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SUDunary: A survey was eondueted for the determination of IBR antibodies in the
serum of catde in Turkey. A total of 1029 serum samples ware proeured from the diffe-
rent loealities of the eountry. The antibodies were deteeted by mieroneutralization test
using known neutralizing antigen. The serum samples were collected from the different
eatde forms whieh belonged to food and agrieulture and animal Husbandry departments.
The serum eolleeted from east and middle of Turkey showed antibodies against IBR virus
in ~6.l % cases. The serum eollel'ted from İnanlı inekhanesi showed 62.5 % , Boztepe
İnekhanesi 66 a % and Karacabey İnekhanesi O % eases positive against the !BR virus.

Zusanıınenfassung: Um die Infektiöse Rhinotradıeiti, bei Rindern fe,t zustellen
wurden aus verschil'denen Gegenden der Turkei 1029 serum proben entnommen und mit
dcr Mikroneutrali<ationmethode auf neutralisierende Antikörper unterschut.Im üst und Mit-
telanatolia dcr Türkei waren 56.1 % der proben positiv. In den dem Ministerum für Ernaeh-
rung, Landwirtshaft und Viehzul'bt unterstellten Staatsgütern inanlı İnekhanesi konten
in 62.5 % im Boztepe inekhanesi konten in 6.6 % und Karacahey Hara~ı konten in O %
der Proben neutralisierende Antikörper festgestelt werden .
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Özet: Türkiye'de sığırlarda tnfeks:yöz rhinoıracheitis ha~talı~ının durumunu tesbıt
amacı ile yapılan tarama muayenesinde, yurdumuzun çe~itIi bölgelerine 'iit 1029 sığır sc-
rumunda, mikronötralizasyon reaksiyonu ilc nötralizan ~.ntikor tesbiti yapılmıştır. Doğu
ve Ortaanadolu yörelerine ai' sığır serumlarında % 56. i,Gıda-Tarım ve Hayvanc:lık
Bakanlığına ait İDanlı İnekharıcsinde % 62.5, Boztepe İnekhanesinde % 6.6 ve Karacabey
Harasında ise ise % O oranında IBR virmuna karşı pozitif nötralizan antikor saptanmıştır.

Giriş

Türkiye' de ilk defa 1971 yılında Pendik Veteriner Kontrol ve
Araştırma Enstitüsü Koyun Hastalıkları Viroloji Laboratuvarında
yapılan (koyun, sığır ve atların bazı virusi ve bedsonya hastalıkları
üzerinde serolojik çalışmalar). adlı araştırmada; İnanlı İnekhane-
sinden alınan 25 sığır serumunda serum nötralizasyon testi ile %
24, Karacabey Harasından alınan 75 sığır serumunda ise % 29 JBR
virusuna yarşı Pozitif nötralizan antikor tesbit edilmiştir (5).

Esas olarak sığırların solunum sisteminde bozukluklar yapan
JBR virusu, sentral sinir sistemi bozuklukları, konjuktivit, kerato-
konjunktivit ve abortlara da sebebiyet vererek bazı yörelerde yüksek
ekonomik zararlar yapmaktadır (ll). Son yıllarda yurdumuzda çı-
kan sığır vebası epidemisi de bu hastalığın ekonomik önemini arttır-
mıştır.

Bu nedenle kürsümüz, yurdumuz sığırlarında infeksiyöz rhi-
notracheitis hastalığına karşı antikor dağılımını tesbit amaciyle bu
epidemiyolojik araştırmayı yapmıştır.

Schröder ile Moys ve Mc intyre ilk defa 1954 yılında sığırlarda
yukarı hava yollarının fiyevrili bir hastalığından bahsetmişler ve bir
yıl sonra Meiller Colorado da ayni klinik belirtilerle seyreden sığır-
ların bu hastalığına (ınfectious necrotic rhinotracheitis) adını ver-
miştir. Danalarda yapılan enfeksiözite ve immunite deneyleri her iyi
hastalık etkeninin ayni virus olduğunu ortaya koymuş ve bu
tarihten itibaren literatüre bu hastalık (ınfectious bovine rhinot-
racheitis=JBR) adı ile geçmiştir.

