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Özet
Bu çalışmada, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki gökkuşağı alabalık çiftliklerinde infeksiyöz pankreatik nekroz virusunun (IPNV) varlığı
araştırılmıştır. Bu amaçla, Aralık 2010 ile Mart 2011 tarihleri arasında, 30 alabalık çiftliğindeki anaçlardan 47 seminal sıvı, 62 ovarial sıvı
alınmış ve 134 yavru alabalıktan oluşan toplam 243 izolasyon materyali temin edilmiştir. Virus izolasyonu için izolasyon materyallerinin
BF-2 (Bluegill fry-2) hücresinde iki pasajı yapılmıştır. Sitopatik effekt (SPE) gösteren hücre kültür süpernatantları, IPNV identifikasyonu
için antijen enzyme linked immunosorbent assay (Ag-ELİSA) metodu ile analize tabi tutulmuştur. Bütün izolasyon materyallerine,
hücre kültürü izolasyonu testiyle karşılaştırmak amacıyla Ters transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PZR) testi de uygulanmıştır.
Toplam 243 izolasyon materyalinin 26’sından (%10.7) IPNV izole edilmiştir. İzolasyon materyali alınan 11 ilin 7’sinde (%63.6) ve toplam
30 çitliğin 17’sinde (%56.6) IPNV varlığı tespit edildi. Ayrıca, virus izolasyon yöntemine göre daha ucuz ve daha hızlı bir metot olan RTPZR testinin, IPNV’nun direkt dokudan tanısında alternatif bir metot olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: İnfeksiyöz pankreatik nekroz virüsü (IPNV), Gökkuşağı alabalığı, Virus izolasyonu, RT-PZR, ELİSA

A Study on the Presence of Infectious Pancreatic Necrosis
Virus Infections in Farmed Rainbow Trout
(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Turkey
Summary
In this study, the presence of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) was investigated in farmed rainbow trout in different
regions of Turkey. For this purpose, total of 243 isolation materials (47 seminal fluids, 62 ovarian fluids and 134 fingerling) were
collected from 30 farms in the period of December and March 2010-2011. Isolation materials were passaged twice in BF-2 (Bluegill
fry-2) cell cultures for virus isolation. The cell culture supernatants showed cytopathic effect (CPE) were tested by antigen-capture
enzyme linked immunosorbent assay (Ag-ELISA) for IPNV identification. All isolation materials were tested also by reverse transcriptase
polymerase cahin reaction (RT-PCR) in order to compare with the test of the virüs isolation. IPNV was detected from 26 (10.7%) of total
243 isolation materials obtained from 17 (56.6%) of 30 farms in 7 (63.6%) of 11 provinces. In addition, that RT-PCR test can be used as
an alternative method in the IPNV-diagnosis by directly tissue-testing due to less expensive and faster than the virus isolation method
was determined.
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GİRİŞ
Son yıllarda Türkiye’de kültür balıkçılığı hızlı bir gelişme
göstermektedir. İstatistik rakamlarına göre, Türkiye’deki iç
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su alabalık üretimi, toplam balık üretiminin %46’sını oluşturmaktadır. İç su alabalık üretiminin yaklaşık %17’si ise, Doğu
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ve İç Anadolu bölgelerinde yapılmaktadır 1.
İnfeksiyöz pankreatik nekrozis virusu (IPNV), Birnaviridae
familyasında Aquabirnavirus genusunda yer almakta olup,
ortalama 60 nm çapında, ikosahedral simetrili, zarfsız, iki
segmentli ve çift iplikçikli RNA’ya sahiptir 2,3. Virus, değişik
balık türlerinde pankreas nekrozu ile karakterize olan bulaşıcı
ve sistemik bir hastalık oluşturmaktadır. Hastalık, özellikle
yavru ve genç salmonid balıklarda yüksek mortalite ile seyretmektedir 2. İnfeksiyöz pankreatik nekrozis virüs (IPNV)
enfeksiyonu, klinik veya subklinik enfeksiyon şeklinde görülmektedir. Her iki durumunda enfeksiyonu atlatıp sağ kalan
balıklar, hayat boyu enfeksiyonu taşıyıcı olarak kalmaktadır 3.
Enfeksiyonun ortaya çıkmasında suyun sıcaklığı, oldukça
önemli bir etkendir. Enfeksiyon, genellikle suyun sıcaklığının 12°C’nin altına düştüğü zamanlarda ortaya çıkmaktadır 4.
IPNV’nin teşhisinde virus izolasyonu, enzyme linked immunosorbent assay (ELİSA) ve moleküler teknikler gibi pek çok
metot kullanılmaktadır 5,6.
Üretimi yapılan balıklarda IPNV ’nin varlığı, dünyanın
birçok ülkesinde 7-10 olduğu gibi Türkiye’de de bildirilmiştir 4,11-14. Değirmenci ve ark.12 tarafından, 2003-2008 yılları
arasında Ege, Marmara, İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden, enfeksiyonun salgın halde görüldüğü işletmelerden alınan hasta yavru gökkuşağı alabalık örneklerinin virolojik muayenesi sonucunda toplam 21 IPNV suşu izole edilmiştir. Toplu ve ark.13, bir alabalık işletmesinde iştahsızlık ve
yüzme bozukluğu gösteren balıkların nekropsisinde herhangi bir belirtiye rastlamamalarına rağmen, RT-PZR ile IPNV
varlığını tespit etmişlerdir. Tatlı sulardaki gökkuşağı alabalıklarında IPNV izolasyonu ile ilgili yapılan bir çalışmada 14
ise, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki alabalığı çiftliklerinden temin edilen yavru ve porsiyon (3-500 g) balıkları analize tabi tutulmuş ve IPNV izole edilmiştir.
IPNV enfeksiyonu, ortaya çıktığı alabalık işletmelerinde
büyük ekonomik kayıplara yol açtığı gibi, aynı zamanda
uluslararası ticarette de bazı kısıtlamaların uygulanmasına

