonucunda hastalığın 

seyrinin daha şiddetli olarak devam ettiği, hastalığa bağlı ölümlerin çoğunun da bu 

sekunder infeksiyonlar nedeniyle şekillendiği bildirilmiştir (3, 6, 45, 78). 

İnsan ve hayvanlarda çeşitli infeksiyonlara neden olan mikoplazmalar, ilk 

kez 1898 yılında Nocard ve Roux tarafından sığırların pleuropneumonia 

olgularından izole edilmiştir (1). Pleuro Pneumoniae Like Organism (PPLO), 

Asterecoccus, Anulomyces gibi adlarla anılmış olan bu mikroorganizmalar, 1929 

yılında ‘mycoplasma’ adı ile adlandırılmıştır (1). Enzootik pnömoninin primer etkeni 

olan M. hyopneumoniae, ilk kez 1965 yılında Goodwin ve arkadaşları tarafından 

İngiltere’de, Mare ve arkadaşları tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ nde eş 

zamanlı olarak izole edilmiş ve M. suipneumoniae olarak adlandırılmıştır. Ancak bu 

isim daha sonra M. hyopneumoniae olarak değiştirilmiştir (10, 32). Roberts 1968 

yılında etkenin saptanmasında komplement fikzasyon (KF) testini geliştirmiş ve 

kullanılabilirliğini kanıtlamıştır. Daha sonra Gois ve ark. etkenin identifikasyonu 

amacıyla üreme inhibisyon testini geliştirmişlerdir (10).  

Mycoplasma hyopneumoniae Bergey’s Manuel of Systematic Bacteriology’ 

nin 1984 yılındaki baskısında, Mollicutes sınıfının Mycoplasmatales takımındaki 

Mycoplasmataceae familyasında bulunan Mycoplasma cinsine ait bir tür olarak yer 

almaktadır (32). 

Mycoplasmalar, 0.2 – 0.7 µm boyutlarında, hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz, 

fakültatif aerobik mikroorganizmalardır (1, 6, 8). Diğer bakterilerden farklı olarak, 

hücre duvarına sahip değildirler (1, 5, 9, 26, 41). Hücre duvarı yerine ‘unit 

membran’ olarak adlandırılan fosfolipidler, glikolipidler, lipoglikanlar ve steroller 

gibi lipidlerden, karbonhidratlardan ve proteinlerden oluşan bir katman 
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bulundururlar. Hücre duvarlarının olmayışı mycoplasmaların pleomorfik olmalarına 

neden olurken aynı zamanda onların hücre duvarı sentezini önleyen antibiyotiklere 

karşı dirençli olmalarını sağlar (1).  

Genel besiyerlerinde üreme özelliğine sahip olmayan M. hyopneumoniae’ 

nin üretilebilmesi için farklı kompleks besiyerlerinin değişik kompozisyonları 

kullanılmakta olup, bu amaçla PPLO broth, PPLO agar, Brain - Heart infüzyon 

broth, Brain – Heart infüzyon agar, Brucella broth, Brucella agar gibi temel 

besiyerlerine üremeyi zenginleştirici suplementler, bakteriyel ve fungal 

kontaminasyonları önlemek amacıyla da bazı antibiyotikler katılmaktadır (30). 

M. hyopneumoniae’ nin izolasyonu amacıyla Friis besiyeri ve Brucella broth 

– Hank’s balanced salt solution (HBSS) – Lactalbumyn hydrolysate besiyeri (BHL 

besiyeri) gibi besiyerleri kullanılır (30, 36, 48, 63, 79). En sık tercih edilen besiyeri 

N. F. Friis tarafından geliştirilmiş olan Friis besiyeridir. M. hyopneumoniae’ nin 

üremesi için optimal bir ortam sağlayan Friis besiyeri domuz serumu, at serumu, 

maya ekstraktı ve HBSS ile zenginleştirilmiş, bazı antibiyotikleri de içeren spesifik 

bir besiyeridir (4, 8, 30, 36, 79). 

M. hyopneumoniae’ nin üreme süresi diğer domuz mikoplazmalarına oranla 

daha uzun olup, sıvı besiyerlerinde 37 ˚C’ de aerobik ortamda 3 – 7 günde ürer, 

katı besiyerlerinde 37 ˚C’ de % 7 CO2’ li ortamda 3 – 7 günde daha iyi üreme 

gösterir (30). İnkübasyon süresi sonunda oluşan koloniler yaklaşık 0.5 mm çapında 

olup koloni morfolojileri ancak stereomikroskop ile incelenebilir (30). M. 

hyopneumoniae’ nin koloni morfolojisi, tipik mycoplasma koloni morfolojisi olan 

‘sahanda yumurta’ görünümündedir (9, 30). Koloniler diğer mycoplasma 

kolonilerine oranla daha küçük olup, katı besiyerlerinde 7 – 10 günlük  inkübasyon 

süresi sonunda genellikle granüler yüzeyli ve konveks yapıda oluşurlar. M. 

hyopneumoniae’ nin ilk izolasyonunda koloni oluşumu ya hiç gözlenmemekte ya da 

çok az bir oranda gözlenmektedir (43). 

M. hyopneumoniae glukozu fermente edebilen, arjinin hidrolizi negatif, 

tetrazolium redüksiyonu aerobik koşullarda negatif, anaerobik koşullarda zayıf 

olan, fosfataz aktivitesi negatif, film ve spot oluşturma yeteneği zayıf olan bir 

mikroorganizmadır (26). 
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Domuz yetiştiriciliğinde ciddi bir infeksiyon olan, neden olduğu verim 

düşüklüğü ve kilo kaybı ile büyük ekonomik kayıplara yol açan Domuzların Enzootik 

Pnömonisi üzerine A.B.D, Uzakdoğu ülkeleri ve birçok Avrupa ülkesinde çalışmalar 

yapılmış, Belçika, Danimarka, İspanya, İsviçre, Fransa, İngiltere, İsveç, Finlandiya, 

Kanada, A.B.D, Japonya, Tayvan, Avustralya, Brezilya gibi ülkelerde hastalığın 

varlığı saptanarak seroprevalansı hesaplanmıştır (8, 23, 27, 38, 39, 40, 71, 76, 

79). A.B.D’ de Morris ve ark. (45) ELISA ile inceledikleri 142 domuzun 87 (% 61.3)’ 

sinin seropozitif, Rautianien ve ark. (54) Finlandiya’ daki M. hyopneumoniae 

seroprevalansını % 30, Van Till ve ark. (75) Kanada’ daki seroprevalansı % 53 

olarak tespit ettiklerini, Okada ve ark. (50) Japonya’ da 2 – 6 aylık domuzların % 

80’ inin, aynı ülkede Yagihashi ve ark. (86) ise inceledikleri 411 domuzun % 72’ 

sinin seropozitif olduğunu bildirmişlerdir. Türkiye’ de bu konu ile ilgili bir çalışma 

henüz yapılmamış olduğundan, hastalığın ülkemizdeki varlığı ve seroprevalansı  

hakkında  bir bilgi bulunmamaktadır.  

Yapılan çalışmalar M. hyopneumoniae’ nin domuz yetiştiriciliği yapılan birçok 

ülkede yaygın olarak bulunduğunu ortaya koymuştur. Büyük ekonomik kayıplara 

yol açan etkeni ortadan kaldırmak ve çiftlikleri etkenden arındırmak için Avrupa 

ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkelerde yapılan çalışmalar yoğun olarak devam 

etmektedir. Ancak yapılan tüm bu çalışmalara rağmen etkeni tamamiyle yok 

etmek, çiftlikleri etkenden tamamiyle arındırmak halen mümkün olamamıştır (24, 

35). Yapılan epidemiyolojik çalışmalar Belçika’ daki domuz çiftliklerinin % 90’ ından 

fazlasının M. hyopneumoniae ile infekte olduğunu ortaya koymuştur (81). İsviçre’ 

de 1996 ile 1999 yılları arasında M. hyopneumoniae infeksiyonuna karşı kontrol ve 

eradikasyon programlarının uygulanmasına karşın 2000 yılında incelenen risk 

altındaki 3983 domuz çiftliğinden 107 (%2.7)’ sinde infeksiyonun tekrarladığı 

bildirilmiş, etkenin çiftliklere yerleştikten sonra tamamiyle yok etmenin çok zor 

olduğu belirtilmiştir (24). 