Literatürde vesicular veneral disease, vesicular vaginitis, coital
exanthema, Blaschenausschlag, genit al pox gibi çeşitli sinonimler al-
tında yer alan sığır hastalığına da son defa (infectious pustular vulvo-
vaginitis = JPV) adı verilmiştir (18). Eksperimantel olarak IBR
virusu, pustular vulvovaginitis (JPV -) ile de latent seyreden bir
rhinotracheitis meydana getirmiştir. Serolojik olarak da her iki
virus ayni özellikte bulunduğu için bir kısım literatürlerde hastalık
etkeni (JBR-JPV virusu) olarak adlandırılmıştır (ll).
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GilIespie, 'Wagner ile GilIespie ve McKercher tarafından 1958-
1959 yıllarında yapılan araştırmalar da, (lBR LPV) viruslarının bir-
birine çok benzer özelliklere sahip olduğu ortaya konulmuştur. Ge-
rek sığırlarda yapılan karşılıklı bağışıklık testleri ve gerekse doku
kültürlerinde yapılan karşılıklı nötralizasyon testleri ile immunolojik
ve serolojik olarak her iki virusun ayni olduğu saptanmıştır (i 8).
Fakat Straub, Matheka ve Strohmaier () 9) tarafından 1964 yılında
elektroforez ile yapılan ayrım çalışmalarında IBR ve LPV viruslarının
ayni bir virus türünün iki ayrı alt tipi olduğu bildirilmiştir. Sığır-
ların enfeksiyöz rhinotracheitis'i akut seyreden ve biri hava yollarında,
diğeri genital organlarda iki değişik sendrom ile beliren sığırlara özel
salgın bir viral hastalıktır. Hastalık etkeni; morfolojik özellikleri,
virus cisimciği tipi, doku kültürlerinde yapdığı dejeneratif bozukluklar
ve fiziksel, kimyasal özelliklerine göre herpes virus grubu kapsa-
mındadır. lBR virusu doğal konakçı sığırlardan başka dana böbrek
ve testis hücrelerinde sitopatogen bozukluklar yaparak ürer ve plak
teşkil eder. lBR virusu hela hücresi ile at, domuz, koyun ve keçi
böbreğinden hazırlanmış doku kültürlerinde de üretilmiştir (I 7).

Hastalık sığırlarda etkenin intranasal (kuluçka süresi 3-5 gün),
intravaginal (kuluçka süresi 3 gün), intratracheal ve konjunktival Şl-
rınga edilmesiyle eksperimental olarak meydana getirilebilir. Dana-
lar intravenöz olarak da enfekte edilebilir. Fakat intramuskuler en-
jeksiyonlarla hayvanlar hastalandırılamaz, sadece bağışıklık kazanırlar
(17). IBR virusu hayvandan hayvana temasla bu)uşabilir. Hastalık
erkek hayvanlara doğal koşullar altında, dişilere ise cinsel temasla
bulaşabilir. lBR virusuna karşı organizmada mevcut bağışıklık mad-
deleri serum-nötralizasyon reaksiyonu ve plak-redüksiyon testi ilc
saptandığı gibi spesifik antikorların tesbitinde agarjcI presipitasyon
testi, komplement fikzasyon reaksiyonu ve endirek hemagIütinasyon
testinden de faydalanılabilir (9). Solunum yolu sendromu vak'ala-
rında nötralizan ve komplementi tutan antikorlar enfeksiyondan 12
gün sonra teşekkül etmeye başlar ve 14-18 ay kadar sürer. Ayni
zamanda solunum şeklinde, hastalığın genital şekline nazaran antikor
stİmulasyonu daha fazladır (17).

