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FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ
BovİNE RHİNoTRA CHEİTİs- ENFEKSİYÖZ

PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS
İZOLASYONU VE SEROEPİDEMİYOLOJİSİI

Mehmet Çabaları Yılmaz Akça3

The isolation and seroepidemiological studies of IBRIIPV virus on cows with fertility
problems

Sumınary: In this research, 624 serum sampLes obtained from both cows
withfertiLity probLems which have been brought to GynocoLogy CLinic of the Fa-
cuLty of Veterinary Medicine, University of Ankara and the animaLs having
same probLems of which produced in 20 dairy herds Located in various regions
of Turkey were tested for IBR/IPV antibodies using microneutraLization assay.
On the other hand, 381 vaginaL swab, 411 heparinized bLood and 7 pLasentaL
sampLes were passaged in susceptibLe ceLlLines in order to virus isoLation.

425 (% 68./0) of tested 624 serum sampLes by microneutraLization assay
were found to be positive for IBR/IPV virus neutralizing antibodies. However,
the effective virus was not able to isolated from the specimens coLlected for vi-
rus isolation. The presence of IBR/IPV infeection was detected in all of dairy
herds and it was observed that incidence of the infection seLected herds was
variedfrom 6.66% to /00%. Neutralizing dose 50 (ND50) values of the antibody
carriers werefound between 1:1.41-1:316.

Although virus isolation could not be achieved, this research shows that
IBR/IPV virus may be an etioLogical agent in fertiLity probLems of cows, since
high incidence against corresponding agent has been detected at herds.

Özet: Bu araştırmada Türkiye'ninfarkLı bölgelerindeki 20 süt sığırcıLığı iş-
letmesi ve A. Ü. Veteriner FaküLtesi Doğum Kliniğine getiriLen,jertilite problem-
Li ineklerden aLınan 624 adet kan serumu mikronötralizasyon testi ile IBR/IPV
antikorLarı yönünden kontroL edildi. Ayrıca bu ineklere ait 381 adet vajinaL
swap, 41 I adet lökosit ve 7 adet pLasenta örneklerinin virus izoLasyonu amacıy-
la hücre kültürlerinde pasajları yapıldı.

MikronötraLizasyon testi ile kontroL edilen 624 adet kan serumunun 425
adedi (% 68.10) IBR/IPV virusu nötraLizan antikorLarı yönünden pozitif buLun-
du. Ancak virus izolasyonu amacıyla toplanan örnekLerden virus izoLe edileme-
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di. Kontrol edilen işletmelerin her birinde IBRlIPV enfeksiyonu tespit edildi ve
işletmelerdeki seropozitiflik oranlarının % 6.66 ile % 100 arasında olduğu be-
lirlendi. Ayrıca pozitif serumların SN50 değerlerinin i:1.41-1:316 arasında da-
ğılım gösterdiği saptandı.

Bu araştırmada, virus izolasyonu yapılamamasına rağmen, işletmelerdeki
antikor düzeylerinin yüksekliği nedeniyle, fertilite problemli ineklerde IBRlIPV
virusunun etiyolojik bir etken olabileceği tespit edildi.

Giriş

Hayvancılık işletmelerinin verimliliği fertilite olgusunun sürekliliği esasına
dayanır. Bu olgunun bozulması ovaryumlarda graaf follükülünün oluşmasından,
gebeliğin şekillenmesi, gelişmesi, doğum ve sonrasına kadar geçen sürenin her-
hangi bir aşamasında ortaya çıkar. Bu aşamalarda fertilite bozukluklarına neden
olan IBRIIPV virus enfeksiyonu enfeksiyöz nedenler arasında önemli bir yer
teşkil etmektedir (LO, 12,21,24). Bovine Herpes Virus tip-l (BHV-I) olarak
klasifiye edilen IBRIIPV virusunun genital organlar üzerine etkisi ya direkt ola-
rak dış organlar aracılığı ile çiftleşme sırasında ya da sistemik bir enfeksiyona
bağlı olarak virusun genital organlara ulaşmasıyla meydana gelmektedir (3, 12,
27,31).