 Araştırıcılar hastalığa yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm domuzların 

duyarlı olduğunu, ancak akciğer lezyonlarının genç hayvanlarda daha sık 

şekillendiğini belirtmişler, süt emme dönemindeki domuz yavrularının 14. günden 

itibaren hastalığa duyarlı olduklarını bildirmişlerdir (27). Hastalık klinik olarak genç 
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hayvanlarda daha sık görülmekte, erişkinlerde hastalığa ait bulgulara daha az 

rastlanmaktadır (27). Bu durumun bu hayvanların hastalığı genç yaşta geçirmiş 

olmalarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ancak bu durumun yaşa bağlı 

direnç gelişiyor şeklinde yorumlanmaması gerektiği, çünkü spesifik patojen free 

(SPF) erişkin hayvanların bulunduğu bir sürüye infeksiyon girdiğinde her yaştaki 

hayvanların infekte olduğu bildirilmiştir (27, 55, 56). 

Verdin ve ark. (78) tarafından yapılan bir çalışmada çiftliklerdeki iki aylık ya 

da daha küçük yaşlardaki domuzlarda ELISA ile saptanan seropozitifliğin çok düşük 

olduğu, bunun iki aydan küçük domuzlarda M. hyopneumoniae’ ye karşı aktif 

bağışıklık sisteminin gelişememesinden kaynaklanabileceği belirtilmiştir. Dört aylık 

123 domuza ait kan serumlarının 50 (%40.65)’ sinde, altı aylık 116 domuza ait kan 

serumlarının ise 103 (%88.79)’ ünde ELISA ile spesifik antikor varlığının saptandığı 

bildirilmiştir. 

Vicca ve ark. (81) doğal olarak infekte olmuş dokuz haftalık domuzlara ait 

kan serumlarında ELISA ile % 8, 18 haftalık domuzlara ait kan serumlarında ise % 

52 oranında seropozitiflik saptadıklarını belirtmişlerdir. Yazawa ve ark. (87) 

çalışmalarında 1 – 6 aylık domuzlardan aldıkları kan örneklerini ELISA ile 

incelenmesi sonucunda, seropozitifliğin yavru domuzlardan dört aylık olanlara 

doğru giderek artış gösterdiğini ve altı aylık domuzlarda en üst düzeye ulaştığını 

belirtmişlerdir.  

Yapılan çalışmalarda hastalığın her mevsimde görülebilmesine karşın, M. 

hyopneumoniae’ nin nemli ortamlarda daha fazla bulunması ve uzun süre 

canlılığını koruyabilmesi nedeniyle, yağışların bol olduğu ilkbahar ve sonbahar 

mevsimlerinde daha sık ortaya çıktığı belirtilmiştir (55). 

Hastalığın oluşmasında, yetiştiricilik yapılan çiftliğin genel koşulları önemli 

bir yer tutmaktadır. Hayvan barınaklarının hijyen koşullarından uzak olması, 

ortamda toz, nem, amonyak  miktarının fazla olması, havalandırma sistemlerindeki 

yetersizlikler ve aksaklıklar, alanın hayvan sayısına göre yetersiz oluşu, dışarıdan 

kontrolsüz hayvan alımı gibi dış etmenlerin, diğer hastalıklarda da olduğu gibi 

önemli bir rolü olduğu bildirilmiştir (19, 25, 35, 47).  
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Hastalık domuzlar arasında en sık, infekte domuz ile duyarlı domuzların 

burundan buruna direk kontak kurmaları sonucu bulaşır (7, 19, 20, 35, 59). Ayrıca 

damlacık infeksiyonu şeklinde bulaşmanın olabileceği, süt emme dönemindeki 

yavru domuzların ise infekte anne tarafından infekte edilebileceği bildirilmiştir (45, 

53). Bulaşmanın genellikle erişkin hayvanlardan genç hayvanlara doğru 

gerçekleştiği belirtilmiştir. Bu durum etkeni daha önce almış olan erişkin 

hayvanların hastalığın kaynağı haline gelmiş olabilme olasılığını düşündürmektedir 

(30). Yapılan bazı çalışmalarda bir sürüde çıkan salgınların % 80’ inin sürüde 

bulunan taşıyıcı hayvanlardan, % 20’ sinin ise sürüye yeni dahil olan hayvanlar 

nedeniyle ortaya çıktığı bildirilmiştir. Hastalıkta en önemli infeksiyon kaynağı 

taşıyıcı hayvanlardır (17, 21).  

  Domuzlar arasındaki bulaşmanın çok hızlı ve yoğun olarak gerçekleşmesi 

nedeniyle bir çiftlikte bulunan bir tek hayvanın bile hastalığa yakalanması çiftlikteki 

diğer hayvanları da risk altına alır (13, 28, 40, 43). Hastalığın bir çiftlikte ortaya 

çıkmasının ardından, aynı bölgedeki diğer çiftliklere sıçrama ve yayılma olasılığı 

fazladır. Etkenin infekte çiftliklerden 3.2 km mesafedeki diğer çiftliklere kadar 

saçılabildiği ve o çiftlikleri de infekte edebildiği bildirilmiştir (30, 53).  

Halbur (22) A.B.D’ de 1993 – 1996 yılları arasındaki 4 yıllık süreçte 

domuzlarda M. hyopneumoniae’ ye bağlı olarak şekillenen pnömoni olgularının 

yaklaşık olarak üç kat artış gösterdiğini, etkenin bir kez ortaya çıktıktan sonra çok 

hızlı bir şekilde bulaşma gerçekleştiğini belirtmiştir. 

Stark ve ark. (68) farklı domuz çiftliklerinden hava filtreleri ile hava örnekleri 

alarak, M. hyopneumoniae’ nin varlığını araştırmışlar ve çiftliklerin % 53.6’ sında 

etkeni saptadıklarını belirterek, damlacık infeksiyonu yolu ile olan bulaşmada çiftlik 

koşullarının çok önemli olduğuna dikkat çekmişlerdir.  

M. hyopneumoniae solunum sistemine tutularak bu sisteme ait organ ve 

dokularda bozukluklara neden olmaktadır (10, 14, 15, 28, 30). Trakeal ve bronşial  

mukozadaki epitel dokulara kolonize olan etken, silia hücrelerini yıkımlamaktadır 

(15, 28, 30, 88). Silial aktivitenin bozulması hem sekunder bakteriyel etkenlerin bu 

bölgeye yerleşmesine olanak sağlamakta hem de üst solunum yollarında biriken 

hücresel parçaların ve eksudatın atılamamasına ve bölgede eksudat birikimine 
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neden olmaktadır (14, 28, 30). Etken akciğerlerde epitelyum hücrelerinde 

hiperplazi ile karakterize akciğer lezyonları oluşturmaktadır (30, 88). Ayrıca etken 

akciğerlere kolonize olduktan sonra, alveolar makrofajların fonksiyonlarını da 

bozduğundan, infekte domuzlarda immunosupresyona neden olmaktadır (28, 30).  

Domuzların Enzootik Pnömoni’ si kuru öksürük, ateş, kilo kaybı, verim 

düşüklüğü, halsizlik, düşkünlük ile karakterize olan ve genel pnömoni tablosuyla 

seyreden, mortalitesi düşük, morbiditesi yüksek olan  bir hastalıktır (7, 14, 44, 49, 

57, 58).  

Hastalık, sadece M. hyopneumoniae’ nin neden olduğu mono infeksiyon 

şeklinde yada M. hyopneumoniae ile sekunder patojenlerin birlikte oluşturdukları 

daha şiddetli seyreden bir infeksiyon şeklinde oluşabilir (30). Mono infeksiyon 

durumlarında hastalık kronik seyirlidir. Hastalığın inkübasyon periyodu doğal 

koşullarda 10 – 16 gün arasındadır. Deneysel infeksiyonlarda ise bu sürenin daha 

kısa olduğu bildirilmiştir. İnkübasyon süresinin vücuda giren  etken sayısı ile ilişkili 

olduğu, etken sayısının fazla olduğu durumlarda inkübasyon periyodunun kısalarak 

hastalığın yaklaşık 11 günde şekillendiği, etken sayısının  az olduğu zaman ise 

hastalığın 4 – 6 hafta içerisinde ortaya çıktığı bildirilmiştir (55). Mono 

infeksiyonlarda öksürük, ateş ve iştahsızlık gibi genel semptomlar ortaya çıkar. 