Kaminjolo (9) (Hessen'de sığırlarda Mucosal Hastalık, IBR-
IPV virusu ve Parainfluenza-3 virusuna karşı antikor dağılımı üze-
rinde serolojik muayeneler) adlı araştırmasında IBR-lPV virusu ile
yapmış olduğu nötralizasyon reaksiyonunda 100 KID (kültür
injeksiyon doz) virus miktarını 1/2 sulandırmada nötralize eden
serumları pozitif olarak değerlendirmiştir.
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York'un araştırmalarında da IBR enfeksiyonuna karşı serumda
1/2 antikor tİtresi yeterli bir bağışıklık olarak kabul edilmiştir (2 I).
Armstrong ve arkadaşları (2) ile James ve arkadaşları (8) IBR
virusu ile yapmış oldukları nötralizasyon reaksiyonunda; ikişer
misli sulandırılmış serum dilisyonlarını, içinde 50 KID /0.1 ml vi-
rus bulunacak şekilde eşit miktarda virus süspansiyonu ile karıştır-
dıktan sonra bir saat oda derecesinde bekletmişler ve reaksiyon
sonucunu kontrol tüplerinde sitopatogen effektin meydana gelmesin-
den 2-3 gün sonra saptamışlardır.

Mohanty ve arkadaşları (15) IBR virusu ile yaptıkları nöt-
ralizasyon çalışmalarında ayni şekilde serumu ikişer kat sulandırmış
ve 100 KID /0. 1 ml virus ile eşit miktarda karıştırıp 1 saat oda
derecesinde tuttuktan sonra doku kültürlerine inokule etmişler ve
3-7. günler arasmda reaksiyon sonucunu okumuşlardır.

Kokles ve arkadaşları (14) sığırlarda IBR virusunun sun'i to-
humlama ile yayılması üzerinde yapmış oldukları araştırmada 57
hayvanda 8 pozitif ve 14 şüpheli vak'a tesbit etmj~lerdir. Araştırma-
nın yapıldığı nötralizasyon tekniği evvelce yayınladıkları (Bir Sun'i
tohumlama istasyonundaki boğalarda latent virus taşıyıcılarının tesbiti)
(13) adlı çalışmadaki nötralizasyon tekniğinin ayni olup, muayenesi
yapılacak serumlar 56 o C da 30 dakika in aktive edildikten sonra 100
KID /0.1 ml IBR virusu ile 1 saat 3]0 C da inkübasyona tabi tutul-
muş ve doku kültürüne ekildikten 5 gün sonra sonuçlar alınmıştır.

Nitzsehke ve arkadaşları (16) tarafından Almanya'da çeşitli
virusların sığırlarda yayılışları üzerinde yapılan araştırmada; PI
virusuna karşı 460 sığırda yapılan nötralizasyon reaksiyonunda %
87, MD-virusurıa karşı 393 sığırda % 48, Enterovirus (LCR4) a
karşı 124 sığırda % 52 ve Bedsonia'ya karşı 305 sığırda % 6 pozitif
sonuç elde ettikleri halde 371 sığır serumu ile yaptıkları nötralizasyon
testinde IBR-IPV-virusuna karşı % 5 ve % 7 de şüpheli reaksiyon
saptamışlardır.

Kokles (12) tarafından danalarda (IBR-IPV-) virus enfeksiyo-
nunun rolünü tesbit amaciyle yapılan araştırmada; 139 dana serumu
ile yapılan nötralizasyon reaksiyonunda hiç pozitif çıkmadığı halde,
496 genç sığır serumunda % 1 pozitif ve % 2 şüpheli reaksiyon sap-
tanmış ve 1879 yaşlı sığır serumunda ise % 8 pozitif ve % 1.5 şüpheli
sonuç tesbit edilmiştir. Ayni araştırmada çiftkşme ve sun'i tohum-
lamada kullanılan 727 boğa scrumunda da IPV-virusuna karşı %
pozitif nötralizan antikor saptanmıştır.
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Hafez ve arkadaşları (6) tarafından Mısır'da Mucosal diseasc
ve Infectious bovine rhinotracheitis (IER-IPV) üzerinde yapılan
serolojik araştırmalarda; i59 sığır serumunda % 25.9 ve 129 manda
serumunda da % 27. I, 1/2 - i164 titre arasında değişcn pozitif
nötralizan antikor rcsbit edilmiştir.