Enfeksiyöz bovine rhinotracheitis (IBR) (9, 27, 39), Enfeksiyöz pustular
vulvovaginitis (IPV), (I, 23, 27), Enfeksiyöz pustular balanoposthitis (lPB) (27)
ve Coital exanthema (6, IS) gibi sinonimlerle adlandırılan sığırların bu bulaşıcı,
latent ve akut seyirli viral enfeksiyonu dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'de
yaygın olarak bulunmakta, hayvancılık işletmelerinde büyük ekonomik kayıpla-
ra neden olmaktadır. Enfeksiyonun solunum ve genital sisteme ait olmak üzere
iki klinik seyir şekli vardır (6, i9). Solunum ve genital sistem hastalıkları, birbi-
rinden ayn olarak meydana gelebildiği gibi birliktede görülebilirler (19, 22).
Bunlarla beraber, konjunktivitis (I, 27, 39), enteritis (27, 39), ensefalitis (27,
32, 39), mastitis (16, 21), endometritis (12, 24, 31), abortus (27, 31, 36), neona-
tai ölüm (35) ve embriyonik ölüm (27, 29) gibi bulgular da gözlenmektedir.
Ekonomik kayıpların gerçek temelini ağırlık kaybı, süt veriminde azalma (22),
abartus (22, 27, 36, 37), neonatal (35) ve embriyonal ölüm (27, 29, 39), ile en-
dometritis (12, 24, 31) ve repeat breeding (döl tutmama) (27, 31) gibi fertilite
bozuklukları meydana getirmektedir.

BHV -1 gerek genita1, gerekse solunum sistemi enfeksiyonlarını takiben
sahal ve trigeminal ganglionlara yerleşebilmektedir (2, 34). Bu latent virus za-
man zaman stres faktörleri ve kortikosteroid uygulamalarına bağlı olarak reakti-
ve olabilmektedir (15). Ackermann ve Wyler (2) iki buzağıyı, bir ineğin vajina-
sından izole edilen BHV - i suşu ile intravajinal olarak enfekte ettikten sonra,
sakral ganglionlarda Iatent olarak bulunan bu JPV suşunun genomlarını tespit
ettiklerini bildirmişlerdir.

Miller ve ark. (30), yaptıkları deneysel çalışmada, 6-7 aylık gebe inekler-
den 3 ineğe solunum sisteminden izole edilen Colorado suşunu, diğer 3 ineğe
abort olmuş fötustan izole edilen FI suşunu, 5 ineğe de vaginadan izole edilen
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K22 suşunu i.v. olarak inokule ettikten sonra 2-5 gün içinde hayvanlarda eteş
yükselmesi ve viremi tablosu meydana geldiğini bildirmişlerdir. Bu hayvanlar-
da yapılan incelemeler sonunda, FI ve Colorado suşu verilen ineklerde inokulas-
yondan 17 ile 85 gün sonra abortus şekillenmiş, ancak K22 suşu ile enfekte
ineklerde abortus şekillenmediği saptanmıştır. Ayrıca K22 suşu ile enfekte inek-
lerin 4'ünün plasentasından virus tekrar izole edilmiştir.

Enfekte sperma ile uterusa ulaşabilen virus şiddetli bir nekrotik endometri-
tis oluşturarak i-2 hafta süren geçici infertiliteye neden olabilmektedir (12, 24,
27, 31). Miller ve ark. (28) ineklerin IBR virusu ile intrauterin enfeksiyonundan
sonra endometrium ve myometriumda ödem, hemoraji ve nekroz gibi karakte-
ristik bulgular ile ovaryumdaki korpus luteumun kistik bir görünüme sahip ol-
duğunu bildirmişlerdir.

Elazhary ve ark. (I 2), abortus ve fertilite problemlerinin görüldüğü bir iş-
letmede yaptıkları çalışmada, doğal tohumlamada kullanılan bir boğaya ait sper-
madan İmmunofluoresan testi ile BHV - i antijeninin varlığını saptanuşlar ve vi-
rus izolasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Aynı boğa ile tohumlanan ineklerin
uterus sekresyonundan BHV- i izolasyonu da yapılmıştır.