neden olmaktadır. Bu konuda OIE ve Avrupa Birliği direktifleri
ile Gıda Tarım ve Hayyvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan
Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü genelgesinde ihbarı mecburi balık hastalıkları ve IPNV
enfeksiyonlarına duyarlı türler arasında Oncorhynchus mykiss’
in olduğu belirtilmiş ve hastalıklarla mücadele ve kontrol
altına alınmasında belirleyici kurallar konulmuştur 15.
Yapılan literatür taramasında, bugüne kadar Türkiye’de
gökkuşağı alabalık çiftliklerinde IPNV enfeksiyonunun
varlığı ve yaygınlığını vaka bazında veya bölgesel olarak araştıran çalışmalar 4,11-14 yapılmış, izolasyon materyali olarak da
sadece balıklar kullanılmıştır. Ancak, farklı bölgeleri ele alarak
Türkiye’deki genel durumu ortaya koyan, aynı zamanda yavru
alabalıkların yanında, anaç balıklara ait seminal ve ovarial sıvıların izolasyon materyali olarak kullanıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmada, bir taraftan Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan gökkuşağı alabalık çiftliklerindeki IPNV enfeksiyonunun varlığının ve yaygınlığının araştırılması, diğer taraftan da izolasyon materyali olarak yavru
alabalıkların yanı sıra, anaç alabalıklara ait seminal ve ovarial
sıvılarının kullanılması amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOT
Yavru Alabalık, Alabalık Seminal ve Ovarial Sıvılar
Çalışmada kullanılan yavru alabalık, anaç alabalığı seminal ve ovarial sıvıları, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve İç Anadolu
bölgelerinde bulunan toplam 11 ilde (Elazığ, Malatya, Sivas,
Muş, Bitlis, Erzincan, Tunceli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş,
Erzurum, Mardin) tatlı su kaynakları üzerinde kurulmuş
toplam 30 gökkuşağı alabalık çiftliğinden temin edilmiştir.
Bu çiftliklerden, izolasyon materyali elde etmek amacıyla,
su sıcaklığının 12°C’nin altına düştüğü Aralık 2010 - Mart
2011 döneminde 670 yavru alabalık (1-5 g), 235 seminal sıvı
ve 310 ovarial sıvıdan oluşan toplam 1215 numune alınmıştır (Tablo 1).