Materyal ve Metot

Çalışmalarımızda Infectious rhinotrachcitis virusu olarak IBR-
Schönböken suşu (Bundesforschunganstalt für virus krankheitcn der
tiere in Tübingen) kullanılmıştır.

Doku kültürü olarak da Hannover Veteriner Yüksek Okulu
Viroloji Kürsüsünden getirilmiş olan Madin-DarIJy Bovine
Kidncy (= MDBK pasaj 36) devamlı dana böbrek hücresi kullanıl.
mıştır.

Hücre üretme vasatı olarak kullandığımız % 10 inaktif dana se.
rumu, % 10 laktalbumin hydrolizate (% 5) ve antibiyotik (100 i.
E. Penicilline ımı, 100 gamma streptomycine ImI ve 0.005 mg Kana-
mycine ImI) kapsayan Hanks (7) vasatına vitamin vc aminoasit (I)
katılmıştır. Virus üretme vasatı olarak da sadece % 10 laktalbumin
hydrolizate (% 5) ve antibiyotik katılmış Earle (4) kullanılmıştır.

Doku kültürü çalışmalarında difCo i :250 tripsin (Ya 0.25 oranında
kullanılmış, Fosfat buffcr solüsyonu (PES) Dulbecco ve Vogt (3)
a göre hazırlanmıştır.

Araştırmalarda kullanılan serum numuneleri, teste tabi tutul-
madan evvel 56 ° C daki su banyosunda 30 dakika ısıtılmakla inaktive
edilmiş ve 5 x (100 i.E. Penicilline (ml, 100 gamma streptomycine ımı
ve 0.005 mg kanamycine(ml) katıldıktan sonra oda derecesinde 2
saat bekletilmiş ve sterilizasyon kontrolla,ı yapıldıktan sonra - 30°C
da saklanmıştır.

Kontrol serumları tavşanlardan elde edilmiştir. Bu amaçla tav-
şanlara bir hafta ara ile 4 defa i mL. !BR virusu (I 0-6 KIDso (ml)
intravenöz olarak şırınga edilmiş ve son enjeksiyondan LO gün sonra,
son olarak 2 ml virus verilmiş ve 15 gün sonra da tavşanlardan alınan
kan serumlarının nötralızasyon tıtresi tesbit edilerek pozitif kontrol
serumu olarak reaksiyonda kullanılmı~tır.

Çalışmalarda toplam 1029 sığır serumu muayeneye tabi tutul"
muştur. Bunlardan 928 adedi orta ve doğu Anadolu yörelerinden
gelip Ankara Et ve Balık Kurumu mezbahasında kesilen hayvanlar-
dan, 15 adedi Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner İşleri
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Genel Müdürlüğüne bağlı Roztepe İnckhancsinden, 22 adedi Kara-
cabey Harasından ve 64 adedi de İnanlı rnekhancsinden sağIanmıştır.

Mikro-titrasyon Metodu ile Virus Titrasyonu:

Virusun doku küItürü enfektif dozu (=- KID ) mikrotitrasyon
metodu iIe saptanmıştır. Bunun için gerekli malzeme Cooke Engine-
ring Company, Alexandria, C .S.A. ve Greiner und Söhne, Nürtin-
gen /Wütt. Almanya firmasından sağlanmıştır.

Mikrotitrasyon pIakIarı 8. i x i2.3 cm büyüklükte pIastik levha-
lar oIup, altı kapalı, düz, siIindir şekIinde 96 delik kapsamaktadır
(resim I). Her deIik 6.0 mm çapında, i0.0 mm derinIiğinde ve 0.3
mL. hacmindedir. Araştırmaya başIamadan önce mikrotitrasyon
plakIarı 4 saat % 50, HzS04 içinde tutuImuş ve saf su ile 6 defa
yıkandıktan sonra kurutuImuş ve iki saat ultraviole lşınIarı aItında
sterilize edilmiştir.