Burgu ve Akça (8), Türkiye'de suni tohumlamada kullanılan damızlık bo-
ğalarda IBR/IPV enfeksiyonunun tespiti amacıyla toplanan, 47 boğanın kan se-
rumunun 30 (% 63.82)'unda nötralizan antikor varlığını saptamışlardır. Aynı ça-
lışmada, latent enfekte boğaların devamlı virus taşıyıcı ve saçıcısı olabilecekleri
bildirilmiştir. Bu nedenle suni tohumlama merkezlerinde bulunan aktif durum-
daki boğaların, en küçük hastalık belirtilerinde özellikle sperma, prepusyal çal-
kantı sıvısı, lökosit ve burun akıntısı örneklerinden virus izolasyon çalışmalan-
nın yapılması ve serolojik kontrollerde pozitif bulunan hayvanlann damızlıktan
çıkartılması gerektiği önerilmiştir.

Kahrs ve Smith (22), IBR, JPV ve abortusların birlikte görüldüğü bir sfuü-
de, ikj nazal akıntıdan, bir vajinal mukozadan, birde plasentadan virus izole et-
mişler ve bütün serumların antikor titrelerinin akut dönem ile konvalesent dö-
nem arasında 4 kat ve daha fazla düzeyde arttığını saptamışlardır.

Modifiye canlı virus aşıları ile aşılanan hayvanlarda abortus ve infertilite
meydana geldiği araştırıcılar tarafından tespit edilmiştir (3 i,40). Miller ve ark.
(31) 8 ineği doğumdan 14 gün sonra BHV - i modifiye canlı aşısı ile aşılamışlar
ve 60. güne kadar hayvanlann kan progesteron düzeylerini izlemişlerdir. Sonuç-
ta, 8 inekten 4'ünde infertilite meydana gelmiş ve bu 4 inekten 2 tanesi inoku-
lasyonun 10. gününde progesteron azalmasına bağlı olarak östrus belirtisi göste-
rirken, diğer 2'sinde ise inokulasyon sonrası 40-42. günlerde embriyonik ölüm
bulgulan saptanmıştır.

Bugüne kadar Türkiye'de sığırlann IBRIIPV enfeksiyonu birçok araştıncı
tarafından seroepidemiyolojik çalışmalar ile tespit edilmiştir (7,8, 17, 18,33).
Enfeksiyonun varlığı ilk kez 1971 yılında Erhan ve ark. (13) tarafından gerçek-
leştirilen serolojik bir çalışmada ortaya konmuştur. tık virus izolasyonu ise,
Burgu ve Akça (9) tarafından, klinik olarak hasta bir dananın burun akıntısından
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i

gerçekleştirilmiştir. Ancak ineklerdeki abortus, klinik metritis ve repeat bree-
ding gibi infertilite olgularında IBRJIPV virusunun rolünün araştırıldığı bir ça-
lışma bildirilmemiştir.

Bu araştırmada, bu tür klinik belirti gösteren ineklerde IBRJIPV virusunun
izolasyonu ve mikronötralizasyon testi ile seroepidemiyolojik yönden pozitiflik
durumunun saptanması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Virus: Araştırmada IBRJIPV virusu olan BHV-1'in Colorado referens suşu
kullanıldı.

Araştırmada Kullanılan Şüpheli Kan Serumları: Araştırmada kullanılan
kan ö!:TIekleriTürkiye'nin değişik bölgelerindeki hayvancılık işletmeleri ile An-
kara Universitesi Veteriner Fakültesi Doğum Kliniği'ne getirilen abortus, klinik
metritis ve repeat breeding gibi fertilite problemi olan ineklerden toplandı (Tab-
lo 1). Söz konusu hayvanlarda ve bulundukları sürülerde IBRJIPV aşısı uygu-
lanmadığı tespit edildi. Steril şartlarda kaolinli polystren tüpler içine alınan kan
örneklerinden serum ayrılarak 30 dakika süre ile 56°C'lik su banyosunda inakti-
ve edildi ve testte kullanılana kadar -20°C'de saklandI.

Tablo i: IBRIlPY virusu nötralizan antikodarının tespiti amacıyla toplanan şüpheli kan serumu
örnekleri.

