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The role and importance of viral infections affecting horse production.

Summary: Pure-breeding is taking its own place as an important branch
of animal husbandry in Turkey. Simultaneously, various kinds of livestock prob-
lems including mainly abortions and neonatal foal deaths are affecting this sec-
tor prominently. In this artiele, virus infections of horses playing and important
role together with other well-knownfactors and their influences have be en held
and described in detai! in the basis of different terms of horse breedingo

Özet: Safkan at yetiştiriciliği gün geçtikçe önemli bir sektör olarak Türki-
ye hayvancılığı içindeki yerini almaktadır. Beraberinde de hastalıklara bağlı
olan ve olmayan yetiştirme problemlerini de (abortlar, neonatal tay ölümleri)
getirmektedir. Hastalıklara bağlı problemler içinde virusların neden olduğu en-
feksiyonlar ayrı bir özellik taşımaktadır. Bu derlemede, farklı dönemler yönün-
den atçılık sektörünü tehdit eden değişikfaktörler içinde, virus enfeksiyonları ve
yetiştiriciliğe olan etkileri tanımlanmıştır.

Giriş

Safkan at yetiştiriciliğine, olumsuz yönde
etkiyen enfeksiyon hastalıklar arasında viral en-
feksiyonlar önemli bir yer tutmaktadır (9).

Viral enfeksiyonlar bilindiği gibi herhangi
bir kemoterapötik tedaviye yanıt vermezler.
Aynca çoğunlukla viral enfeksiyonlann seyri
bakterilerin devreye girmesi ş.onucu daha
komplike bir durum gösterir (9). üzellikle atla-
nn viral hastalıklan ile mücadelede ağırlık pro-
filaksi yani koruyucu hekimliğe yönelik olmalı-
dır.

At yetiştiriciliğinde viruslann oluşturabile-
ceği enfeksiyon hastalıklan başlıca şu gruplarda
toplamak mümkündür (9);

1- Taylara yönelik enfeksiyonlar.

2- Solunum yolu enfeksiyonlan,

3- Abartif enfeksiyonlar.

4- Diyare oluşturan enfeksiyonlar.

Sağlıklı bir at yetiştiriciliği, intrauterin ya-
şamdaki sağlık durumuna bağımlıdır. Dolayı-
sıyla da taylara yönelik enfeksiyonlar daha
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başka bir önem taşır. Gebe kısraklardan sağlıklı
ve sağlam bir tayelde edebilme endişesi her ye-
tiştirici için gebelik olayı ile birlikte başlar. Kıs-
raklardaki abort olaylannda viral enfeksiyonlar
ve ikiz gebelik durumu çok sık rastlanan neden-
ler arasındadır (14). Enfeksiyona bağlı olmayan
tay kayıplan ile ilgili olarak yapılan 2 yıl süreli
bir araşurmada (14) erkek taylardaki ölüm ora-
nının dişi taylara <;>ranlaçok daha yüksek oldu-
ğu saptanmıştır. üzellikle doğuma çok yakın
dönemde ölüm olaylan erkek taylarda daha sık
görülmektedir. Erkek taylar dişilere oranla
intra-uterin dönemde daha hızlı geliştikleri için
doğum sırasında daha çok zarar görmekte ve bu
durum doğum sonrası ölüme kadar varabilen
problemler yaratmaktadır (14).

Normal gebelik süresi sonunda doğan tay-
larda meydana gelen ölüm nedenleri başlıca iki
grupta özetlenebilir (14);

- Önlemi mümkün olmayan nedenler: Bu
grupta güç doğumlar, anomaliler. plasenta yır-
tıklan ve çeşitli kazalar yeralır.

- Önlemi mümkün olabilen nedenler: Bu
grupta ise terapötik önlemler ve özellikle tavla
hijyeni önlemleri ile etkili olunabilecek neden-
ler bulunur.
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Tayenfeksiyonlan ve tay kayıplannı önle-
mede başan, enfeksiyonun sebebini ortaya koy-
makla veya ölüme sebep olan semptom komp-
lekslerini belirlemekle mümkündür (13).