Titrasyon yapılırken IBR Schönböken virusu log, 10 tabanına
göre PBS içinde sulandırıImıştır. Hcl' suIandırmadan pIaklarda bir
sıradaki 4 deliğe 0.1 mI konduktan sonra özeI pipetlerle herbir deliğe
0.05 mI hücre (250.000 hücre /mI) iIave edilmiştir. Bütün pIak üzerine
toksik oImayan şeffaf yapıştırıcı bant kapatıIarak 3r C etüve konmuş,
Her gün doku kültürü mikroskopu iIe meydana gelen sitopatoIojik
değişikIikIer (CPE) kontroI ediIerek sonuç kaydedilmiştir. Kaerber
(LO)metodu iIe yaptığımız hesaplamada virus tilresi 10-5 KIDso /0.1
ml oIarak saptanmıştır (resim 2).

Hiperimmun Serumların Nötralizasyon Dozlannın (ND)
Saptanması:

NötraIizasyon reaksiyonu yapılışında antijen oIarak 100 x 10-5

KIDso /0. i ml IBR schönböken virusu kullanılmıştır.

PBS içinde ikişer misIi suIandırıImış serumlardan her tüpe i ml
konmuş ve üzerine eşit miktarda (I ml) virus katıldıktan sonra
37 o C etüvde 45 dakika nötraIizasyona bırakılmıştır. Sonra ağzı
vidalı tüpIerde hazırlanmış 7 günIük MDBK hücreIerine, her sulan-
dırmadan 4 tüp oImak üzere, 0.2 mI ekim yapıImış ve adsorbsiyon
için 37° C da 60 dakika enklibe ediImiştir. Virusun adsorbe edil-
mesinden sonra hücreler üç defa ılık PBS iIe yıkanmış ve üzerlerine
pH 7.4 Earle (4) konarak 3r C da üremeye bırakılmıştır.

Doku kültürlerinde meydana gelen sitopatolojik değişiklikler her-
gün doku küItürü mikroskop u ilc yapıIan muayenelerde kaydedilmiş
ve nötraIizasyon dozu Kaerber (lO) metoduna göre hesapIanmıştır.
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Reaksiyonda virus kontrolu olarak IBR Schönbökcn virusunun
100 x iO-sKIDso /0.1 ml miktarı PBS ilc eşit miktarda karıştırıldık-
tan sonra yukardaki gibi 4 tüpe; ckilmiştir. Serum. kontrolu olarak da,
bilinen negatif serum ile virus eşit miktarda karıştırılarak nötralizas-
yon testine tabi tutulmuştur.

Mikro-Nötralizasyon Testinin Yapılışı:

Muayenesi yapılacak şüpheli serumlar PBS ilc 1:2 oranda su-
landırıldıktan sonra eşit miktarda 100 x 10-sKIDso/0.! ml titreli
IBR schönböken virusu ile karıştırılmış ve karışım bir gece + 4 o C da
buzdolabında bırakılmıştır. Ertesi gün mikroplaklardaki her sıradaki
4 deliğe her (serum + virus) karışımından 0.1 ml konduktan sonra
üzerlerine özel piperlerle 0.05 ml MDBK hücresi (250.000 hücre/ml)
katılmıştır. Mikroplakların üstü şeffaf yapıştırıcı band ile örtüldük-
ten sonra 5 gün müddetle 37° C da bekletilmiş ve bu süre sonunda
dokukültürü mikroskopu ile yapılan muayenelerde meydana gelen
sitopatolojik değişiklikler kaydedilmiş ve ayni zamanda boyanarak
sonuçlar makroskopik olarak da saptanmıştır (20) (Resim3).