-". __ .. .. ..,..-. .._._----

İşletme Kodu Materyal Toplanan Iller ve Bölgeler Serum Sayısı

OL Adana-Akdeniz Bölgesi 21
02 Amasya-Karadeniz Bölgesi 17
03 Antalya-Akdeniz Bölgesi 16
04 Ankara/ı-Iç Anadolu Bölgesi 21
05 Ankara/2-lç Anadolu Bölgesi 50
06 Ankara/3-lç Anadolu Bölgesi 23
07 Ankara/4-lç Anadolu Bölgesi 27
08 Ankara/S-Iç Anadolu Bölgesi 30
09* Ankara/6-lç Anadolu Bölgesi 55
Lo Aydın-Ege Bölgesi 14
ii Balıkesir-Marmara Bölgesi 13
12 Bursa-Marmara Bölgesi 28
13 Çanakkale-Marmara Bölgesi 23

i 14 Eskişehir-Iç Anadolu Bölgesi 36
LS Kırklareli -Marmara Bölgesi 37
16 Muğla-Ege Bölgesi 43
17 Sakarya-Karadeniz Bölgesi 12
18 Samsun/I-Karadeniz Bölgesi 42
19 Samsun/2- Karadeniz Bölgesi

i

39
20 Şanlıurfa-Güneydoğu Anadolu Bölgesi 59
21 Tekirdağ-Marmara Bölgesi 18

624

* A.Ü. Yet. Fakültesi Doğum Kliniği'nden toplanan serumlar TR. Türkiye Geneli.



FERTİLıTE PROBLEMLI L'IIEKLERDE ENFEKSIYÖZ BOVINE 341

Virus Izo/asyon Materya/leri: Bu amaçla abortus, klinik metritis ve repeat
breeding gibi fertilite problemi olan ineklerden alınan vajinal swap ile abort
yapmış ineklerin plasenta örnekleri toplanarak, PBS içinde, steril ve soğuk şart-
lar altında laboratuvara getirildi. Ayrıca bu tür klinik belirti gösteren ineklerin
kan örnekleri EDTA'lı polystren tüplerde toplandı (Tablo 2).

Tablo 2: IBRIIPV vİrusu İzolasyonu ameacıyla ıoplanan örnekler.

Materyal TÜriJ-~ajİnal Swap L- pıaseı'ıta----~---L-Ö-k-o--s-iı.- _J
Materyal Sayısı 381 7 411

.._ ._1 -- _

Hücre Kültürü: Virus izolasyon çalışmalarında FDB ve MDBK hücre kü1-
türlerinden, IBRIIPV virusu Colorado referens suşunun üretilmesi ve mikronöt-
ralizasyon testinin uygulamasında ise, MDBK hücre kültüründen yararlanıldı.
Hücre üretme vasatı olarak % LO inaktif dana serumlu Eagle's MEM vasatı kul-
lanıldı.

Mikronötralizasyon Testi: Test, Frey ve Liess (14)'in bildirdikleri yönteme
göre yapıldı. Inaktive edilmiş ve sulandınlmamış serum örneklerinden mikro-
nötralizasyon tablasının 4 gözüne 0.05 ml kondu. Her bir serum örneği üzerine
eşit miktarda bilinen virustan (1ooDKlDso: 10-) 4~/0.05 mı) eklendi. 37°C'de
COı'li etüvde 2 saat nötralizasyona bırakıldıktan sonra her göze 0.05 ml 3.105
hücre/ml MDBK hücre süspansiyonundan damlatıldı. Mikronötralizasyon tab-
lasının üzerine steril toksik etkisi olmayan yapıştırıcı bant kapatılarak 37°C'de
CO)i etüvde 3 gün süre ile inkube edildi. Sonuçlar 3. gün sonunda doku kültü-
rü mikroskobunda değerlendirildi. Ayrıca, sulandırılmamış kan serum örnekle-
rinde pozitif sonuç veren serumların serum nötralizasyon değerleride (SNso)
mikronötralizasyon yöntemi ile tespit edildi ve serum titreleri Kaerber (20) me-
todu ile hesaplandı.