İnfeksiyon başlangıcından 2 – 4 hafta sonra kuru öksürük ve solunum güçlüğü 

şekillenmeye başlar. Vücut ısısında artış gözlenirken, genel durumda bozulma 

görülmez. Subklinik gelişen domuz enzootik pnömonileri, gelişmede ve canlı ağırlık 

artışında azalmaya neden olur (55). 

 Sekunder bakteriyel etkenler ile birlikte gelişen enzootik pnömonide 

hastalık çok daha fazla şiddetli seyreder (30, 55). Hastalığa bağlı ölümler özellikle 

bu formda gözlenir (10, 53). Sekunder infeksiyonların olduğu domuzlarda yüksek 

ateş, iştahsızlık, solunum güçlüğü, öksürük, genel durumda ileri derecede bozulma 

ve canlı ağırlık kaybı şekillenir. Klinik semptomlar kataral irinli pnömoni ve 

plöropnömoni semptomlarına benzer şekildedir (55). 

Yapılan çalışmalar sonucunda, enzootik pnömoninin şekillendiği ve 

akciğerlerinde yaklaşık olarak % 10’ luk bir oranda lezyon kitlesi bulunan bir 

domuzda günlük kilo kaybının ortalama 23 – 37 g olduğunu bildirmiştir (46, 55). 
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Nekropside infekte hayvanlara ait akciğerlerde hepatize odaklar halinde 

lezyonlar dikkat çekmektedir. Histopatolojik incelemelerde, solunum yollarına ait 

silialı epitel dokularda siliaların yok olmaya başladığı ve yer yer siliasız epitel 

dokunun oluştuğu gözlenir (30, 33). Sekunder infeksiyon durumlarında, ölen 

domuzlarda esas lezyonlar akciğerde konsalidasyon şeklindedir. Apikal ve kardiyak 

loblar, intermedier lob ve diafragmatik lobun ön kısımlarında lokalize olan akciğer 

lezyonları mordan griye doğru bir renk skalasına sahiptir. Üst solunum yollarında  

kataral eksudat birikir. Oluşan lezyonlar önce kırmızı pembe renkte gözlenirken, 

hastalığın  ileri aşamalarında gri renk alırlar. Hastalıkla birlikte bronşiyal ve 

mediastinal lenf yumruları büyüme gösterir (7, 13, 33). 

Hastalığın tanısında; kültür, ELISA, KF testi, immunfloresan testi (IF), PCR 

gibi teknikler kullanılmakla birlikte, kültür altın standart olarak kabul edilmektedir. 

Ancak etkenin üretilmesinin zor, zahmetli ve zaman alıcı olması nedeniyle 

araştırmalar genellikle ELISA ve KF testi gibi serolojik yöntemler ile PCR gibi 

moleküler yöntemler üzerinde yoğunlaşmıştır (4, 51, 58, 60, 62, 64).  

Araştırıcılar M. hyopneumoniae’ nin akciğer, nazal swab, bronkoalveolar 

lavaj sıvısı, trakeobronşiyal lavaj sıvısı gibi örneklerden izole edilebileceğini 

bildirmişlerdir (7, 49, 65, 69). Thacker ve ark. (72) çalışmalarında nekropsilerinde 

enzootik pnömoni lezyonları gözlenen domuzlara ait akciğer örneklerinin tümünden 

M. hyopneumoniae’ yi izole ettiklerini bildirmişler, etkenin izolasyonu için akciğerin 

uygun örnek olduğunu  belirtmişlerdir.  

Furlong ve ark. (21) klinik olarak akut enzootik pnömoni semptomları 

gösteren 5 domuza ait akciğerler üzerine yaptıkları bakteriyolojik çalışmada; 9 

mikoplazma suşu izole ettiklerini, bunlardan birini ise M. hyopneumoniae olarak 

identifiye ettiklerini belirtmişlerdir. 

Morrison ve ark. (46) A.B.D’ de yaptıkları çalışmalarında bakteriyolojik 

yönden inceledikleri 334 domuz akciğerinin % 24’ ünde M. hyopneumoniae, 

%34.1’ inde Pasteurella multocida, % 27’ sinde Haemophilus spp. izole ettiklerini 

bildirmişlerdir. 
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Suter ve ark. (70) domuz akciğerlerinden kesim sırasında lavaj yoluyla 

aldıkları trakeobronşiyal sıvı örneklerinden M. hyopneumoniae izolasyonu 

gerçekleştirmişler, trakeobronşiyal lavaj sıvısının da kültür için uygun bir örnek 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Vicca ve ark. (81) Belçika’ daki çiftliklerdeki domuzlardan aldıkları akciğer 

örneklerinin bakteriyolojik incelemesi sonucunda, altı örnekten M. hyopneumoniae 

izolasyonu gerçekleştirmişlerdir. İzolatlardan üçünün klinik olarak enzootik 

pnömoni semptomları gösteren domuzlara, diğer üçünün ise herhangi bir semptom 

göstermeyen domuzlara ait akciğerlerden izole edildiğini, klinik olarak herhangi bir 

semptom göstermeyen hayvanlarda da infeksiyonun olabileceğini ve bu hayvanlara 

ait örneklerden etken izolasyonu gerçekleşebileceğini  belirtmişlerdir. 

Le Potier ve ark. (34) M. hyopneumoniae’ nin serolojik tanısında ELISA’ nın 

kullanılabilirliği üzerine yaptıkları çalışmalarında 1006 domuzda spesifik M. 

hyopneumoniae antikorlarının varlığını araştırmışlar, testin % 90’ ın üzerinde 

spesifite ve sensiviteye sahip olduğunu bu nedenle M. hyopneumoniae’ nin 

serolojik tanısı amacıyla rutin laboratuvar çalışmalarında kullanılabileceğini 

belirtmişlerdir. 

Sorensen ve ark. (67) M. hyopneumoniae ile deneysel olarak infekte edilen  

domuzlarda etkene ait spesifik antikorların varlığını ELISA ile incelemişler ve  

spesifik antikorları ilk olarak inokulasyondan 8 gün sonra bazı domuzlara ait kan 

serumlarında, inokulasyondan 46 gün sonra ise tüm domuzlara ait kan 

serumlarında saptadıklarını bildirerek infeksiyonun serolojik tanısında ELISA’ nın 

hızlı, güvenilir ve spesifitesi yüksek bir test olduğunu vurgulamışlardır.  

Yagihashi ve ark. (86) domuzlardan aldıkları serum, süt ve kolostrum 

örnekleri ile yaptıkları ELISA çalışmalarında, 196 SPF domuza ait örneklerden 

sadece birinde çok düşük bir pozitif değer saptadıklarını buna karşın çiftliklerden 

aldıkları 411 domuza ait örneklerin ise % 72’ sinde etkene ait spesifik antikorları 

saptadıklarını bildirmişlerdir. Araştırıcılar bu bulgulara dayanarak testin spesifitesini 

yüksek olarak kabul etmişler ve infeksiyonun serolojik tanısında kullanılabilirliğini 

onaylamışlardır.  
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Okada ve ark. (50) M. hyopneumoniae’ nin serolojik tanısında KF testinin 

kullanılabilirliğini araştırarak ELISA ile karşılaştırmasını yaptıkları çalışmalarında 785 

domuza ait kan serumlarının 453 (% 57.7)’ ünü KF testi ile, 427 (% 54.4)’ sini ise 

ELISA ile pozitif olarak saptamışlardır. KF testinde pozitifliğin daha fazla çıkmasının 

oluşan çapraz reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan yalancı pozitiflikler olabileceğini 

belirtmişler, infeksiyonun serolojik tanısında KF testinin de kullanılabileceğini, 

ancak ELISA’ nın spesifitesi ve sensivitesinin daha yüksek olması nedeniyle daha 

güvenilir bir test olduğunu belirtmişlerdir.  

Bereiter ve ark. (9) M. hyopneumoniae’ nin saptanmasında ELISA, KF ve 

radyal immundiffüzyon enzim assay testi (RIDEA) tekniklerini karşılaştırmışlardır. 