Sonuçlar

Mikro-nötralizasyon testinin yapılışında antijen olarak kullanı-
lan !BR virusunun titresi 5. günde 1O-sKIDso /0. 1 ml olarak sap-
tanmıştır.

Schönböken IBR virusuna karşı tavşanlardan ND= 1:64 titrede
nötralizan serum elde edilmiştir.

:Mikro-nötralizasyon testi ile infectious bovine rhinotracheitis
yönünden tarama muayenesi yapılan toplam 1029 sığır serumunun
reaksiyon sonuçları şu şekildedir.

Et ve Balık Kurumu
Ankara Mezbahası

Pozitif
serumların
yüzdesi (%)

Mikro-nötralizasyon

Serumların temin
edildiği yerler

tcsti ilc enfeksiyöz bovin rinotraheiıis yönünden
serum1arın toplu sonuçları

I\ötralizasyon i ND i: 4
testine tabi i Pozitif
tutulan serum- serumlar
ların adedi i

i
1

kontrol edilen

(Doğu ve Ortaanadolu 928 i 521 % 56. i
bölgcsi) i i

.- .._.-1 1 i
Baztepe İnekhanesi 15 i ı % 6.6 i-_. __ ._---
Karacabey Harası 22 O o' Olo

.--- -_._- _._------ .
İnanlı İnekhanesi 64 39 % 54.51
--- ._-
TOPLAM i 1029 ı 561 i. % 54.51
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Mikro-nötralizasyon testi ile tarama muayenesi yapılan 1029
sığır serumunda toplam olarak 56 i adedi i /4 pozitif reaksiyon
vermiş olup, bu araştırmada yurdumuz sığırlarında JBR virusuna
karşı % 54.5 i pozitif nötralizan antikor bulunduğu saptanmıştır.

Tartışına

Enfeksiyöz rhinotracheitis hastalığı (JBR-JPV) sığırlarda süt \
verimini azaltmak, sekonder bakteriyel enfeksiyonlarla ölümlere
sebep olmak, sterilite ve abartlar yapmakta yurt ekonomisine bü-
yük zararlar verebilen salgın bir hastalıktır. Yurdumuz sığırlarında
enfeksiyöz rhinotracheitis hastalığının durumunu saptamak için nöt-
ralizasyon reaksiyonunu seçmemizin nedeni, nötralizan antikorların
enfeksiyondan i2 gün sonra teşekkül etmeye başlaması ve i4- i8 ay
kadar kan serumunda bulunmasıdır (9). Bundan başka kanda en
fazla stimüle olan bağışıklık maddelerinin de nötralizan antikorlar
olmasıdır (I 7) .

Kaminjolo (9) Almanya'da Hessen yöresinde (Kassel, Giessen
ve Frankfurt) sağladığı i034 sığır serumunda IBR-JPV virusuna
karşı % ı.7 pozitif nötralizan antikor saptamıştır. Koklcs ve arka-
daşları (14) Almanya'da IBR-JPV virusu kapsayan sperma ile
sun'i tohumlama yapılmış ve 13 değişik inek ahmndan alınan 57 sığır
serumu üzerindeki serolc~jik muayenelerde 8 pozitif (% 14) nöt-
ralizan antikor, (14) de şüpheli reaksiyon tesbit etmişlerdir.

Nitzchke ve arkadaşları (I 6) tarafından Almanya'nın Rhein-
lan d -pfalz yöresi sığırlarından sağlanmış 371 serum üzerinde yapılan
araştırmada da IBR-JPV virusuna karşı % 5 pozitif nötraıizan
antikor ve %7 de şüpheli reaksiyon tesbit edilmiştir.