Tablo 1. Gökkuşağı alabalık çiftliklerinden alınan izolasyon materyallerinin illere göre dağılımı
Table 1. Distribution of the isolation materials obtained from the rainbow trout farms according to the provinces
İzolasyon Materyallerinin Sayıları

İşletme
Sayısı

Yavru Alabalık

Seminal Sıvı

Ovarial Sıvı

Toplam
İzolasyon Materyali

Elazığ

4

24

6

8

38

Malatya

4

37

6

9

52

Sivas

6

44

10

11

65

Muş

1

-

2

4

6

Bitlis

2

-

3

6

9

Erzincan

2

4

4

6

14

Tunceli

1

2

2

4

8

Şanlıurfa

2

4

3

-

7

Kahramanmaraş

3

7

5

7

19

Erzurum

4

9

6

7

22

Mardin

1

3

-

-

3

Toplam

30

134

47

62

243

İller
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İzolasyon Materyalleri
Yavru balıkların kuyrukları kesildikten sonra tüm balık
izolasyon materyali olarak kullanılmıştır. Bu yavru balıklardan 5’er adedi ile birer izolasyon havuzu oluşturulmuştur. Aynı şekilde alabalık işletmelerine ait anaç balıklarından alınan seminal ve ovarial sıvıların 5’er adedi ile de
izolasyon havuzları oluşturulmuş, böylece 134 yavru alabalık izolasyon materyali, 47 seminal sıvı izolasyon materyali ve 62 ovarial sıvı izolasyon materyalinden oluşan toplam 243 izolasyon materyali elde edilmiştir (Tablo 1). Bu
doku materyalleri antibiyotikli PBS içinde 4°C’de parçalayıcı yardımıyla homojenize (MagNa Lyser (Roche,
Mannheim, Germany) edildikten sonra 3.000 rpm’de 15 dk.
santrifüj edilmiştir. Elde edilen süpernatantlar, 0.45 μm çaplı
enjektör filtreden geçirilmiştir. Ayrıca, süpernatantlardan
sterilite kontrolü için de örnekler alınmıştır. Örnekler, daha
sonra hücre kültürü inokulasyonu ve RT-PZR aşamalarında
kullanılmak üzere -80°C’de muhafaza edilmiştir.
Hücre ve Virus
Materyallerin izolasyonunda kullanılan BF-2 (Bluegill
fry-2) doku kültürü hücreleri ve kontrol virusları ulusal referans laboratuar olan Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü’nden temin edilmiştir. Hücre ve virus üretiminde
%1 Penisilin (10.000 U/ml) - Streptomisin (10 mg/ml) Amfoterisin B (0.025 mg/ml) solüsyonu ve 1 M Hepes içeren
DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) ile %10 fötal
dana serumu kullanılmıştır.

münolojik identifikasyonu antijen enzyme linked immunosorbent assay (Ag-ELİSA) (BIO K 282 IPNV ELISA test kit, Bio
X Diagnostics S.P.R.L. Belgium) testi ile üretici firmanın önerdiği prosedüre göre yapılmıştır. Test pleytleri, ELİSA okuyucuda 450 nm filtre absorbans değerlerinde okunarak, sonuçlar hesaplanmıştır 5,7.
RNA Ekstraksiyonu ve Ters Transkriptaz-Polimeraz
Zincir Reaksiyonu (RT-PZR)
Anaç balıklara ait ovarial-seminal sıvılar ve yavru balıkların
organ homojenatlarından elde edilen izolasyon materyalleri
RT- PZR testine tabi tutulmuştur 5,6. Virüs RNA’sı ekstraksiyonu,
tek adım reçine-tabanlı ekstraksiyon kitleri (RNAeasy Mini
Kit, Qiagen) ile yapılmıştır (Tablo 2) 17. Test kiti içine RNA ekstraktı katılmadan önce 2 μl ekstrakte edilmiş RNA 1 μl deiyonize formamide ile karıştırılarak 100°C’de 40 sn bırakılarak
denatürasyonu sağlandı. RT-PZR işlemi, Qiagen one-step
RT-PCR kit ile üretici firmanın prosedürüne göre 18 gerçekleştirilmiştir. Kısaca, toplam hacim 50 μl olacak şekilde 10.0
μl buffer, 2.0 μl dNTP mix, 2.0 μl enzyme mix, 10.0 μl 5x
Q-Solution ve primerleden 19 (Tablo 2) oluşan ana karışıma
kalıp RNA ilave edilerek elde edilen karışım, 55°C’de 30 dk.,
94°C’de 2 dk, daha sonra 45 siklus 94°C’de 45 sn, 45°C’de 45
dk, 68°C’de 2 dk ve sonunda 68°C’de 7 dk bir siklus olacak
şekilde programlanarak thermal cycler’a konulmuştur.
Amplifiye olmuş DNA (206 bp) agaroz jelde tespit edilmiştir.

