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GELEMEN DEVLET ÜRETME ÇİFTLİcİ SICIRLARINDA BAZI ViRAL
ENFEKSİYONLARA KARŞI SEROLOJİK ARAŞTIRMALAR

tbrabinı Burgu* Yılmaz Akça* *

Serologische Untersuchungen gegen einige Virusinfektionen bei Rindem in
der staadichen Züchtfann Gelemen

Zusammenfassung: Z,ur Bestimmung neutralisierenden Antikör-
pern gegen Infektiose Bovine Rhinotraeheitis-Infektiose Pustülos Vulvovagi-
nitis (IBR! IPV), Bovine Adenovirus Type i -2-3 und ein Orbivirus Serotype
(Ankara Virus) bei Rindern der staatliehen z'üehtfarm Gelemen wurden Serum-
inoben mit Hilfe der Mikroneutralisationmethode auf neutralisierende Anti-
körperuntersueht. Bei 61 Seren waren 31 (55,73 %) gegen IBR! JPV positiv,.
bei 60 Seren 23 (28,33 %) gegen Bovine Adenovirus Type i positiv,. bei 42
Seren 28 (66,66 %) gegen Bovine Adenovirus Type 2 positiv,. bei 52 Seren
37 (71,15 %) gegen Bovine Adenovirus Type 3 positiv,. und bei 33 Seren
17 (51,5 i %) gegen Orbivirus Serotype jıositiv.

Bei dieser Tieren wurden gleiehzeitig gemeinsame Antikörpern gegen
die Test viren festgestellt.

Özet: Gelemen Devlet (Jretme Çiftliği sığırlarında, Enfeks£yö<. püs-
tiller vulvovaginitis (IBR! IPV), Sığır adenovirus tip i -2-3 ve Orbiviruslara
dahil bir serotipe (Ankara Virus) karşı nötralizan antikorları saptamak ama-
r.ıyla serum numuneleri alındı. Toplam 61 adet serumdan 31 inde (% 55,73)
IBR/ IPV ye, 60 adet serumdan 23 ünde (% 28,33) sığır adenovirus tip
i e, 42 adet serumdan 28 inde (% 66,66) sığır adenovirus tip 2 ye, 52 adet
serumdan 37 sinde (% 71,15) sığır adenovirlls tip 3'e ve 33 adet serumdan
17 sınde (% 51,5 i) Orbiviruslara dahil bir serotipe karşı positiv sonuç alındı.
Bunun yanında bu hayvanlarda kontrol viruslam karşı ortak antikorların
varlığıda saptandı.

*Doç. Dr. A.Ü. Veteriner Fakültesi Viroloji Birimi, Ankara-Turkey.
"Dr. med. vet. A.Ü. Veteriner Fakültesi Viroloji Birimi, Ankara-Turkey.
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Giriş

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gelemen Devlet Üretme
Çiftliği sığırlarında zaman zaman sebebi tesbit edilemiyen hastalık
olaylarının görüldüğünUn Fakültemize bildirilmesi üzerine bırimi-
mizce kuruma ait 61 adet sığırdan kan serumu alınarak, bu hayvan-
larda Infeksiyöz bovin Rhinotracheitis-Infeksiyöz pustuler vulvo-
vaginitis (IBRI IPV), Sığır Adenovirus tip 1-2-3 ve Orbiviruslara
dahil bir serotip (Ankara Virus) ile nötralizan antikor yönünden bu
çalışma yapılmıştır.

IBRI IPV virusundan ileri gelen enfeksiyon bütün dünyada
yaygın olupözellikle sığırlarda görülmekte, (I ,9, ro, 12,2I) koyun keçi
ve domuzlarda da (13-15) rastlandığı bildirilmektedir. Virus üst
solunum yollarına, genital organlara ve göze yerleşerek buralarda
patolojik değişiklikler oluşturmakta (3,7, i 1,20) ve bazen ineklerde
abort olaylarına neden olmaktadır (17-19).

Hastalığın indirekt teşhisinde çeşitli laboratuvar metodları yanın-
da en çok serum nötralizasyon testi kullanılmaktadır (1,2,7,11,14).

Gürtürk ve Arkadaşları tarafından ülkemizde yapılan çalışmalarda
toplam 1029 sığır serumunda I i 4 sulandırmada nötralizan antikor
yönünden pozitiflerin sayısı 561 (% 54,51) olarak saptanmıştır (9,ro).

IBR-JPV enfeksiyonlarında serumdaki nötralizan antikorların
pozitiflik sınırı George ve arkadaşları (7) tarafından yapılan bir
çalışmada I f 2, Hedger ve arkadaşları (1 i) tarafından yapılan başka
bir çalışmada da ıf 4 olarak kabul edilmiştir.