Vagina/ swap ve p/esanta örnek/erinden virus izo/asyonu çalışması: Steril
şartlarda alınan vajinal swap ve plasenta örnekleri antibiyotikli PBS içinde en
kısa sürede laboratuvara getirildi. Vajinal swap örnekleri 3000 devirde 30 daki-
ka +4°C'de santrifüj edilerek üst sıvı inokulum olarak kullanıldı. Plasenta örnek-
leri ise homojenizatörde işlenerek inokulum hazırlandı. Virus izolasyon dene-
melerinde kullanılacak bu örnekler, sterilite kontrolüne alınarak hücre kültürüne
inokule edilebilecek duruma getirildi. Sonra her bir örnek için iki hücre kültürü
tüpüne 2 ml hücre süspansiyonu (100.000 hücre/ml) konularak 37°C'de 2 gün
inkube edildi. Hücre üretme vasatı olarak % LO fötal dana serumu içeren Eagle's
MEM kullanıldı. Bu süre sonunda hücre yüzeyleri PBS ile yıkandı ve hazırla-
nan inokulumdan 0.2 ml inokule edilerek, 37°C'de i saat adsorbsiyona bırakıldı.
Adsorbsiyondan sonra hücre yüzeyleri PBS ile yıkanarak üzerine 2 ml virus
üretme vasatı Eagle's MEM kondu. Hücre kültürleri 6 gün süre ile 37°C'de in-
kubasyona bırakıldı ve hergün doku kültürü mikroskobunda sitopatolojik deği-
şiklikler yönünden kontrol edildi. Daha sonra -80°C'de dondurulan virus lu hüc-
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re kültürleri 37°C'de su banyosunda çözülerek, 3000 devirde 30 dakika santrifüj
edildi. Üstte kalan sıvı bir sonraki pasaj için inokulum olarak kullanıldı. Her bir
numune için en az 3 kör pasaj yapıldı ve ayrıca 4 tüp hücre kontrololarak bıra-
kıldı.

LökositLerden virus izoLasyonu çaLışması: EDTA'lı polystren tüplere alı-
nan kan örnekleri, lökosit elde etmek amacıyla ISOO-2000devirde Lo dakika sü-
re ile santrifüj edildi. Santrifüj sonrasında üstte görülen lökosit tabakası pastör
pipeti ile alınarak PBS ile karıştırıldı ve yeniden lS00-2000 devirde Lo dakika
süre ile santrifüj edildi. Tekrarlanan bu santrifüjden sonra elde edilen lökositler
% 5 fötal dana serumu ve % Lo Dimethylsulfoxid (DMSO) içeren PBS içinde
karıştırıldı. Sterilite kontrolü yapılarak kullanma zamanına kadar -20°C'de sak-
landı.

Lökositler inokulasyondan önce -20°C'den alınarak 37°C'de ani olarak çöz-
dürüldü ve böylece lökosit içindeki muhtemel virusun açığa çıkması sağlandı.
İnokulasyon, vajinal swap ve plasenta örneklerinden virus izolasyonu çalışma-
sında uygulanan yöntemle yapıldı. Her lökosit örneği için 3 kör pasaj uygulan-
dı.

Bulgular

Virusun türesi: Araştırmada kullanılan IBR-IPY virusu Colorado suşu-
nun MDBK hücre kültüründe, mikrotitrasyon yöntemi ile yapılan titrasyonu n-
da, enfeksiyözite gücü 3. gün sonunda DKIDso = 10.5 75/0.1ml olarak belirlen-
di.

MikronötraLizasyon testi sonuçLarı: Mikronötralizasyon testi ile kontrolü
yapılan 624 adet şüpheli kan serumunun sulandırılmamış örneklerinde 425 ade-
di (% 68.10) IBR-JPY virusu nötralizan antikorları yönünden pozitif bulundu
(Tablo 3 ve Grafik 1).

IBR/JPV virusu nötralizan antikorları yönünden kontrol edilen işletmeler-
deki seropozitiflik oranının % 6.66 ile % 100 arasında olduğu saptandı (Tablo 3
ve Grafik i)

Sulandırılmamış serum örneklerinde pozitif sonuç veren 425 adet serumun
mikronötralizasyon testi ile saptanan serum titreleri, işletmeler genelinde, en dü-
şük SNso değeri 1:1.41, en yüksek SN50 değeri ise 1:316 olarak tespit edildi
(Tablo 4 ve Grafik 2).

Virus izoLasyon çalışması sonuçLarı: Yirus izolasyonu amacıyla fertilite
problemli ineklerden toplanan 38 i adet vaj inal swap ve 7 adet plasenta ile 4 i i
adet lökosit örneklerinin hücre kültürlerinde yapılan pasajlarında virus izole edi-
lemedi.
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Tablo 3: Mikronötralizasyon testi sonuçları.