Enfeksiyonuoluşturan etkeni n belirlenme-
si için, etkenin özellikleri ile taylarda oluştura-
ca~ı enfeksiyon tablosunu iyi bilmek gerekmek-
tedir. Tayenfeksiyonlan başlıca üç dönemde
incelenmektedir (13);

i. Prenatal dönem enfeksiyonlan (Embri-
yonal, fötal gelişim sırasında)

II. Perinatal dönem enfeksiyonlan (Gebeli-
gin 20. haftasından doguma kadar olan dönem)

III. Posınatal dönem enfeksiyonlan
(Dogum sonrası dönem)

Taylarda bu dönemlerde enfeksiyon oluş-
masına neden olabilecek negatif faktörler de
dönem itibanyla şunlardır (13).

i. DÖNEM FAKTÖRLER

Prenatal Kısraklann enfeksiyonu (per-
siste enfeksiyon)
Genetik dispozisyon
Endojen/Ekzojen metabolizma
bozukluklan (kısraklarda)

Birçok virus enfeksiyonu kısraklarda
subklinik persiste enfeksiyon şeklinde seyreder
ve herhangi bir klinik belirti göstenneyen sa~-
lıklı görünüşteki bu kısraklarda. etken intrau-
terin olarak nakledilebilir. Bu enfeksiyon et-
kenleri embriyonal-fötal gelişimin çeşitli
dönemlerinde etkili olmak suretiyle peri- ve
pasınatal dönemler için büyük tehlike oluşturur.
Buna bagıı olarak abort veya yaşam şansı zayıf
olan ve enfeksiyon etkenini taşıyan tay dogum-
lan gerçekleşir (13).

Bu enfeksiyon etkenlerinin başlıcalan:

1) a. Rhinopneumonitis virusu (EHV-I)

b. Cytomegalovirus (EHV -2)

c. Enfeksiyöz anemi virusu (EIA V)

d. Adenovirus

2) Chlamydia, Mycoplasma, Streptococ ve
mantar enfeksiyonlannda da zaman zaman
intrauterin olarak etken nakli sözkonusu olabil-
mektedir.

3) Kısraklann gebelik sırasında akut olarak
hastalanmalan durumunda da Equine Arteritis
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ve Equine Influenza viruslan intrauterin olarak
nakledilebilmektedir (13).

Intrauterin enfeksiyonlara baglı olarak
meydana gelebilecek ve klinik olarak izlenebi-
lecek tablolar da şunlardır (13);

- Equine Rhinopneumonitis: gebeli~in ileri
dönemlerinde abort, enfeksiyon etkeni taşıyan
ve yaşam şansı az tay dogumu.

- Equine Herpesvirus tip-2: enfekte tay do-
~umu ve dogum sonrası latent olan etkenin akti-
vasyonu.

- Equine Adenovirus: abort veya yaşama
şansı az tay do~umu

- Enfeksiyöz anemi: enfeksiyon etkenini
taşıyan ve yaşama şansı az tay dogumu.

- Chlamydia: abort veya etkeni taşıyan ve
yaşama şansı az tay dogumu

- Mycoplasma: abort

- Bakteriler: abort veya enfeksiyon etkeni-
ni taşıyan tay dogumu

- Mantarlar: aborto

Yaş ve bazı yapısal faktörler de enfeksiyöz
hastalıklara karşı olan duyarlılıkta hazırlayıcı
etki yapabilirler (13). Gençlik dispazisyonuna
bağlı olarak taylara yönelik oluşabilecek bozuk-
luklar şunlardır:

- İmmünite noksanlı~ı: enfeksiyon etkenini
taşıyan ve yaşama şansı az tay dogumu

- Teratolojik oluşumlar: yaşama ş<insı az
tay dogumu.

Enfeksiyon etkenleri herhaI}gi bir abort
olayına neden olmaksızın dogum öncesi yavru-
da enfeksiyon oluşturabildikleri. gibi, gerek
anne ve gerekse taylarda peri ve pasınatal dö-
nemde stres durumu yaratmak suretiyle, özel-
likle yeni do~an taylan enfeksiyonlara karşı du-
yarlı hale getirirler (13).

Bu noktada bir di~er önemli faktör de im-
munsupresyondur. Immunsupresyon oluşturabi-
len enfeksiyon etkenleri ile karşılaşılan annele-
rin taylannda da bu durum devam etmek
suretiyle, organizmamn diger enfeksiyon etken-
lerine karşı aşın duyarlılık kazanması sözkonu-
su olmaktadır. Özellikle AIDS'e neden olan
Human Immunodeficiency Virus (HlV)'unu da
bünyesinde bulunduran Retroviruslar grubu en-
feksiyonlar, immunsupresyon yönünden büyük
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önem taşımaktadır. Atların enfeksiyöz anemisi-
nin etkeni de bu grup viruslar içinde yer almak-
tadır (13).