Deneysel olarak infekte edilen domuzlardan alınan serum örneklerinin bu üç test 

ile incelenmesi sonucunda, ilk olarak inokulasyondan iki hafta sonra KF testinde, 

daha sonra üçüncü haftada ELISA’ da ve beşinci haftada da RIDEA’ da etkene ait 

antikorları saptadıklarını ve infeksiyonun tanısında bu üç testin kullanılabilir 

olduğunu  bildirmişlerdir. 

  Armstrong ve ark. (2) 100 akciğer örneğini kültür ve IF testi ile 

incelediklerinde, 10 akciğerin sadece kültür, 7’ sinin sadece IF testinde ve 11’ inin 

de hem kültür hem de IF testi ile pozitif olduklarını saptamışlardır. Araştırıcılar 

negatif sonuçların saptandığı durumlarda, her iki yöntemin de tek başına 

değerlendirilmesinin güvenilir olmadığını, ancak özellikle tipik lezyonların 

gözlenmediği akciğer örneklerinde kültür yönteminin daha duyarlı olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu son durumu da IF testinde kültüre oranla akciğerin çok daha 

sınırlı bir bölgesinin inceleniyor olmasına bağlı olabileceği görüşü ile açıklamışlardır.   

Klinik ve patolojik bozuklukların hastalığın erken ve geç dönemlerinde 

gözden kaçması ve izolasyonda bazı güçlüklerle karşılaşılması nedeniyle 

günümüzde enzootik pnömoninin tanısında en sık kullanılan yöntem PCR tekniğidir 

(11, 17, 72). 
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Caron ve ark. (12) 30’ unda tipik enzootik pnömoni lezyonları gözlenen 

toplam 92 akciğer örneğini M. hyopneumoniae’ nin tanısı amacıyla PCR tekniği ile 

incelemişler, lezyon gözlenen 30 örneğin tümünde pozitiflik saptanırken diğer 62 

örnekten 2’ sinde çok zayıf olarak pozitif bantların oluştuğunu belirterek PCR 

tekniğinin hızlı, çapraz reaksiyon riskinin olmaması nedeniyle güvenilir ve etkenin 

saptanması amacıyla rutinde kullanılabilir bir test olduğunu belirtmişlerdir.  

Günümüzde M. hyopneumoniae’ yi saptamak üzere birçok farklı PCR 

yöntemi geliştirilmiştir (12, 18). Dubosson ve ark. (18) PCR yöntemine bir 

alternatif olarak, ‘real time PCR (rtPCR)’ tekniğini geliştirmişler ve rutinde 

kullanılabilirliğini test etmişlerdir. Bu amaçla klasik tanı yöntemleri ile M. 

hyopneumoniae yönünden negatif olan 44 akciğer örneği incelenmiş ve tamamı 

negatif olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre testin spesifitesi % 100 olarak 

belirlenmiştir. Aynı şekilde M. hyopneumoniae yönünden pozitif bulunan  94 

akciğer örneğinde % 90’ ın üzerinde pozitiflik saptanmıştır. Araştırıcılar bu 

sonuçlara dayanarak testin rutin laboratuvar çalışmalarında kullanılabilir düzeyde 

güvenli sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. 

 Baumeister ve ark. (8) domuzların bronkoalveolar lavaj sıvılarında PCR ile 

M.hyopneumoniae’ yi saptamak amacıyla yaptıkları bir araştırmada, 40 domuza ait 

bronkoalveolar lavaj sıvısının 22’ sinde pozitflik saptamışlardır. Aynı örneklerden 

yapılan izolasyon çalışmaları sonucunda ise sadece bir örnekten M. 

hyopneumoniae izole edilmesi nedeniyle araştırıcılar, PCR’ ın kültüre oranla çok 

daha kolay, hızlı ve güvenilir bir teknik olduğunu vurgulamışlardır.   

 Enzootik pnömoninin tedavisi için antibiyotiklerin kullanılabileceği bildirilmiş, 

ancak antibiyotiklere karşı bir direnç mekanizmasının geliştiği saptanmıştır (21, 

63). Ayrıca antibiyotik uygulamalarının çok masraflı ve zaman alıcı olduğu 

belirtilmiştir (64, 85). Hastalığa karşı inaktif aşılar geliştirilmiş olup son yıllarda kas 

içi uygulama yerine daha etkili olduğu düşünülen aerosol yolla aşılama yöntemi 

denenmeye başlamıştır (55, 64). 

Siugzdaite ve ark. (64) M. hyopneumoniae infeksiyonundan ari domuzlarda 

aşının etkisini araştırdıkları çalışmalarında, 22 domuza M. hyopneumoniae aşısını 

uygulamışlar ve 14. günde işlemi tekrar etmişlerdir. Çalışmalarında bir grup 
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domuzu ise kontrol grubu olarak kullanmışlardır. Domuzların tümünden belirli 

periyotlar ile kan örnekleri alınıp serolojik olarak incelendiğinde, aşısız olan grupta 

antikorlar saptanmamış, buna karşın ilerleyen zaman diliminde domuzlarda 

infeksiyon şekillenmiştir. Aşılı grupta ise aşılamanın 14. gününden itibaren spesifik 

antikor oluşumu saptanmış olup, infeksiyon şekillenmemiştir. Araştırıcılar, 

çalışmalarından elde ettikleri bulgulara dayanarak, hastalıktan korumada 

aşılamanın etkili bir yöntem olduğunu bildirmişlerdir. 

Okada ve ark. (47) M.hyopneumoniae aşısının etkisini araştırmak üzere 

yaptıkları çalışmalarında, 3 – 7 haftalık domuzlara M. hyopneumoniae aşısını 

uygulamış, bir grup domuzu da kontrol grubu olarak kullanmışlardır. Aşılama 

işleminden 4 hafta sonra domuzlardan alınan kan örnekleri incelenmiş ve aşılı grup 

ile kontrol grubu domuzlara ait serumlarda ciddi oranda antikor titresi farkı 

saptamışlardır. Araştırıcılar bu bulgulara dayanarak hastalıktan korumada 

aşılamanın önemini belirtmişlerdir. Aynı araştırıcılar başka bir çalışmalarında (49), 

M. hyopneumoniae kültür süpernatantları ile farklı aşılar hazırlamış ve domuzlara 

uygulamışlardır. Aşılama işleminden sonra hayvanlardan kan örnekleri alınarak 

serumlarındaki antikor titreleri ölçülmüştür. Araştırıcılar, incelemeler sonucunda 

aşılı grup ile aşısız grup arasında belirgin bir titre farkı olduğunu, aşılamanın 

hastalıktan korumada uygun ve kullanışlı bir yöntem olduğunu bir kez daha 

vurgulamışlardır. 

 Enzootik pnömoninin görüldüğü ülkelerde değişik eradikasyon programları 

uygulanmaktadır (6, 35, 36). Hastalığı ortadan kaldırmak amacı ile koruyucu 

antibiyotik uygulaması ve domuz yavrularının sürüden erken izolasyonu gibi 

yöntemler geliştirilmiştir (54, 55). Bir diğer yöntem de belirli periyotlarla 

domuzlardan kan örnekleri alınarak serolojik incelemeler sonucunda pozitif çıkan 

hayvanların kesime gönderilip geri kalan tüm hayvanların aşılanmasıdır (45, 64).   
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. GEREÇ 

3.1.1- Örnekler 

 

Türkiye’ nin değişik yörelerinde yetiştirilen ve kesime sevk edilen 

domuzlardan kesim sırasında akciğer ve kan serumu örnekleri alındı. 

Akciğer Örnekleri: Araştırma sürecinde tek yasal domuz kesimi yapılan ve 

Kırklareli yöresinde bir çiftlikte yetiştirilerek İstanbul’ da kesime sevk edilen 102 

domuzdan Ocak 2006 – Nisan 2006 tarihleri arasında yapılan kesimler sırasında 

alındı. 

Kan Örnekleri:  Akciğer örnekleri alınan 102 domuzdan kan örnekleri de 

alındı. Hastalığın Türkiye’ deki seroprevalansının belirlenmesi için tahmini prevalans 

% 50 olarak kabul edilerek, % 95 güven düzeyi ve % 5 absolut kesinliğe göre 

incelenecek örnek sayısı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ nda daha önce planlanan bir 

çalışma için toplanmış, Türkiye’ nin değişik yörelerinde yetiştirilen domuzlara ait 

282 kan serumu ile birlikte 384’ e tamamlandı (16).  