Sığır Adenovirusları Tip 1-2--:3, sığır adenavirusları içinde i ci
grupta yer almaktadırlar (I 6). Sığır Adenovirusları Tip I -:-2-3 ile
çeşitli araştırıcılar tarafından çalışmalar yapıımıştır (5,12). Üıke-
mizde ise bugüne kadar bu virus ile yapılmış bir çalışma bulunma-
maktadır. Genellikle miks veya sekunder enfeksiyonlarla birlikte sey-
retmektedir ve çoğunlukla latent enfeksiyon durumundadır (ı6).
Ankara Virusu ise ilk olarak biriniimizde Gürtürk ve arkadaşları tara-
fından izole edilmiş (8) daha sonra yapılan bir çalışmada virusun
Orbiviruslara dahil bir serotip olabileceği kanısına varılmıştır (4).

Bu virusla yapılan nötra1İzan antikor taramalarında toplam
767 koyun kan serumundan69 unda (% 8,9) I i 4 sulandırmada pozitif
sonuç alınmıştır (4). Sığırlar üzerinde bu virusla bugüne kadar ülke-
mizde serolojik bir çalışma yapılmamıştır.
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Materyal ve Metot

Araştırmarmzda kullanılan virus suşlarından IBR-JPV (Schön-
böken suşu) Federal Almanya Tübingen Devlet Virus Araştırma
Enstitüsünden, Sığır Adenavirus tip 1-2-3 Viyana Veteriner Üniver-
sitesi Viroloji Enstitüsünden, Orbiviruslara dahil serotip (Ankara
Virusu) ise birimimizdeki stoktan sağlandı.

Virus suşlarının üretilmeleri, enfeksiyözite güçlerinin saptanması
ve nötralizasyon testlerinde hücre kültürü olarak Federal Almanya
Hannaver Veteriner Yüksek Okulu Viroloji Enstitüsünden getir-
tilen ve birimimizde devamlı pasajları yapılan MDBK (Madin-
Darby bovin kidney) devamlı dana böbrek hücre kültürleri kul-
lanıldı. Scrolojik çalışmalarda kullanılan 6 i adet sığır kan serumu
(3 i adet Holştayn, 30 adet Jersey) teste tabi tutulmadan önce 56 oC
su banyosunda 3° dakika inaktive edildi ve antibiyotik (100 LE.
Penicilline i ml, 100 gamma Streptomyeine i ml ve 0.005 mg.
kanamayeine i ml) ilave edilerek 2 saat oda derecesinde bekletildi.
Daha sonra sterilitc kontrolları yapılarak kullanılana kadar -20 oC
da saklandi.

Test viruslarının (IBR/IPV, Sığır adenovirus tip 1-2-3 ve Or-
biviruslara dahil serotip) enfeksiyözite güçleri mikrotitrasyon yön-
temi ile saptandı (ıo).

Test viruslarına karşı kan serumlarında nötralizan antikor aran-
masında ise Frey ve Liess'in (6) bildirdikleri mikronötralizasyon yön-
teminden yararlanıldı. Bu yöntemle enfeksiyözite güçleri tesbit edilen
viruslar, 100 DKIDso / 1,0 mL.oranında sulandırılarak i / 4 oranında
sulandırılmış şüpheli kan serumları ile karşı karşıya getirildiler. 1/4
sulandırmada pozitif sonuç veren kan serumlarındaki serum nötra-
lizasyon indeksleri (SNso) ise aynı şekilde mikronötralizasyon yöntemi
ile saptandı.

Toplam 61 adet sığır kan serumunun tümü IBR/IPV virusu
ile, 60 adedi adenavirus tip i, 52 adedi Adenovirus tip 2, 42 adedi
adenavirus tip 3 ve 33 adedi de Orbiviruslara dahil serotip ile teste
tabi tutulabilmişlerdir. Teste tabi tutulan serum sayılarındaki azal-
malar serum miktarının az olması ve -20°C de saklama sııasında
tüpün kırılması nedeniyle meydana gelmiştir.

Sonuçlar

Mikrotitrasyon yöntemi ile MDBK hücre kültürlerinde test
virusların (IBR/IPV, Sığır adenovİIus tip 1-2-3 ve Orbiviruslara
dahil serotip) enfcksiyözitc güçleri Tablo i de gösterilmiştir.
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Tablo i : Araştırmada kullanılan virusların MDBK doku kültürleriııde mikrotitrasyon

yöntemi ile saptanan enfeksiyözite değerleri.

VİRUSLAR ENFEKSlvöZlTE DEGERLERİ
(DKID,./ı,oml.)