Taylarda perinatal bozukJukJara neden ola-
bilecek primer faktörler şunlardır (13);

- Asfeksi

- Yaralanmalar: Kosta (kaburga) kınkJan

- Düşme: İntrakraniyal hematom
Omurilik yaralanmalan

Türkiye'de EIA enfeksiyonunun klinik ola-
rak dikkat çekecek kadar toplu halde görülmesi,
1952 yılında ve o zamanki adı ile Sultansuyu
harasında yetiştirilen Arap atlarında olmuştur
(10). 1955 yılında farklı yerlerden saglanan 90
ata ait histopatolojik kontrollerde enfeksiyonun
Türkiye'deki durumu hakkında bilgi edinilmiş-
tir (4). Alınan önlemler enfeksiyonun yayılma-
sına engelolmuş ve daha sonraki yıllarda en-
feksiyondan söz edilmemiştir.

Perinatal dönemde etkili olabilecek virus
enfeksiyonlan içinde ilk sırayı herpesvirus en-
feksiyonları alır. Equine Herpesvirus (EHV)1ar
tip-1 ve tip-2 olarak iki grupta toplanmakta
olup, taylarda intrauterin enfeksiyonlar oluştur-
maktadırlar (13).

EHV -1, virulense baglı olarak abort veya
enfekte tay dogumlan meydana getirmektedir.
EHV -2 ile enfekte dagan taylar klinik olarak
sağlıklı bir görünüşte olabilirler. zaman zaman
da kJinik olarak keratokonjunktivitis ve özellik-
le süt emme dönemindeki safkan arap taylann-
da solunum yolu hastalıgına yol açabilirler (13).

Herpesviruslarla ilgili bir diger faktör de
dogum stresidir. Latent özellige sahip olan her-
pesviruslar özellikJe dogum stresine baglı ola-
rak latent dönemden aktif döneme geçmek sure-
tiyle klinik tablo oluşturabilirler (13).

Daha çok neonatal dönemde görülmekle
birlikte perinatal dönem hastalıkJan içinde reo-
ve retrovirus'lar da zaman zaman etkili olmak-
tadır. Bu dönemde etkili faktörlerden bir diğeri
de doğum sırasında hijyenik şartlann en düşük
düzeyde olmasına bağlı olarak ve insanlar tara-
fından yaratılabilen enfeksiyon riskidir (13).

Atlann perinatal hastalıkJannın çıkışında
önemli roloynayan ve gözardı edilemeyen
çevre faktörlerinin etkilerini de şekil 1'de gör-
mek mümkündür (5):

III. POSTNATAL DÖNEM

3) Malformasyon (şekil bozuklukları)

4)lmmunsupresyon

5) Diger hastalıklar

Doğum olayı ile birlikte enfeksiyonlar,
özellikJe virus enfeksiyonlan için yeni olanak-

Doguİ11travması
Asfeksi
Dogum süresİne bağlı olarak
enfeksiyonlann aktivite ka-
zanması, sürü enfeksiyonlan.

Perinatal

1988- 1989 yıllarında Arap an yetiştiriciligi
yapan üç işlennede (Anadolu, Karacabey, SUL-
tansuyu) ve özel sektöre ait bazı işletmelerdeki
atlarda yapılan serolojik kontroller sonucunda
EIA virusuna karşı herhangi bir antikora rast-
lanmamıştır (2). Bu sonuç enfeksiyonun Türki-
ye'de tamamen ortadan kaldınldığının bir kanı-
tıdır ve diger dünya ülkeleri ile
karşı1aştınldı~nda, Türkiye açısından olumlu
yönde büyük bir önem taşımaktadır.

II. DÖNEM FAKTÖRLER

Şekil ı. Perinaıal hasıalıklarda çevre faktörü

Perinaıal Hasıalıklar

Danuzlık kısrak sayısı Yaş

Çiftlik büyüklüğü

Çifllik yaşı

Yerleşim yeri

i
Yetiştinne Çiftliğinin Durumu

_1_-

- Dogum Stresi: Latent enfeksiyonlann akti-
vasyonu.

(EHV-L, EHV-2, Rotavirus,
Coronavirus, Bakteriler)

- Dogum Sırasındaki Kontaminasyonlar:
Fazla miktarda bakteri ile meydana gelen en-
feksiyonlar.

Genel anlamda perinatal dönem hastalıkJa-
n beş ana grupta toplanabilmektedir (5).

1) Enfeksiyöz hastalıklar

2) Enfeksiyöz olmayan hastalıkJar

Bölgesel dağılım

Bölge özellikleri

Çiftlik faktörleri Kısrak faktörü
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lar ortaya çıkmaktadır. Latent dönemden aktif
döneme geçebilen bazı viruslar (Herpesvirus-
lar) amıeden yogun biçimde saçılarak yeni do-
~an1arda enfeksiyon meydana getirebilirler. Ay-
nca perinatal ve prenata1 dönemde enfekte olan
fötuslann mevcut latent enfeksiyonlan dogumla
birlikte aktivite kazanarak klinik tabloya dönü-
şebilirler (13).