Örnek alınan domuzların yaş, cinsiyet ve kaynaklarına göre dağılımı Tablo  

3. 1’ de gösterilmiştir. 
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Resim 1: Kesimhaneden bir görüntü. 
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          Resim 2: Kesimhaneden bir görüntü. 
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Tablo 3. 1: Alınan örneklere ait bilgiler. 

ALINAN ÖRNEK 

TÜRÜ 

TOPLAM ÖRNEK 

SAYISI 

 

Akciğer 

 

Kan 

 

Akciğer 

 

Kan 

 

 

ÇİFTLİK 

 

 

YAŞ 

D E D E D E 

1 Yaş altı - - - - 
         Adana 

1 Yaş ve Üstü - - 15 5 
- 20 

1 Yaş altı - - 1 24 
Balıkesir 

1 Yaş ve Üstü - - - - 
- 25 

1 Yaş altı - - - 1 
Edirne - Keşan 

1 Yaş ve Üstü - - 2 8 
- 11 

1 Yaş altı - - - - 
Erzincan 

1 Yaş ve Üstü - - 21 4 
- 25 

1 Yaş altı - - 4 1 
İstanbul - Ayazağa 

1 Yaş ve Üstü - - 17 6 
- 28 

1 Yaş altı - - 15 26 İstanbul - 

Arnavutköy 1 Yaş ve Üstü - - 25 9 
- 75 

1 Yaş altı - - 3 6 
İzmir 

1 Yaş ve Üstü - - 11 8 
- 28 

1 Yaş altı - 2 - 2 
Kırklareli 

1 Yaş ve Üstü 33 67 33 67 
102 102 

1 Yaş altı - - 16 9 
Tekirdağ - Çorlu 

1 Yaş ve Üstü - - 10 10 
- 45 

1 Yaş altı - - 2 10 
Tekirdağ - Malkara 

1 Yaş ve Üstü - - 4 9 
- 25 

Toplam Örnek Sayısı 33 69 179 205 102 384 

 D: Dişi, E: Erkek, - : Örnek yok. 
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3.1.2. Besiyerleri 

3.1.2.1. İzolasyon Besiyeri 

M. hyopneumoniae’ nin izolasyonu amacıyla sıvı Friis besiyeri, 

stereomikroskopta koloni morfolojilerini incelemek amacıyla katı Friis besiyeri 

kullanıldı (30). 

 

Sıvı Friis Besiyeri 

- Modifiye Hank’ s Balanced Salt Solution(HBSS, SİGMA H8264)              500 ml 

- Distile su                                                                                         280 ml 

- Brain Heart Infusion Broth (BHI, HIMEDIA M210I)                               3 g 

- PPLO broth (OXOID CM403)                                                              3.2 g 

- Maya ekstraktı (Saccharomycetes cerevisiae typeII) (SİGMA YSC2)        36 ml 

- Basitrasin (CALBIOCHEM B26794)                                                      0.160 g 

- Oksasilin (SİGMA O1002)                                                                  0.160 g 

- Fenol kırmızısı solüsyonu (SİGMA P4633)                                            2 ml 

- Domuz serumu (SİGMA P9783)                                                         100 ml 

- At serumu                                                                                       100 ml 

- Tavşan Mycoplasma hyorhinis hiperimmun serumu                               50 ml 

 

 

Hazırlanışı 

HBSS ve distile su belirtilen miktarlarda karıştırılarak, BHI broth ve PPLO 

broth eklendi. İyice çözdürüldükten sonra 121 °C’ de 15 dakika otoklavlanarak 

sterilize edildi. Besiyerinin ısısı yaklaşık olarak 50 ˚C’ ye düştüğünde belirtilen 

miktarlarda maya ekstraktı, domuz serumu, at serumu, tavşan M. hyorhinis 

hiperimmun serumu, basitrasin, oksasilin ve indikatör boya olarak da fenol kırmızısı 

solüsyonu steril koşullarda eklendi. Homojen hale getirilen besiyerinin pH’ sı 7.3’ e 

ayarlandı. Hazırlanan besiyeri steril kapaklı tüplere 3’ er ml bölündü (30).  
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 Katı Friis Besiyeri 

115 ml HBSS içerisine 9 g agar (Difco, Bacto Agar) ilave edildi. Agar HBSS 

içerisinde iyice eritildikten sonra 121 °C’ de 1 dakika süre ile otoklavlanarak 

sterilize edildi ve 100 °C’ ye kadar soğuduktan sonra, önceden hazırlanmış olan 56 

°C ısıdaki 1000 ml sıvı Friis besiyerine eklenip homojen hale getirilerek 9 cm’ lik  

petri kutularına 25’ er ml döküldü (30).  

 

3.1.2.2. İdentifikasyon Besiyerleri 

Referans suşların biyokimyasal aktivite reaksiyonlarını kontrol etmek ve 

izolasyon gerçekleşirse izolatı identifiye etmek amacıyla identifikasyon besiyerleri 

hazırlandı. 

 Mycoplasma Broth 

Hazırlanan 296 ml BHI broth içerisine 4 ml steril DNA solüsyonu, 80 ml  

steril at serumu ve 20 ml steril maya ekstraktı eklendi. Hazırlanan besiyeri vidalı 

kapaklı cam tüplere 3’ er ml dağıtıldı (42). 

 

Mycoplasma Agar 

 Hazırlanan 296 ml BHI agar içerisine 4 ml steril DNA solüsyonu, 80 ml steril 

at serumu ve 20 ml steril maya ekstraktı eklendi. Hazırlanan besiyeri 9 cm’ lik petri 

kutularına 25’ er ml dağıtıldı (42). 

 

Glukoz Fermentasyon Test Besiyeri 

 Hazırlanan 178 ml mycoplasma broth içerisine 20 ml % 10’ luk glukoz 

solüsyonu, 2 ml fenol kırmızısı solüsyonu eklendi ve pH’ sı 7.6’ ya ayarlandı. 

Hazırlanan besiyeri vidalı kapaklı cam tüplere 3’ e ml bölündü (42). 

 

Arjinin Hidroliz Test Besiyeri 

Hazırlanan 178 ml mycoplasma broth içerisine 20 ml % 10’ luk arjinin 

solüsyonu, 2 ml fenol kırmızısı solüsyonu eklendi ve pH’ sı 7.0’ a ayarlandı. 

Hazırlanan besiyeri vidalı kapaklı cam tüplere 3’ er ml bölündü (42). 
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Fosfataz Test Besiyeri 

 Hazırlanan 178 ml mycoplasma agar içerisine 2 ml fenolftalein difosfat 

solüsyonu eklenerek hazırlanan besiyeri 9 cm’ lik petri kutularına 25’ er ml dağıtıldı 

(42). 

Tetrazolium Test Besiyeri 

 Hazırlanan 178 ml mycoplasma agar içerisine 2 ml % 2’ lik tetrazolium 

solüsyonu eklendi ve besiyeri 9 cm’ lik petri kutularına 25’ er ml dağıtıldı (42).                       

 

3.1.3. Tavşanlar 

 Friis besiyerinin yapımında kullanılan M. hyorhinis hiperimmun serumunun 

hazırlanmasında, Yeni Zellanda Albino türü, iki yaşlı, üç dişi tavşan kullanıldı. 

Tavşanlar, İ. Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma 

Laboratuvarı’ ndan sağlandı. 

 

3.1.4. Referans suşlar 

 Hiperimmunizasyon antijeninin hazırlanması ve biyokimyasal testlerde 

kontrol olarak kullanılmak üzere, M. hyopneumoniae J ve M. hyorhinis BTS – 7 

suşları Dr. Branko KOKOTOVIC (The Danish National Food Institute, Technical 

University of Denmark)’ den sağlandı. 

 

3.1.5. Mycoplasma hyopneumoniae ELISA kiti 

Kan serumlarında M. hyopneumoniae’ ye karşı oluşmuş antikorların 

saptanması amacıyla IDEXX M. hyopneumoniae ELISA antikor kiti (Product code 

5075.00) kullanıldı. 
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Kit İçeriği 

1- Spesifik M. hyopneumoniae antijeniyle kaplı, 96 kuyucuklu 5 adet 

mikroplaka. 

2- Horserahdish peroksidaz konjugatı (HRPO).  

3-  Örnekler için dilüsyon solüsyonu.  

4- Yıkama solüsyonu (10X).  