IER/IPV (Sclıönboken) 107•0

----
Adenovirus Tip I, 105,0

-----
Adenovirus Tip 2, 105.0

--------------
Adenovirus Tip 3, 106.5

------
Orbiviruslara dahil bir serotip
(Ankara Virus) 107.0

Tabloda da görüldüğü gibi viruslar yüksek cnfeksiyozite güçü
göstermi~ıcl'dir. Şüpheli kan serumlarında 1/4- sulandırmada test
viruslara kar~ı yapılan nötralizan antikor taramalarında ise IBR /
IPV virusuna karşı 61 a.det kan serumunun 34 ünde (% 55,73),
Adenavirus tip ı'e karşı 60 kan serumunun 23 ünde (% 28,33),
Adenavirus tip 2 ye karşı 42 kan serumunun 28 inde (% 66,66) ve
Adenavirus tip 3'e karşı 52 kan serumunun 37 sinde (% 71,15),
Orbiviruslara dahil serotipe (Ankara Virus) karşı 33 kan serumunun
17 sinde (% 51,51) pozitifantikadam rastlanmıştır (Tablo 2).

Tablo 2 : Araştırmada kullanılan viruslarla Gelemen Devlet Üretme Çiftliğinden sağlanan
sığır serumları arasında uygulanan mikronötralizasyon testinin sonu~Jarı.

Nötralizasyon
testine tabi -
tutulan serum- VİRUSLAR 1:4 Sulandırmada Pozitif Senım-
ların adedi. Pozitif Serumlar lar Yüzdesi (%)

61 lBR IIPV (Selıönboken) 34 55,73
- ---

60 Adenovirus tip I 23 28,33
- ,-

42 Adenovirus tip 2 28 66,66

52 Adenavirus tip 3 37 71,15

33 Orbiviruslara

idahil bir serotip 17 51,51
(Ankara Virus)

1/4- sulandırmada tcst viruslara kaqı nötralizan antikor yönün-
dcn pozitif sonuç veren kan scrumlarının SNso değerlerine göre dağı-
lımlarının IBR/IPV virusunda 1 i 13,2 - 1/251, Sığır Adeno virus
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tip i de 1/3,98-1/37,2, Sığır Adeno virus tip 2 de 1/3,98-1/31,6,
Sığır Adeno virus tip 3 de i 13,98-1 i 148 ve Orbiviruslara dahil
serotipte .(Ankara Virusu) i i i 1,2 - i 1295 arasında olduğu sap tan-
mı~tır (Şekil ı).

Tartışma

Gelemen Devlet Üretme Çiftliği sığırları kan serumlarında
kontrol edİlen vİraslara kar~ı nötralİzan antikorların varlığının sap-
tandığı bu çalışınada IBRI LPV ye kar~ı yapılan kontrollarda nöt-
ralizan antikorların dağılımının i i i 3,2- ı i 25 i arasında olması, daha
önce yapılan çalı~malarda (7-1 i) bildirilen pozitiflik değerlerinin
üzerinde olduğundan önemli düzeyde bulunmuştur. Ayrıca ülkemizde
Gürtürk ve arkadaşları (9) tarafından yapılan çalışmada i029 adet kan
serumunda bulunan % 51.,5 i lik pozitiflik değeri ile uyum göstermekte
ve ülkemizde küçük, hayvan populasyonları arasında bile lBRI IPV
enfeksiyonunun yaygın düzeyde bulunduğunu kanıtlamaktadır.

Sığır adenovirusları tip 1-2-3 ile yapılan taramalarda elde
edilen SNso değerleri dağılımı da yüksek düzeyde bulunmu~tur. An-
cak ülkemizde bu viruslarla daha önce yapılan herhangi bir çalı~ma
olmadığı için kar~ılaştırma olanağı bulunamam1~tır. Orbiviruslara
dahil bir serotip (Ankara Virusu) ile yapılan taramada ise i i i 1,2 -
i!295 arasında SNso değerlerine rastlanması, virusun koyunlardan
iwle edilmesine rağmen sığırlarda da enfeksiyon meydana getire-
bildiğini göstermektedir.

Koyunlarda yapılan antikor taramalarında toplam 767 serum-
dan 69 adedinde (% 8,9) nötralizan antikorlara rastlanıldığı halde
(4) sığırlarda toplam 33 kan serumunun 17 tanesinde (% 51,52)
pozitif sonuç alınması bu virustan ileri gelen hastalığın sığırlarda geniş
bir yayılım alanı gösterebileceği kanısını uyandırmıştır.

Sonuç olarak, bir devlet İşletmesi olan Gelemen Devlet Üretme
Çiftliği sığırlarında IBR! IPV, Sığır Adeno virus tip 1-2-3 ve Orbi-
biruslara dahil bir serotipe (Ankara Virusu) karşı ilk defa yapılan
serolojik çalışmada sığırların her 3 virusa karşı nötralizan antikor
taşımış olmaları ve muhtemelen bir miks enfeksiyon durumunun gö-
rülmesi bu tür çalışmaların diğer Devlet Üretme Çiftlikleri ve Devlet
kurumlarında da yapılması gerektiğini ortaya koymu~tur. Ayrıca
kültür ırkı olan bu hayvanların enfekte olmaları, gerek damızlık
olarak kullanılmaları sırasında ve gerekse yurda geli~1erinde ciddi
Virolojik kontroııarın yapılmasınm zorunluluğunu ortaya koymaktadır.
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