343

___ o -- _____ o

-
lliRIIPV vİrusu nötralizan antikorları

"-~-"--- ___ o ,--
İşletme Serum Pozitif serum Pozititlik SN50
Kodu Sayısı Sayısı Oranı (%) Dağılımı

OL 21 14 66.66 i :22.4- i: i78
02 17 3 17.64 i: i2.3- 1:31.6
03 16 ıo 62.50 1:12.3-1:251
04 21 21 100.00 1.12.3-1:316
05 50 48 i 96.00 1:1.41-1:251
06 23 20

i
86.95 1:12.3-1: 100

07 27 22 81.48 1:3.98-1:100
08 30 2 i

6.66 1:7.95-1:12.3
09 55 26 i 47.27 i:1.41- i :63. i
10 14 8 57.14 1:31.6-1:251
II 13 6 46.15 i: i2.3- i :63. i
12 28 27 96.42 1:22.4- 1:251
13 23 18 i 78.26 1:12.3-1:315i

14 36 34 94.44 1:2.82-1: 100
15 37 24 64.86 1:1.4 i-i :25 1
16 43 31 72.09 i:1.4 i-i:178
17 12 ıo 83.33 1:22.4- 1:31.6
18 42 6 14.28 1:12.3-1 :63.1
19 39 30 76.R2 1:12.3-1 :R9.2
20 59 56 94.91 1:12.3-1:316
21 18 9 50.00 1:3.98-1:316

Pozitiflik oranı (%)
120

425 68.10 1 1:141-1:316

40

60

100 .

80

:;~'j::,
!~~:!i
:nı::
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~~~.
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Grafik i: Seropozitif olarak tespit edilen ineklerin işletmelere göre pozitiflik dağılı,mlan.
TR: Türkiye geneli pozitiflik oranı (%)
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Tablo 4: IBRJIPV virusuna karşi pozitif serumların SN51ldeğerleri dağılımı.

Serum
Sulandırınalan

Pozitif Serum
Sayısı

--------_ ......•_-
Pozitif Serum
Oranı (%)

i:1.41
1:2.82
1:3.98
1:7.95
1:1:"'.3
1:13.2
1:15.9
1:22.4
1:31.6
1:53.1
1:63.1
1:89.2
i: i()()
1:178
1:251
1:316

6
7
15
5
54
29
37
49
71
24
36
46
22
13
8
3

1.41
1.64
3.52
1.17
12.70
6.82
8.70
11.52
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Sığırların enfeksiyöz nedenlere bağlı fertilite problemleri içinde IBRIIPV
enfeksiyonu önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu viral enfeksiyon klinik metri-
tis, repeat breeding ve abortus gibi infertilite olgularına neden olup, yaygın ola-
rak ortaya çıkmakta ve süt sığırı yetiştiriciliğinde verimlilik yönünden önemli
sorunlardan biri olmaktadır.

Bu araştırmada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki işletmelerden toplanan
fertilite problemli inek serumlannda IBRIIPV virusuna karşı oluşan nötralizan
antikorlann varlığını saptamak amacıyla mikronötralizasyon testi kullanılmıştır.
Ayrıca bu tür ineklere ait vajinal swap, lökosit ve plasenta örneklerinden virus
izolasyonu çalışmaları yapılmıştır.

Araştırmada, fertilite problemli ineklerden alınan kan serumlan mikronöt-
ralizasyon testi ile kontrol edilmiş ve 624 adet kan serumunun 425 adedi (%
68. iO) IBRIIPV nötralizan antikorları yönünden pozitif bulunmuştur. Kontrol
edilen işletmelerin her birinde IBRIIPV enfeksiyonu varlığı tespit edilmiş ve iş-
letmelerdeki seropozitiflik oranının % 6.66 ile % i00 arasında olduğu belirlen-
miştir. Pozitif serumların SNso değerlerinin ise i: 1.41 - 1:316 arasında dağılım
gösterdiği saptanmıştır.