Özellikle posmatal döneme ait hastalık tab-
losunun oluşmasında, prenatal dönemdeki has-
talık olayının klinige dönüşmesi veya neonatal
yeni enfeksiyonlann meydana gelmesi rol
oynar (13).

Taylarda meydana gelen neonatal septise-
mi olaylannda bakteriyel enfeksiyonlann yanı-
sıra virus enfeksiyonlan da önemli rol oyna-
maktadır.

Özellikle EHV -2, Rotavirus, Coronavirus
ve 3 ayın üzerindeki hayvanlarda da Adenovi-
rus ve EHV-I neonatal viremilere neden olmak-
tadır. Taylarda çeşitli nedenlerle uygulanan an-
tibiyotik ve kortizon tedavileri
immunsupresyona neden olmakta ve özellikle
latent EHV -2 enfeksiyonlarının aktivite kazan-
masını saglamaktadır (13).

Rotaviruslar at populasyonunda ishal olay-
larının potansiyel nedenleridir ve taydan taya
temas suretiyle veya yetiştirici personel vasıta-
sıyla indirekt olarak da geçebilir (8). Hastalığın
inkubasyon periyodu 2-3 gün olup, 2 yaşın al-
undaki taylar şiddetli klinik tablo gösterirler.
Krupöz, şiddetli sulu bir ishal vardır. Zaman
zaman enfeksiyonun oluşturduğu su kaybına
bağlı olarak ölüm olaylan meydana gelebilir.
İntrauterin dönemde enfeksiyon meydana gel-
memesi durumunda, yenidoğanlar için enfeksi-
yonun önlenebilmesindeki en etkili yol kolost-
rumdur (8).

Neonatal dönemde taylarda oluşabilecek
bozukluklara primer düzeyde etkili faktörler
şunlardır (13);

Enfeksiyonlar:

Bakteriyel:Tay felçleri septisemi kompleksi
Tetanoz
Sekonder metabolizma bozukluklan

Hastalık Oluşmasını Teşvik Edici Faktörler:

İmmun yetersizlik sendromu
Absorbsiyon bozuklukları
Yetersiz kolostrom alma

Yaralanınalar
Dogwn stresi sonucu persiste enfek-
siyonun aktivite kazanması

Son zamanlarda bütün dünyada at yetiştiri-
ciligini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ba-
şında enfeksiyonlar, özellikle viral enfeksiyon-
lar yönünden yeterli kontrolü yapılmamış at
dışalımlan gelmektedir. Bilindiği gibi atlar bir
ülkeden başka ülkeye başlıca üç nedenden biri
ile nakledilmektedir.

A)

B)

1. Atların satılması veya devamlı sahipleri-
nin yer değiştirmesiyle,

2. Damızlık amacıyla (çiftleştirme),

3. Yanşmalar nedeniyle (koşu, engel atla-
ma vb.)

Dolayısıyla da atlann uluslararas.ı. trafiği
diğer hayvanlara oranla daha fazladır. ümeğin,
İngiltere dünyada 60'ın üzerinde ülkeye at ihraç
etmektedir. Bu durum ister istemez bazı riskleri
de beraberinde getirmektedir. Şöyle ki, bu atla.
nn büyük bir bölümü çeşitli ~ikroorganizmala-
rın subklinik taşıyıcılandır. üzellikle herpesvi-
ruslar gibi genelde gizli seyreden
enfeksiyonlann etkenleri nakil sırasında oluşan
stres faktörlerine bağlı olarak latent dönemden
aktif döneme geçmekte ve yeni geldigi ülkede
enfeksiyonun saçılmasında roloynamaktadır.
Diğer taraftan bir ülkeye yeni bir enfeksiyonun
girmesi, risk altındaki populasyonun çok yük-
sek oranda duyarlı olması nedeniyle ciddi so-
nuçlar doğurabilecektir (ll).

Hastalıklar yönünde.ı:ımesafe ve nakil aracı
da önemli faktörlerdir. ümeğin uçakla yapıla-
cak bir nakilde, olası enfeksiyonun ülkeler ara-
sındaki epidemi riski daha yüksektir. Deniz
yolu ile olan nakil ise bazı dezavantajIann yanı-
sıra, enfeksiyonların kontrolü açısından yararlı
sayılabilecek bir karantina dönemi sağlamakta-
dır. Son yıllarda dünyada "Equine influenza"
vakalarındaki artlŞta hava yolu ile nakliyenin
öneminin büyük oldugu unutulmamalıdır (ll).