5- TMB substrat.  

6- Stop solüsyonu. 

7- Pozitif ve negatif kontrol serumları. 

 

3.1.6. ELISA Okuyucusu 

ELISA sonuçları µQUANT MQX200 marka ELISA okuyucusu ile değerlendirildi. 

 

3.2 YÖNTEM 

3. 2. 1. Tavşan M. hyorhinis Hiperimmun Serumunun Hazırlanması 

3. 2. 1. 1.  Antijen Hazırlanması 

Referans M. hyorhinis suşundan  sıvı Friis besiyerine ekim yapılarak 37 ˚C’ 

de aerobik koşullarda 7 gün süreyle inkübasyona bırakıldı. Renk değişiminin 

saptandığı 5. günde inkübasyon sona erdirildi. Kültür santrifüj tüplerine 

paylaştırılarak 14000 g’ de 30 dakika santrifüje edildi. Üst sıvı döküldü, dipte kalan 

çöküntü % 0.85’ lik NaCl solüsyonu ile süspanse edilerek 14000 g’ de 30 dakika 

yıkandı, yıkama işlemi üç kez tekrarlandı. Son yıkama işleminden sonra elde edilen 

çöküntünün 100 katı kadar hacimde % 0.85’ lik NaCl solüsyonu eklendi ve vorteks 

ile karıştırıldı (29, 74). 

 

3. 2. 1. 2.  Hiperimmun Serum Eldesi 

Hazırlanan M. hyorhinis antijeni üç tavşana 1. , 21. , 35. ve 50. günlerde İM 

(intramuscular) olarak inokule edildi. Birinci gün, 0.5 ml antijen, 0.5 ml Freund’s 

Incomplate Adjuvant (Sigma F 5506) ile 1 ml’ ye tamamlandı ve her iki bacakta 

femurun cauda – lateral’ indeki kaslara 0.5’ er ml inokule edildi. Antijen ilk 



. 

 

22 

inokulasyonu izleyen 21. , 35. ve 50. günlerde adjuvantsız olarak aynı bölgeye 0.5’ 

er ml İM olarak inokule edildi.  

Tavşanlardan 60. günde 3’ er ml kan örneği alınarak serumları ayrıldı. 

Antikor oluşumu yönünden M. hyorhinis referans suşu ile üreme inhibisyon testi ile 

kontrol edildi. Antikor oluşumu saptanan tavşanların kanları kesim sırasında 

toplandı (61). 

 

3. 2. 2.   M. hyopneumoniae’ nin izolasyonu  

Akciğer örneklerinden steril bistüri yardımı ile 1 g’ lık parçalar kesilerek steril 

örnek poşetlerine alındı ve üzerlerine 5’ er ml sıvı Friis besiyeri eklendi. İUL 

Masticator marka doku homojenizatörü ile homojen hale getirildi. Homojenattan 

10-1’den 10-4’ e kadar sıvı Friis besiyerlerine seri dilusyonlar şeklinde ekimler yapıldı 

ve aerobik koşullarda, 37 °C’ de inkubasyona bırakıldı. Besiyerleri üreme yönünden 

hergün kontrol edildi. Orjinal rengi kırmızı olan Friis sıvı besiyerinin renginin sarıya 

dönmesi, üremenin olduğu şeklinde değerlendirildi. Renk değişimi saptanan 

kültürlerden üçer gün arayla olmak üzere iki defa sıvı Friis besiyerlerine pasajlar 

yapıldı. Son pasajdan üç gün sonra katı Friis besiyerine pasaj yapılarak 37 °C de, 

mikroaerobik koşullarda inkubasyona bırakıldı.  

Renk değişikliği görülmeyen sıvı besiyerlerinden de ilk ekimi izleyen üç 

günlük inkubasyon süresi sonunda sıvı Friis besiyerlerine kör pasajlar yapılarak 

aerobik koşullarda 37 °C’ de inkubasyona bırakıldı. Herhangi bir pasaj aşamasında 

renk değişimi saptanan kültürler sıvı besiyerinde iki kez daha pasajlandıktan sonra 

katı Friis besiyerine ekimleri yapıldı. Son kontrol amacıyla renk değişimi olmayan 

besiyerlerinde de yeniden üç kez pasajlama yapıldı.  

Ekimi yapılan katı Friis besiyerleri 3. günden itibaren koloni oluşumu 

yönünden stereomikroskopla incelendi. İkinci haftanın sonunda koloni oluşumu 

gözlenmeyen kültürler negatif olarak değerlendirildi (36, 73).    
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3. 2. 3. Seroloji 

3. 2. 3. 1.  ELISA 

Tüm kit içeriği kullanılmadan önce oda ısısına getirildi. Kitte bulunan 

konsantre yıkama solüsyonu distile su ile on kat sulandırılarak kullanıma hazır hale 

getirildi. İncelenecek serum örnekleri, sulandırma sıvısı ile 1:40 oranında 

sulandırılarak kuyucuklara 100 er µl miktarında eklendi. Pozitif ve negatif kontrol 

serumları sulandırılmadan 100’ er  µl miktarlarında ikişer kuyucuğa konuldu ve 

mikroplakalar oda ısısında 30 dakika inkübe edildi. Yıkama solüsyonu ile 5 kez 

yıkandı. Her kuyucuğa 100 µl miktarında HRPO eklendi ve oda ısısında 30 dakika 

inkübe edildi. Yıkama solüsyonu ile 5 kez yıkandı. Her kuyucuğa 100 µl miktarında 

TMB substrat eklenerek oda ısısında 15 dakika inkübe edildi. İnkübasyon süresi 

sonunda kuyucuklara 100 er µl stop solüsyonu eklendi. Mikroplakalar optik 

okuyucu ile 650 nm dalga boyunda değerlendirildi. 

Yapılan testin geçerliliği negatif ve pozitif kontrol kuyucuklarındaki ortalama 

değerlerin kitte belirtilen kontrol kriterleri doğrultusunda incelenmesiyle belirlendi. 

Negatif kontrollerin ortalama OD’ si  0.150’ den küçük veya eşit, pozitif kontrollerin 

ortalama OD’ si 0.650’ den büyük ise test geçerli olarak kabul edildi. 

Sonuçlar kitte belirtilen aşağıdaki formüle göre hesaplandı; 

     Örnek serumun OD’ si  -  Negatif kontrollerin ort. OD’ si 

Pozitif Kontrollerin ort. OD’ si – Negatif kontrollerin ort. OD’ si 

 

Serumların OD değeri 0.3’ ün altında ise negatif, 0.3 – 0.4 arasında ise 

şüpheli, 0.4’ ün üstünde ise pozitif olarak değerlendirildi. 

 

3. 2. 4. İstatistiki Analiz 

 ELISA bulguları, incelenen domuzların yaş ve cinsiyet faktörlerine bağlı 

olarak  Khi – Kare testi ile istatistiki yönden değerlendirildi (52). 
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4. BULGULAR 

 

4.1. İZOLASYON BULGULARI 

M. hyopneumoniae’  nin izolasyonu amacıyla sıvı Friis besiyerlerine ekimleri 

yapılan 102 örnekten 18’ inde besiyerinin renginin değişik pasaj aşamalarında 

kırmızıdan sarıya dönüştüğü saptandı. Bu 18 kültür şüpheli olarak değerlendirildi. 

Şüpheli kültürlerin katı Friis besiyerlerine yapılan ekimleri 10 gün süre ile 

inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon süreleri sonunda Leitz Wetzlar marka 

stereomikroskopta incelenen besiyerlerinin hiçbirinde mycoplasma kolonileri 

gözlenmedi. 

 İzolasyon çalışmları sonucunda, 102 domuza ait akciğer örneklerinden M. 

hyopneumoniae izole edilmedi. 

 

4.2. ELISA BULGULARI 

M. hyopneumoniae spesifik antikorları yönünden ELISA ile incelenen 384 

domuz serumundan 214 (%55.72)’ ü pozitif olarak saptandı.  

Bakteriyolojik olarak incelenen 102 domuzdan 56 (% 54.90)’ sının 

seropozitif olduğu belirlendi.  

Erkek domuzlara ait 205 serumun 113 (%55.12)’ ünde pozitiflik saptandı. 