Türkiye'de IBRIIPV enfeksiyonu üzerindeki çalışmalar genellikle sağlıklı
görünüşlü sığırlardan alınan kan serumlarının serolojik kontrolleri ile yapılmış-
tır. Erhan ve ark. (13) farklı iki işletmede bulunan sığırlarda % 20 ve % 29 ora-
nında, Gürtürk ve ark. (I 7) değişik bölgelerden topladıklan i029 adet sığır seru-
munun 561 adedinde (% 54.41), Akça (4) 437 adet sığır serumunun 238
adedinde (% 54.56), Burgu ve Akça (7) 61 adet sığır serumundan 31 adedinde
(% 55.70) IBR/JPV nötralizan antikorlannın varlığını tespit etmişlerdir. Öztürk
ve ark. (33) ise zaman zaman solunum sistemi enfeksiyonlannın görüldüğü bir
işletmede bulunan 2 yaşın üzerindeki sığırlarda % 89.70 oranında seropozitiflik
saptadıklannı bildirmişlerdir. Bu araştırmada ise, fertilite problemli ineklerden
alınan 624 kan seruıp.undan 425 adedinde (% 68. ıo) IBRIIPV antikorlan tespit
edilmiştir. Bu oran, Oztürk ve ark. (33)'nın bildirdikleri oran dışında, Türkiye'de
daha önce IBRIIPV enfeksiyonu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda bildirilen
oranlardan daha yüksektir.

Araştırmada kullanılan hayvanlann özellikleri gözönünde bulunduruldu-
ğunda, örneklenen hayvanlarda yüksek antikor titresinin tespiti fertilite prob-
lemleri oluşumunda IBRIIPV virusu~~n rolü olabileceğini açıkca ortaya koy-
maktadır. Bu açıdan bakıldığında, Oztürk ve ark. (33)'nın araştırmalannda
zaman zaman solunum sistemi enfeksiyonlannın görüldüğü işletmede yüksek
pozitiflik tespit etmeleri ile bu araştırma arasında paralellik gözlenmektedir. Ni-
tekim, Woernle ve Brunner (38) de nötralizasyon testi ile sağlıklı sığırlarda %
2.5, solunum yolu enfeksiyonlannın görüldüğü sığırlarda % 24, fertilite prob-
lemli sığırlar ile abortus ve neonatal ölüm olgulannın görüldüğü sığırlarda % 23
oranında IBR virusuna karşı oluşan nötralizan antikorların varlığını tespit ettik-
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lerini bildirmişlerdir. Manıckam ve Mohan (26) ise, 187 abort yapan ınekten al-
dıkları serum örneklerinde, IBR yönünden yaptıkları serolojik çalışmada, 43
adet ineğin (% 23) 1:8 ve daha yüksek titrede pozitif sonuç verdiğini saptamış-
lardır. Allegri ve ark. (5) 49 işletmeden topladıkları 437 adet fertilite problemli
inek serumundan i76 adedini (% 40.3) IBR virusu yönünden seropozitif olarak
tespit etmişler ve serumların toplandığı işletmelerden 26 (% 53)'sında seropozi-
tiflik saptadıklarını bildirmektedirler.

Araştırmada ayrıca, fertilite problemli ineklerden toplanan 38 i adet vajinal
swap, 4 i1 adet lökosit ve 7 adet plasenta örneği virus izolasyonu amacıyla hüc-
re kültürlerinde pasajIanmış, fakat materyallerden virus izolasyonu yapılama-
mıştır. Ancak bu durum, örneklenen hayvanlarda fertilite problemlerinin IBR!
IPV virusuna ilgili olmadığının bir kanıtı değildir. Araştırmada kullanılan vaji-
nal swap ve lökosit örneklerinin alındığı dönemde, akut klinik belirtilerin göz-
lenmemiş olması nedeniyle virus izolasyonu olasılığının düşük olacağı açıktır.
IBRIIPV enfeksiyonuna bağlı abortus olgularında ise, virusun genellikle inakti-
ve olması nedeniyle, toplanan 7 adet plasenta örneğinde virus izolasyonu ger-
çekleştirilememiştir. Bu sebeple teşhiste antijen tespitine yönelik yöntemlerin
kullanılması gerekmektedir. Lucas ve ark. (25), tarafından 582 abort materyalin-
den birinde Immunofluoresan (IF) testi ile IBR antijeni tespit edilirken, 330 ma-
teryalin hücre kültürlerinde yapılan virus izolasyonu çalışmalarından ise, sonuç
elde edilememiştir. Bununla birlikte bazı araştırıcılar (37, 39) izolasyonun ger-
çekleştirilemediği durumlarda salgından 2-3 hafta sonra toplanan serum örnek-
lerinde antikor tespiti ilc IBRIIPV enfeksiyonunun tanısının yapılabileceğini bil-
dirmektedirler. Bu çalışmada da fertilite problemli ineklere ait vajinal swap,
lökosit ve plasenta örneklerinden virus izolasyonu yapılamamış olmasına rağ-
men, bu hayvanlarda yüksek seropozitifliğin tespit edilmiş olması nedeniyle,
ineklerin fertilite problemlerinde IBR/lPV virusunun etiyolojik bir etken olabi-
leceği sonucuna varılmıştır.