BULGULAR

Virus İzolasyonu

Virus İzolasyonu

BF-2 hücreleriyle kaplanmış 24 kuyucuklu makropleytlere izolasyon materyallerinin 1/10 ve 1/100’lik dilüsyonları
100 μl hacimde inoküle ederek %5 CO2’li etüvde 15°C’de 7
gün boyunca sitopatik efekt (SPE) 5,16 yönünden her gün
kontrol edilmiştir. IPNV-pozitif olan materyaller hücre kültüründe 24 saat içerisinde çekirdek piknozislerine ve gözle
görülebilen küçük plakların oluşmasıyla karakterize sitopatik efektlere rastlanmıştır. Total hücre yıkımı 2-3 gün sonra
gerçekleşmiştir. Hücre kültüründe SPE meydana gelen
kuyucuklardan elde edilen süpernatantlara dondur-çöz yapılıp 3.000 rpm’de 10 dk süreyle santrifüj edildikten sonra
virusun idendifikasyonu yapılmak üzere -80°C’de stoklanmıştır. SPE oluşturmayan materyallerin bulunduğu makropleytler ise 7 gün boyunca doku kültürü mikroskobunda
(Nikon ECLİPSE TS 100) kontrol edilmiş ve BF-2 hücresinde
en az iki pasajı yapılmıştır.
Ag-ELİSA
Hücre kültürü ekimlerinde SPE oluşturan izolatların, im-

Türkiye’nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve İç Anadolu
bölgelerinde bulunan 11 ildeki toplam 30 gökkuşağı alabalık çiftliğinden elde edilen ve bu çalışmada kullanılan 47 seminal sıvı izolasyon materyalinin sadece birinde (%2.12), 62
ovarial sıvısı izolasyon materyalinin 6’sında (%9.67) ve 134
yavru alabalık izolasyon materyalinin 19’unda (%14.17) virus
bulunduğu saptanmıştır. Daha sonra uygulanan Ag-ELISA
testleri sonucunda, bu viruslar İPNV olarak tanımlanmıştır
(Tablo 3). Toplam 243 izolasyon materyalinin 26’sında (%10.69)
IPNV izolasyonu sağlanmıştır. Bu sonuçlara göre virus izolasyoın materyallerinin temin edildiği 11 ilden 7’sinde (Elazığ,
Malatya, Sivas, Erzincan, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Erzurum)
(%63.6) bulunan toplam 17 alabalık çiftliğinde (% 56.6) İPNV
izole edilmiştir.
Ters Transkriptaz-Polimeraz Zincir Reaksiyonu
(RT-PZR)
Alabalık çiftliklerinden alınan izolasyon materyallerine,
hücre kültürü izolasyonu testiyle karşılaştırmak amacıyla Ters

Tablo 2. IPNV izolasyonunda uygulanan RT-PCR’da kullanılan primerlerin özellikleri
Table 2. Characteristics of the primers used in RT-PCR applied to the IPNV isolation
Primer (5’ 3’)
WB1, CGCAACTTACTTGAGATCCATTATGC
WB2, GTCTGGTTCAGATTCCACCTGTAGTG

Proteini Kodlayan Gen

Ürün Büyüklüğü

Referans

VP2

206 (bp)

19

144
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Tablo 3. İzolasyon materyallerinin ve IPNV-pozitif izolasyon materyallerinin
sayıları
Table 3. The counts of isolation materials and IPN-positive isolation materials
İzolasyon
Materyali

IPN-Pozitif İzolasyon
Materyali (%)

Seminal sıvı (235)

47

1 (% 2,12)

Ovarial sıvı (310)

62

6 (%9,67)

Yavru balık (670)

134

19 (%14,17)

Toplam (1215)

243

26 (%10,69)

Numune (n)

Şekil 1. IPNV’nin kontroller ve numunelerin pozitif-negatif agaroz gel
elektroforez görüntüsü. 1: Negatif kontrol, 2: Pozitif kontrol 3, 6, 7, 8 ve
11: Pozitif saha örneği, 4, 5, 9 ve 10: Negatif saha örneği
Fig 1. Agarose gel elctrophoresis of IPNV positive-negative specimens
and controls. 1: Negative control, 2: Positive control, 3, 6, 7, 8 and 11:
Positive field of samples, 4, 5, 9 and 10: Negative field of samples

transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PZR) testi uygulanmıştır. RT-PZR testi sonucunda, toplam 243 izolasyon
materyalinin 26’sında (%10.7) IPN viral nükleik asidin varlığı
gösterilmiştir (Şekil 1). Hücrede virus izolasyonunu takiben
uygulanan Ag-ELİSA testinin sonuçları ile direkt dokudan
yapılan RT-PZR sonuçları karşılaştırıldığında %100 uyumlu
olduğu tespit edilmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde özellikle tatlı sularda gökkuşağı alabalık üretimi oldukça yoğun yapılmaktadır. Yapılan
araştırmalarda, 2010 yılı verilerine göre avlanan deniz balığı
miktarı toplam 120 bin ton iken, deniz ve iç sularda üretimi
yapılan balık miktarı 170 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir.
Üretimi yapılan balıkların yaklaşık yarısına yakın bir kısmını,
iç sularda yetiştiriciliği yapılan alabalıklar oluşturmaktadır 1.
IPNV taşıyıcısı olan balıkların tespiti için, üreme (sağım)
döneminde seminal ve ovarial sıvıları ile yavru balıklarda
kuyruk ve solungaçlar kesildikten sonra balığın tamamının
izolasyon materyali olarak kullanılabileceği bildirilmektedir 5,20.
IPNV izolasyonu işlemlerinde de genellikle BF-2 (bluegill fry,
Lepomis macrochirus), RTG (rainbow trout, Oncorhynchus
mykiss gonad), CHSE-214 (chinook salmon, - Oncorhynchus
tschawytscha embryo), FHM (fathead minnow, - Pimephales