Pozitif 113 domuzdan 39 (%34.52)’ u 1 yaşın altında, 74 (%65.48)’ ü 1 yaş ve 

üstündeydi. Dişi domuzlara ait 179 serumun 101 (%56.42)’ i pozitif bulundu. 

Pozitif 101 domuzdan 29 (%28.72)’ u 1 yaşın altında, 72 (%71.28)’ si 1 yaş ve 

üstündeydi. 

ELISA sonuçlarının çiftliklere göre dağılımları Tablo 4. 1’ de, ELISA’ da 

pozitif saptanan domuzların yaş ve cinsiyet yönünden dağılımları Tablo 4. 2’ de 

gösterilmiştir. 

 



. 

 

25 

Tablo 4. 1: ELISA’ da saptanan pozitif ve negatiflik sonuçlarının çiftliklere göre dağılımı. 

Çiftlik Yaş Örnek Sayısı 
Pozitif Örnek 

Sayısı 

Toplam 

Pozitiflik 

(%) 

1 yaş altı - - 
Adana  

1 yaş ve üstü 20 11 
11 (%55) 

1 yaş altı 25 14 
Balıkesir  

1 yaş ve üstü - - 

14 (%56) 

1 yaş altı 1 1 
Edirne - Keşan 

1 yaş ve üstü 10 9 
10 (%90.90) 

1 yaş altı - - 
Erzincan 

1 yaş ve üstü 25 6 
6 (%24.00) 

1 yaş altı 5 3 İstanbul - 

Ayazağa 1 yaş ve üstü 23 10 
13 (%46.42) 

1 yaş altı 41 23 İstanbul -

Arnavutköy 1 yaş ve üstü 34 20 
43 (%57.33) 

1 yaş altı 9 5 
İzmir  

1 yaş ve üstü 19 16 
21 (%75) 

1 yaş altı 2 1 

Kırklareli  1 yaş ve 

üstü 
100 55 

56 (%54.90) 

1 yaş altı 25 16 

Tekirdağ - Çorlu 
1 yaş ve 

üstü 
20 14 

30 (%66.66) 

1 yaş altı 12 5 
Tekirdağ - 

Malkara 
1 yaş ve 

üstü 
13 5 

10 (%40) 

Toplam Örnek Sayısı 384 214 214 (%55.72) 
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Tablo 4. 2: ELISA’ da pozitiflik saptanan domuzların yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımları.  

Yaşlarına göre pozitif saptanan 

örnek sayısı 
Cinsiyet 

İncelenen 

Örnek Sayısı 

1 Yaş altı 1 yaş ve üstü 

D 179 29 72 

E 205 39 74 

Toplam 384 68 146 

D: Dişi, E: Erkek. 

  

ELISA bulgularının istatistiki yönden değerlendirilmesi sonucu cinsiyet 

yönünden pozitiflik oranları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmadı  

(P > 0.05). Tablo 4. 3 

 

 

Tablo 4. 3: ELISA sonuçlarına göre dişi ve erkekler arasındaki pozitiflik oranlarının 

istatistiksel analizi. 

Cinisyet 
Örnek 

Sayısı 
Pozitif Negatif 

Khi – Kare 

Testi  Sonucu 

(P) 

D 
 

179 

101 

(%56.42) 

78 

(%43.58) 

          E 205 

 

113 

(%55.12) 

 

92 

(%44.88) 

      0. 066 

E: Erkek, D: Dişi. 
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 ELISA bulgularının istatistiki yönden değerlendirilmesi sonucu yaşa bağlı 

olarak pozitiflik oranları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmadı  

(P> 0.05). Tablo 4. 4. 

 

 

. Tablo 4. 4: ELISA sonuçlarına göre pozitif ve negatiflik durumunun yaş faktörüne dayalı 

istatistiki analizi. 

Yaş Örnek Sayısı Pozitif Negatif 

Khi – Kare 

Testi Sonucu 

(P) 

< 1        120 
68 

(%56.66) 

52 

(%43.34) 

≥ 1 264 
146 

(%55.30) 

118 

(%44.70) 

       0. 062 

< : Küçük, ≥: Büyük eşit. 
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5. TARTIŞMA 

Dünyanın birçok ülkesinde Domuzların Enzootik Pnömonisi üzerine çok 

sayıda araştırmalar yapılmış ve hastalığın etkeni olan M. hyopneumoniae’ nin 

varlığı saptanmıştır (7, 22, 37, 66, 80, 82, 87).  Türkiye’ de ise diğer birçok ülkenin 

aksine domuz yetiştiriciliğine ve domuz hastalıklarına yeterince önem verilmemesi 

nedeniyle infeksiyonun ülkemizdeki durumu bilinmemektedir. 

Bu araştırmada ülkemizde yetiştirilen ve kesime sevk edilen domuzlarda M. 

hyopneumoniae’ nın neden olduğu Domuzların Enzootik Pnömonisi’ nin varlığı 

bakteriyolojik ve serolojik olarak araştırılmıştır.  

M. hyopneumoniae’ nın yerleşim yerinin özellikle solunum yollarındaki silialı 

epitel doku ve organlar olduğu belirlenmiştir (28, 30). Farklı örnek türlerinden M. 

hyopneumoniae’ nin izolasyonu amacıyla yapılan çalışmalarda,incelenen örnek 

türleri ile izolasyon oranı arasındaki ilişki araştırılmış ve etkenin izolasyonu için 

akciğer, tonsil, nazal swab, bronkoalveolar lavaj sıvısı, trakeobronşiyal lavaj sıvısı 

örneklerinin alınmasının uygun olduğu belirtilmiştir (7, 47). Otagiri ve ark. (51) 

nekropsilerinde tipik mycoplasmal pnömoni lezyonları gözlenen 23 domuza ait 

akciğer ve nazal swab örneklerinin bakteriyolojik incelemesi sonucunda, akciğer 

örneklerinin tamamından, nazal swab örneklerinin ise 18 (% 78.3)’ inden M. 

hyopneumoniae izole ettiklerini bildirmişlerdir. Araştırıcılar bu bulgulara dayanarak 

M. hyopneumoniae’ nin izolasyonunda alınan örnek türünün önemli olduğunu, 

akciğer örneklerinin nazal swab örneklerine oranla daha uygun ve etken izolasyonu 

şansının daha yüksek bir örnek türü olduğunu belirtmişlerdir. Morrisson ve ark. 

(46) bakteriyolojik yönden incelenen 334 domuza ait akciğerlerin % 24’ ünden M. 

hyopneumoniae izole edildiğini bildirmişlerdir. Armstrong ve ark. (2) 100 domuzun 

akciğer örneğinden M. hyopneumoniae’ nin izolasyonu amacıyla yaptıkları 

bakteriyolojik araştırma sonucunda 21 akciğer örneğinden etkeni izole ettiklerini 

bildirmişlerdir. Assunçao ve ark. (5), İspanya’ da kesim sırasında alınan 54 

pnömonik akciğerin 27’ sinden,  Furlong ve ark. (21), Avustralya’ da enzootik 

pnömoni belirtileri gösteren 5 domuzdan birinin akciğerlerinden, Tiong ve Sing 
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(73)  656 akciğer örneğinin 28’ inden, Falk ve ark (19) kesime gönderilen 271 

domuz akciğer örneğinin % 83’ ünden  M. hyopneumoniae izole etmişlerdir.  

Bu araştırmada, M. hyopneumoniae’ nın izolasyonu amacıyla 102 domuza 

ait akciğer örneği bakteriyolojik olarak incelendi. Ancak örneklerin hiçbirinden M. 

hyopneumoniae izole edilmedi. İncelenen çiftlikte belirli dönemlerde koruyucu 

amaçlı antibiyotik kullanılması ve kesimden önce de buna devam edilmiş olma 

olasılığının yüksek olması nedeniyle, bu düzensiz ve kontrolsüz antibiyotik 

kullanımının izolasyon çalışmalarını olumsuz etkilediği düşünülmektedir. İzolasyon 

yapılamamasının bir diğer nedeni olarak da, domuzların M. hyopneumoniae ’nin 

henüz akciğerlere yerleşemeden infeksiyonun erken dönemlerinde  kesime sevk 

edilmesi olabileceği düşünülmüştür. 