Nitekim, Collings ve ark. (l I), solunum ve genital sistem enfeksiyonlarının
birlikte görüldüğü bir sürüde yaptıkları virolojik ve serolojik çalışmada, konve-
lesent dönemdeki hayvanlarda belirgin bir IBRIIPV virusu antikor titresinin ol-
duğunu, ancak bu dönemde vulvo-vaginitisli ineklerden virus izolasyonu yapıla-
madığını bildirmektedirIer.

Abmham ve ark. (l) IBR/lPV enfeksiyonunun patlak verdiği bir işletmede
yaptıkları çalışmada, 92 nazal ve konjunktival sekresyonun 38'inde (% 4 1.3),
413 semen örneğinin }3'inde (% 3.1),43 prepusyal çalkantı sıvısının 9'unda (%
26.9), IBR/lPV virus izolasyonunu gerçekleştirmişler, ancak i i vajinal sekres-
yonun hiçbirinden virus izole edememişlerdir. Klinik belirtilerin görülmesiyle
birlikte kan serumu elde edilen hayvanların % 45-60'ında düşük düzeylerde
(l :2- 1:8) antikor saptanırken, enfeksiyon sonrası dönemde antikor düzeyinin
arttığı belirtilmiştir.

Collery (10), infertilite olgusunun görüldüğü, 14 inek ve i boğanın bulun-
duğu bir işletmede 2 vajinal swap ile i prepusyal çalkantı sıvısından IBR/lPV
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virusu izole ettiklerini bildirmişlerdir. Bu akut dönem sonrasında tekrar aynı
hayvanlardan alınan örneklerden izolasyonun gerçekleştirilemediği, ancak se-
rum antikor titrelerinde 20-70 kat artma görüldüğü tespit edilmiştir.

Lomba ve ark. (24), bir işletmedeki metritis olgularından IBR virusu izole
ettiklerini ve enfeksiyondan 6- iOgün sonra hayvanlara ait serum antikor titrele-
rinin 1:64 ve daha yüksek düzeylerde olduğunu bildirmişlerdir.

Sonuç olarak, IBRIIPV nötralizan antikorları yönünden kontrol edilen bü-
tün işletmelerde seropozitifliğin tespit edilmiş olması dikkat çekicidir. Örnekle-
rin toplandığı işletmelerde IBRlIPV virusu aşı uygulamasının yapılmamı.ş olma-
sı aşıya bağlı oluşacak antikorların bulunma olasılığını ortadan kaldırmaktadır.
İşletmelerdeki hayvanların bir kısmının da latent enfekte olabilmeleri, latent
virusun çeşitli faktörlerin etkisi ile zaman zaman reaktive olarak yeniden enfek-
siyona dönüşebilme ve etrafa saçılması yönünden önem taşımaktadır. Araştır-
maların yapıldığı işletmelerde genellikle suni tohumlama uygulamalarının ya-
pıldığı bilinmektedir. IBR/IPV virusu ile enfekte boğalardan alınan spermaların
ineklerde infertiliteye neden olabileceği de bir diğer gerçektir. Bu nedenle özel-
likle suni tohumlamada kullanılan latent enfekte boğaların serolojik kontroller-
den geçirilmesi, sperma, lökosit, prepusyal çalkantı sıvısı ve burun akıntısı ör-
neklerinden virus izolasyonu çalışmalarının yapılması, serolojik kontrollerde
pozitif bulunan hayvanların damızlıktan çıkartılması gerekmektedir. Böylece
işletmelerdeki akut ve latent enfeksiyonların kontrolleri ile birlikte, sperma kay-
naklı IBR/lPV virusuna bağlı oluşabilecek fertilite problemleri en az düzeye in-
dirilecek ve bu çalışmalar ülke hayvancılığını olumlu yönde etkileyerek, hay-
vancılıkta verimliliğin artırılmasında önemli bir etken olacaktır.
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