promelas epitheloid cell) ve EPC (epithelioma papillosum
of carp, - Cyprinus carpio) hücre hatları kullanılmaktadır. Bu
hücreler arasında IPNV’a en duyarlı hücre hatlarının BF-2 hücreleri olduğu bildirilmektedir 2,5,16. Bundan dolayı bu çalışmada, IPNV izolasyonunda BF-2 hücreleri kullanılmıştır.
Gökkuşağı alabalıklarında IPNV enfeksiyonları ile ilgili
olarak Türkiye’de yapılan çalışmalar 4,11-13 vaka bildirimi veya
lokal 14 olup, hem enfeksiyonun Türkiye’deki yaygınlığı hakkında bir veri içermemekte, hem de IPNV izolasyon materyali
olarak sadece balıklar kullanılmıştır. Bu çalışmada ise, klinik
olarak hastalığın ortaya çıkmasına bakılmaksızın, belli bir
dönemde Türkiye’nin farklı bölgelerinden alınan alabalık izolasyon materyalleri (yavru alabalık, ovarial ve seminal sıvılar)
IPNV bakımından analize tabi tutulmuş ve IPNV izole edilmiştir. Gökkuşağı alabalıklarında IPNV enfeksiyonlarının varlığını ve yaygınlığını Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde
araştıran çalışmada 14 ise, toplam 32 alabalık çiftliğinin
10’undaki (%31.25) yavru ve porsiyon balıklardan elde edilen toplam 229 izolasyon materyallerinin 10’unda (%4.36)
IPNV izole edildiği bildirilmektedir. Çalışmamızda, alabalık
çiftliklerinden alınan toplam 243 izolasyon materyalinin
26’sında (%10.69) IPNV saptanırken (Tablo 3), izolasyon materyali alınan alabalık çiftliklerinin bulunduğu illerin %63.6’
sında ve çitliklerin de %56.6’sında IPNV bulunduğu tespit
edilmiştir. Her iki araştırmanın sonuçları karşılaştırıldığında,
çalışmamızda elde edilen IPNV pozitif izolasyon materyallerinin ve çiftlik sayılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, çiftliklerden sağlanan örnek sayılarının
fazlalığından veya enfeksiyonun yoğunluğundan kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada kullanılan izolasyon materyallerinden elde edilen %10.69 oranındaki IPNV izolasyonu, gökkuşağı alabalıklarında IPNV enfeksiyonunun Türkiye’de yaygınlığının yoğun olduğunu göstermektedir. Meksika’da ise, bir eyalette bulunan 10 yerleşim
biriminin 8’inde (%80), ayrıca numune alınan 29 gökkuşağı
alabalık çiftliğinin de 25’inde (%86.2) IPNV izole edilmiştir 7.
Araştırıcılar, bu oranın yüksek olmasını, farklı büyüklükteki
balıkların çiftlikler arası yoğun transfer işlemlerine, bazı
çiftliklerin su kaynaklarının aynı olmasına, bazı çiftliklerde
ise üretimde kullanılan suyun tekrar üretimde kullanılmasına bağlamaktadırlar. Çalışmamızda, IPNV enfeksiyonunun
yüksek oranda bulunmasındaki en önemli faktörün, kontrolsüz yapılan yumurta, yavru ve porsiyon balık nakillerinin
olduğu düşünülmektedir.
Smail ve ark.’ları 20 tarafından IPNV izolasyonu amacıyla
2003-2005 yılları arasında yapılan bir çalışmada, izolasyon
materyali olarak 8 farklı Atlantik somon balığı populasyonundan temin edilen ovarial ve seminal sıvılar kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ovarial sıvılardaki izolasyon oranlarının (2003 yılı için %9.13, 2004 yılı için %4.30, 2005 yılı için
%0.009), seminal sıvılardaki izolasyon oranlarından (2003 yılı
için %1.18, 2004 yılı için %0.76, 2005 yılı için %0.002) yüksek
olduğu bulunmuştur. Bu çalışmamızda kullanılan ovarial
izolasyon materyallerinden de, seminal izolasyon materyallerine göre daha fazla sayıda IPNV izole edilmiştir (sıra-
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sıyla %9.67 - %2.22, Tablo 3). Elde edilen bu sonuç, Smail
ve ark.’larının 20 elde ettikleri sonuçla uyumluluk göstermektedir. Ovarial sıvılarda IPNV izolasyon oranının seminal sıvılardan daha yüksek olması, ovarial sıvıların IPNV’nu daha fazla
absorbe etmesinden kaynaklanmış olabileceğini düşündürmektedir 20. IPNV balık yumurtası kabuğuna affinitesinin (ilgisinin) olduğu, yumurtanın içine girdiği ve gözlenmiş yumurtadan dezenfeksiyonla virüsün giderilemediği
bildirilmiştir 21,22. IPNV’nin seminal ve ovarial sıvıların içeriğinde bulunması ve bu şekilde taşınması, genellikle intra
ovarial veya vertikal taşınma şeklinde değerlendirilmektedir 23.
Balık üretimi entegre yetiştiricilik şeklinde yapıldığından,
üretim aşamasında biyolojik ürünlerin bir yerden başka bir
yere nakledilmesiyle enfeksiyoz ajanların yayılması da kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla seminal ve ovarial sıvılarda ve
yavru balıklarda virüsün varlığı, hastalığın yaygınlığını artırmaktadır 2,3,20-25.
IPNV enfeksiyonunun teşhisinde standart teşhis metodu,
IPN virusunun duyarlı hücre kültüründe izolasyonudur 5,26.
Hücrede izolasyonunu takiben, IPNV identifikasyonunda
en yaygın olarak kullanılan serolojik metotlar nötralizasyon
testi, floresans antikor tekniği (FAT), immunoperoksidaz ve
enzyme linked immunosorbent assay (ELİSA) olduğu rapor
edilmiştir 5,7,27,28. Ayrıca, daha az sıklıkla kullanılanlar immunoperoksidaz, komplement fikzasyon tekniği, immunoblot ve
Polimeraz zincir reaksiyonu gibi teknikler çeşitli araştırmalar tarafından kullanılmıştır 2,29,30. IPNV’nun dokudan direkt
olarak tespit etmek amacıyla RT-PZR test metodu da kullanılmış ve bu metot birçok araştırıcılar tarafından daha hassas
bulunmuştur 6,7,14,17. Bu araştırmada hücre kültüründe izole
edilen virus uygulanan Ag-ELİSA testi sonuçları ile direkt
dokudan yapılan RT-PZR testi sonuçlarının her ikisinin de
%100 uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, virus
izolasyon yöntemine göre daha ucuz ve daha hızlı bir metot
olan RT-PZR testinin, IPNV’nin direkt dokudan tanısında
alternatif bir metot olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, Doğu ve Orta Anadolu bölgelerinde tatlı
sularda gökkuşağı alabalık üretimi yapılan çiftliklerde, seminal ve ovarial sıvılarda ve yavru balıklarda yüksek oranda IPNV’
nin bulunduğu tespit edilmiştir. IPNV’nin, daha fazla su
kaynağına ve alabalık çiftliklerine bulaşmasını engellemek
veya minimize etmek için, özellikle yavru alabalık nakillerinde IPNV kontaminasyonuna karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Bunun yanında kontamine olmamış balıklarla ve
balık transfer malzemeleriyle üretim yapılmamasına özen
gösterilmelidir.
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