İnfeksiyonun tanısında kültür altın standart olmasına karşın, etkenin 

inkübasyon süresinin çok uzun olması ve kontaminasyon riski nedeniyle çok tercih 

edilmemektedir. Günümüzde hastalığın tanısında daha hızlı, kesin ve spesifik 

sonuçlar veren ELISA, KF testi gibi serolojik testler ve PCR gibi moleküler 

yöntemler daha sık kullanılmaya başlanmış, çalışmalar da bu tanı yöntemlerinin 

geliştirilmesine yönelik olarak yoğunlaşmıştır (9, 18, 31, 62, 72). Hastalığın 

tanısında en sık kullanılan serolojik yöntem ELISA’ dır (9, 29, 34, 58, 62, 81). 

Morris ve ark. (45), Kaliforniya’ da gerçekleştirdikleri çalışmada, 142 

domuzdan kesim sırasında alınan kan serumlarının ELISA ile incelenmesi 

sonucunda, 87 (% 61.3) domuz serumunda M. hyopneumoniae antikoru 

saptamışlardır. Okada ve ark. (48)’ nın Japonya’ da yürüttükleri araştırmada, 

kesime sevk edilen domuzlardan alınan kan serumu örnekleri ELISA ile incelenmiş 

ve hastalığın seroprevalansının yaklaşık % 80 olduğu bildirilmiştir. Vicca ve ark. 

(81) benzer bir çalışma ile, Belçika’ daki domuzlarda infeksiyonun 

seroprevalansının % 90’ ın üzerinde olduğunu belirlemişledir. Vengust ve ark. (77) 

Slovenya’ da 178 yaban domuzunun 38 (% 21)’ ini M. hyopneumoniae antikorları 

yönünden seropozitif olarak saptamışlardır.  

Bu çalışmada, Türkiye’ nin değişik yörelerinde domuz yetiştiriciliği yapılan 10 

çiftlikteki 384 domuzdan alınan kan serumlarının ELISA ile incelenmesi sonucunda 
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214 domuz serumunda M. hyopneumoniae antikorları saptandı ve hastalığın 

seroprevalansı % 55.72 olarak belirlendi. İncelenen her çiftlikte sero-pozitifliğin 

saptanmış olması, hastalığın ülkemizde belli bir düzeyde devam ettiğinin bir 

göstergesi olarak değerlendirildi. En yüksek seropozitiflik % 90.90 oranında 

Edirne–Keşan yöresinde yetiştirilen domuzlarda saptanırken, en düşük 

seropozitiflik oranı % 24 ile Erzincan’ da yetiştirilen domuzlarda belirlendi. 

Mycoplasmalar genel olarak nemli ortamlarda hızla üreyen mikroorganizmalardır. 

Farklı hayvan türlerinde mycoplasmaların neden oldukları infeksiyonların 

epidemiyolojisi üzerine yapılan araştırmalar, iklimin, özellikle nemli ortamların 

hastalığın oluşmasında önemli bir hazırlayıcı faktör olduğunu ortaya koymuştur 

(30, 55, 56). Bu çalışmada seropozitifliğin yüksek oranda saptandığı Edirne-Keşan 

yöresinin, örneklemelerin yapıldığı diğer yörelere oranla iklimsel özellik olarak daha 

yağışlı ve nemli bir bölgede olması bu bilgilere paralellik göstermektedir. Bunun 

yanısıra Edirne-Keşan yöresinin, Yunanistan ve Bulgaristan gibi domuz eti 

tüketiminin yoğun olduğu ülkelere yakın olması ve bunun aksine Erzincan’daki 

işletmenin, tüketimin dini ve kültürel nedenlerle çok sınırlı olduğu iç bölgelerde 

bulunması nedeniyle, seropozitiflik oranlarının dağılımında, örneklemelerin yapıldığı 

çiftliklerin coğrafik konumlarının da önemli bir rol oynadıkları düşünülmektedir. 

Enzootik pnömoni üzerine yapılan çalışmalar hastalığın her yaş ve 

cinsiyetteki domuzda şekillenebileceğini ortaya koymuştur (30). Vicca ve ark. (83) 

hem dokuz haftalık hem de on sekiz haftalık domuzlarda, Verdin ve ark. (79) da, 

iki aydan küçük hayvanlarda daha az olmakla birlikte, dört ve altı aylık domuzlarda 

da seropozitifliğin saptandığını bildirmişlerdir. Bu araştırmada incelenen bir yaş 

altındaki 120 domuzdan 68’ i, bir yaş ve üstündeki 264 domuzdan ise 146’ sı pozitif 

olarak saptandı. Bulgular istatistiki olarak değerlendirildiğinde hastalığın 

oluşmasında yaş ve cinsiyetin önemsiz olduğu saptandı.   

Araştırıcılar domuzlarda seropozitifliğin enzootik pnömoniye ait tipik akciğer 

lezyonları şekillenmeden, ayrıca klinik belirti göstermeden de saptanabileceğini 

bildirmişlerdir (30, 38). Maes ve ark. (38) yaptıkları bir araştırmada, kesime 

sevkedilen domuzların % 22’ sinin akciğerlerinde lezyon gözlendiğini ancak 
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domuzların kan örneklerinin ELISA ile incelenmesi sonrasında % 41’ inde  

seropozitiflik saptandığını bildirmişlerdir. Van Till ve ark. (75) seronegatif olarak 

saptanan domuzların % 38.5’ inde akciğer lezyonlarının gözlendiğini, seropozitif 

domuzların ise % 31’ inde herhangi bir akciğer lezyonu gözlenmediğini 

bildirmişlerdir. Araştırıcılar nekropsi bulguları ve seroloji sonuçları arasındaki bu 

farklılığın nedenini, infekte hayvanlarda akciğerlerde oluşan lezyonların kesim 

öncesinde kaybolmuş olabileceği veya tipik lezyonlar gözlenmeden de infeksiyonun 

oluşabileceği şeklinde yorumlamışlardır. Wallgren ve ark. (84) da  benzer bir 

çalışmada, inceledikleri domuzların % 85’ ine ait akciğerlerde pnömoni lezyonları 

gözlediklerini ancak bu domuzlara ait kan serumu örneklerinin % 13’ ünün 

seropozitif saptandığını bildirmişlerdir. Bu araştırmada, bakteriyolojik inceleme 

amacıyla kesim sırasında örnek alınan 102 domuzun akciğerlerinde herhangi bir 

lezyon gözlenmedi. Ancak kan serumu örneklerinin alındığı bütün çiftliklerdeki 

domuzlarda genel olarak büyüme geriliği, yeterli kiloya ulaşamama ve zayıflık 

gözlenirken bunların dışında herhangi bir semptoma rastlanılmadı.  

 Le Potier ve ark. (34), mikrobiyolojik ve serolojik yöntemler ile elde edilen 

bulguların birbirlerine paralellik göstermeyebileceğini, hatta aynı domuza ait 

örneklerin iki farklı serolojik yöntemle incelenmesi sonucunda bile farklı sonuçlara 

ulaşılabileceğini bildirmişler, yaptıkları bir çalışmada aynı domuzlara ait örneklerin 

bazılarında IF testinde negatiflik saptanırken ELISA’ da pozitifliğin saptandığını 

belirtmişlerdir.  

Bu araştırmada M. hyopneumoniae izole edilmeyen 102 domuzun ELISA 

sonuçları incelendiğinde, % 54.90’ nının seropozitif oldukları gözlendi.  

Ülkemizde domuz yetiştiriciliği, bazı politik nedenlerle son bir yıldır 

duraklama dönemine girmiş ve kapanan işletme sayıları da hızla artmıştır. Bu 

nedenle, bu araştırmada bakteriyolojik olarak incelenen örnekler, araştırma 

süresince yasal olarak domuz yetiştiriciliği yapılan tek bir işletmeden 

toplanabilmiştir. Ancak serolojik çalışma için farklı bölgelerde yetiştirilen domuz 

kan serumları incelenmiş ve hastalığın seroprevalansı % 55.72 olarak saptanmıştır. 
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Bakteriyolojik inceleme sonuçlarının negatif çıkması umut verici olmakla birlikte, 

elde edilen bakteriyolojik sonuçlar Türkiye genelini kapsamadığı için yasal 

işletmelerin açılmasını takiben daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Etken izolasyonu yapılmamış olsa da elde edilen yüksek seropozitiflik, hastalığın 

ülkemizdeki varlığını göstermekte, hastalığa karşı gerekli önlemlerin alınmasının 

önemini ortaya koymaktadır. 
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