Kokles (12) sığırların enfeksiyöz rinotrahei tis hastalığının inci-
dens ve prevalens'ini saptamak amaciyle yaptığı araştırmada, 139
dana serumunda pozitif nötralizan antikor bulamadığı halde 496
genç sığır serumunda % 1 pozitif ve % 2 şüpheli reaksiyon ve 1879
yaşlı sığır serumunda ise % 8 pozitif ile % 1.5 şüpheli nötralizan an-
tikor tesbit etmiştir. 727 boğa serumunda da JPV virusuna karşı
% 27 pozitif nötralizan antikor saptamıştır. Mısırda Hafez ve arka-
daşları (6) tarafından yapılan bir çalışmada da 159 sığır serumunda
% 25.9 ve 129 manda serumunda da % 27.1 IBR-JPV virusuna karşı
pozitif nötralizan antikor tesbit edilmiştir.

Türkiye'de Erhan ve arkadaşları (5) tarafından İnanlı lnekha-
nesinden alınan 25 sığır serumunda % 24 ve Karacabey Harasın-
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dan alınan 75 sığır serumunda da % 29 (IBR-JPV) virusuna karşı
nötralizan antikor saptanmıştır.

Yurdumuzun değişik yörelerinden ve ayrıca lıayvan yetiştiri-
ciliği yapan üç değişik kurumdan sağlanan toplam i029 sığır seru-
mu nda mikro-nütralizasyon testi ile yapılan bu serolojik araştırmada
ortalama % 54.5 (IBR-IPV) virusuna karşı pozitifnötralizan antikor
tesbit edilmiştir. Bu sonuç yurdumuz sığırlarında IBR-IPV virusuna
karşı pozitif nötralizan antikor kapsayan hayvan miktarının diğer
literatürünü saptayabildiğimiz memleketlere nazaran oldukça fazla
olduğunu göstermektedir. Bundan başka 197i yılında sadece inanlı
inekhanesi ile Karacabey Harası sığırlarında, Erhan ve arkadaşları
(5) tarafından yapılmış bir araştırmada inanlı İnekhanesinden sağ-
lanan 25 serumda IBR virusuna karşı % 24 Karacabey Harasından
alınan 75 serumda ise % 29 nötralizan antikor tesbit edildiği halde,
bu çalışmada İnanlı İnekhansinden sağlanan 64 sığır serumunda
% 62.5 pozitif nötralizan antikor tesbit edilmesi ve buna karşılık Ka-
racabey Harasından alınan 22 sığır serumunda ise (IBR-JPV) virusuna
karşı hiç pozitif nötralizan antikor bulunmayışı nedeniyle bir taraftan
Türkiye'de sığırlarda ınfeksiyüz rinotraheitis hastalığının durumunu
emin bir şekilde saptamak ve diğer taraftan sığırlarda (IBR-JPV)
virusuna karşı tesbit edilen nötralizan antikorlarla diğer viral enfeksi-
yonların immunolojik ilgileri üzerinde daha geniş araştırmaların
yapılması gerektiği kanısı uyanmıştır.
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Resim i. Doku kültürü yapılmamış boş ınikroplaklar. Thc microplates without the edI cul-
turc. Dic Mikroplattc ohnc Zellkultur

Resim 2. IBR-Schönböken virusu ile yapılan mikro titrasyon (KI D' 'I 0-' 10.1 ml) virus
kontrolu ve hücre kontrolu

Nol: -I, -2, -3 ~ 10-',10-',10-' )
The ınicrotitration with IBR - Schönboken virus (KID, ı10-' 10.1 ml and with virus control

and eell control
Nole: -I, -2, -3 = 10-',10-',10-' )

Die Mikrotitration mit IBR-Schönboken-virus (KID •• 10- ı10.1 ml) sowie mit virus-und
zcllkontrolle

Nofe: -I, -2, -3 = ıO-ı, 10-', 10-' )
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Resim 3: Serum nötralizasyon testleri (nötralize olmayan deliklerde hücreler tamamiyle
dökülmüştür, yanlardaki rakamlar, serum numaralarını göstermektedir).

Serum neutra!ization tested (ernpty holes showes none ncutralization, the sidcs numbering
showes the serum numbers).

Serum neutralizaıion tested (Die lecren Vertiefungen zeigen keine neutralizierenden Anti-
körpcrn die Zirfern l.bis 24 'stcllen die Serumnummern day).
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