Bugün için Avrupa'da mevcut iki önemli
viral enfeksiyon olan "Equine viral arteritis"
(EVA) ve "Equine infectious anemia" (EIA) (2)
henüz Türkiye'de görülmemiştir. Bu durumun
devam etmesi ve Türkiye'nin bu özelliğini ko-
ruyabilmesi zaman zaman yapılacak serolojik
kontrollerIe mümkün olabilecektir. Türkiye ge-

Rotavirus
Coronavirus
Adenovirus diyareleri
EHV-I (Solunum yolu enfeksiyonu)

EHV-2 (Solunum yolu enfeksiyonu,
keratokonjunktivitis)

Viral:
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lecekte Avrupa ülkelerine safkan at satımı ya-
pabilecek ender ülkeler arasında yerini alacak-
tır. Bu hastalıklarla ilgili olarak bazı Avrupa ve
Güneydo~ Asya ülkelerindeki veriler şu şekil-
de özetlenebilir:

EIA yönünden önemli bir olay İtalya'da
saptanmıştır (12). İtalya 'nın Polanya, Sırbistan,
Rusya, Uruguay, Bulgaristan, Macaristan, Ro-
manya, Yunanistan ve Fransa'dan kasaplık
amaçla ithal etti~i atlardan, Sırbistan orijinli 4,
Polanya orijinli 3 ve Rusya orijinl.i 2'sinde EIA
antikorları saptanmıştır. Yine ıtalya 'ya (3)
1986-1987 yılları arasında kasaplık amaçla ithal
edilen ı-20 yaşlı 44 sa~lıklı görünüşlü at arasın-
da Polanya'dan ithal edilen ll, Fransa ve Yu-
nanistan'dan ithal edilen 2'şer hayvanda EIA
tespit edilmiştir.

Olaya Equine Viral Arteritis (EVA) yö-
nünden bakıldı~ında da benzer tablo ortaya çık-
maktadır. Japonya 'ya ithal edilen ve karantina
ünitelerinde gözlem altına ~ınan 140 attan,
Rusya kökenli olanlarda 8, Ingiltere kökenli
olanlarda 3 ve Fransa'dan gelen 1 olmak üzere
toplam 12 atta (%8.6) bu virusa karşı antikor
saptanmıştır (1). EVA dünyada geniş bir yayılı-
ma sahip olmasına karşın, Avustralya ve Yeni
Zelanda bu viruslardan arınmış olarak kalabil-
meyi uzun süre başarmışlardır. Ancak 1988 yı-
lında Avustralya'ya Kuzey Amerika'dan Yeni
Zelanda aracılı~ ile alınan atlarda, bu virusa
karşı antikor saptanmıştır. Hastalık önceleri
ithal edilen safkan aygırlarda görülmüş, sonra
serolojik olarak. konkur ve yanş atı populasyo-
nunda saptanmıştır (17).

EVA virusunun yayılışında iki önemli yol
vardır (6)

a) Taşıyıcı aygırlardan kısraklara venereal
yolla nakil,

b) Enfekte sperma ile suni tohumlama ve
aerosol yolla nakil (EVAile akut enfekte atlann
solunum sekresyonlan ile)

Gerekli kontrollere özen gösterilmemesi
halinde Türkiye'de henüz hiç görülmeyen bu
enfeksiyonun Türkiye'ye girmesi mümkün ola-
bilecektir.

Sonuç

Ülkeler, her ne kadar at hastalıklan ile ilgi-
li olarak. gerekli bilgileri sa~lamakta ve bunlan
uluslararası kurumlara aktarmakta iseler de,
zaman zaman bu bilgilerin yetersizli~i ortaya
çıkmaktadır. Türkiye açısından üzerinde önem-
le durulması gereken önemli noktalan şöyle sı-
ralamak mümkündür,

I) Damızlık ve sportif amaçlı at dışalımla-
nnda ithalin gerçekleştirildi~ ülkedeki at hasta-
lıklan hakkında tam bilgi sahibi olmak.

2) İthali yapılacak olan atların serolojik ve
vi roloj ik kontrollerinin sonuçlarını ithalattan
önce bilmek.

3) İthalatta mutlaka karantina uygulamak.

4) Yetiştirme sırasında düzenli serolojik
kontrolleri yapmak.

5) Aşı uygulamalarında gerekli özeni gös-
termek. .
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