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Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında
antijenik farklılıklar
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Özet: Aynı adla bilinen fakat deği~ik lahoratuvarlarda farklı pasaj geçmı~ine sahip olan virııslann anlijenık y;ıpılannda l:ırk-
Iılıklar olu~abileeeği savunulınakladı!". Bu ara~ltnnada Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Yiroloji Anabilim DallLıboratuvarınd~1
kullanılmakta olan cp BVDV f\iADL-Ank.lab ve nep BVDV su~u 0712/80/Hannover-i\nk.Lıb vinıslarınıı] 15 değı.~ik Moah'a k;ır~ı
slrepıoavıdin-hiotin-peroksiel;ıı yöntemiyle ıest edilerek antijenik karakteriDısyonunun yapılınası ve elde edilecek hulguların d;ıha
önce Hannover Veteriner Yüksek Okulu Yiroloji Enstitlisü'nde (HVI) ayl1l adla kullanılan viruslarla elde edilmi~ verilerle br
~ıla~lınlarak farklılıklann sapıanması amaçıanml~ltr. Ara~ıırıııa neticesinde NADL-Ank.Lıh ilc HVI'daki :'-JADL'I;lr INADL-/\nıc,
ve NADL-Hannover) arasınela hirer cpitopta farklılık olabileceğı, 07 i2/80!Hannovcr-Ank.Lıh ilc clde cdılen verilerle. IIVrıl;ı 071:2/
8()fHannover vinısuyla yapılıııı~ çalı~nıalarcla elde cdilmi~ veriler arasıııcla isc farklılıklar olduğu ortaya konulmu~ıur

Anahıar kelııııelcr: A11lijenik kar~ıla~ltnna. BVDV su~lan. monoklonal antikorlar

Antigenic differences among BVDV strains known under same name
in different laboratories

Summary: In ıhis rescareh, antıgcnie eharacıeri/ation results of :'-JADL-Ank.Lıh anel 0712/80/lIaıınover .'\lık.Lıh sır;ıim ol.
BVDV. which arc hcıng uscd in Virology Lahoratory of Ankara University, Faeıılty of Vcterinary Medicinc. wiıh rc.'llllS ı;ıkı'n Irom
ıhc sıudics with "inıscs known under the saıııc namc in Virology Institute of IIannover Ycteri;ıry High School II.IVI) wcrc
comrarcd usıng Moab b;ısed sırcrtoavidin-hioıın-peroxidasc teehniquc. LL is pointed (LUIthal Ni\DL-Ank.Lıb h;ıs dıllercIKe JUSI ın
one cpıtop from Ni\DL-Amcs and ~ADL-Hannüver, are heing uscd in HVI. according ıo results of pre\ ı()lıs,ıudies.
07l2/80/Hannover-Ank.Lah gaye patterns whieh include dillercnces from patterns of 07 i2/80/HannoVl:r (iiVI) e1enveJ from the
same .sıudies.

Key worcls: Anlıgenic comparison, BVDY strains in differenıiahoraıories, monoelonal ;\Ilıihoelıe,

Giri~
Bovine viral diarrhoea (BYD) virus pestiviruslar ge-

mısuna dahiL. pozitif polariteli ve zarlı bir RNA vi-
rusudur (I ı). Etken tüm dünyada sığır ve koyun po-
pülasyonlarında yaygııı obrak giizlcnmekte, klinik veya
subklinik enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Hastalık hafif
bir enteritisle karakterize sindirim sistemi enfeksiyo-
nundan, aborı. mumifiye Wtus, föta! anomaliler ve repeat
breeding'e varan genital sistem enfeksiyonları ile so-
lunum sistemi enfeksiyonlarına kadar uzanan bir akut en-
feksiyon tahlosuna sahiptir (i ,9). Ayrıca, fötal hayatın
45. i :zo. günleri arasında sitopatojen olmayan (ncp) BYD
\'irusla enfekte olan sığır fötuslarında persiste enfeksiyon
(PI) gelişmekte ve bu bireyler postnatal yaşamlarında ımı-
cosal disease (MD) riski taşımaktadır (2). MD, nep BYD
virus hiyotipil'le PI olan sığırın postnaıal yaşamda ho-
molog sitopato.jen (ep) biyotiple süperenfekte olması ile
ortaya çıkan ölümclil bir tablodur.

Olafson (14)'un 1946 yılında BYD'yi ilk kez ta-
nımlamasından bugüne BYD vinısla yapılan çalışmalarda
oldukça önemli yol alınmıştır. Öncelikle, virusun iki fark-
lı biyotipinin varnlduğu (6,7) ve hu biyotipler arasındaki
ilişkinin MD'nin patogenezini şekillendirdiği (3), ayrıca
virusun özgün bir PI modelinin olduğu ortaya ko.-

nulmuştur. Son 20 yılda ise vimlo.iide monoklonal an-
tikorlar (Moah) '.e polimeraz zincir reaksiyonunun (PCRJ
kullanılması önemli vimlojik gelişnıelerdir.

Bu süreç içerisinde dünyanın değişik biilgelerindeki
laboratuvarıarda BYD virus suşlarının izolasyonu ger-
çekleştirilmiştir. Bu izolatların zaman zaman laboratuvar-
lar arasında veya yeni kurulan laboratu\arLlra nakli ve
buralarda üretilerek kullanıını söz konusu olmaktadır.
Referenz suş olarak kabul edilen Ni\Dl (National Ani.
mal Disease Lahoratory) ile birlikte New York-I. Osloss.
Oregon C24 ve Singer gibi ~'ışlar değişik laboratuvarı ar-
daki çalışmalarda en çok kullanılan BYD virus suşları
olarak göze çarpmaktadır.

Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan. rabı
farklı hücre kliltürlerine adapte edilmiş ve yıllar içe.
risinde değişen sayıda pasajlama işlemine tabi tutulmuş
virusların anıijenik kompozisyonlarında farklılıklar oLı-
hileceği düşünülmektedir. Nitekim, Cal' ve ~ırk. (4) ulus-
lararası bir workshopta elde ettikleri verilere göre farklı
laboratuvarlardan temin edilen aynı adlı viruslar (örneğin
farklı laboratuvarıarda kullanılan NADI, veya Orcgon
C24 suşları) arasında antijenik farklılıkların ıespit edil-
diğini bildirmişlerdir. Benzer bulgular GrieserWilke ve
ark, (8) tarafından da kaydedilmiştir.



Kadir Yqil - Aykut Özkul . Ibrahiın Burgu

Bu araştırmada Ankara Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi, Viroloji Anahilim Dalı Laboratuvarında kul-
lanılmakta alan cp BVDV referen/. suşu BVD-NADL ve
ncp BVDV suşu olarak kuııanılan 07 i2/80 Hannaver
suşlarının Moah' lar kullanılarak antijenik karakterizasya.
nun yapılması ve elde edilecek verilerin yurt dtşında ya ..
pılrnış çalışmalarda elde edilmiş olan verilerle kar-
şılaştırılarak aralarındaki farklılıkların tespiti amaç-

lannııştır.

Materyal ve Metot

Hüere kültürü
Araştırnıada devamlı hir hücre kültürü alan MDBK

(Madin Darhy hovine kidney) hücre halil kuııanıldı
Hücre kültürleri kullanılmadan önce intrinsik BVDV en-
feksiyonu yönünden peroksidaz bağlı antikar (PLA) tek-
niği ile kontro.l edildi. Hücre kültürlerinin gerek idamesi
gerekse testlerde kuııanımında (kS fiital dana senITmı
ilave edilmiş olan DMEM (Dulhecco's minimal essenlİal
medium) kuııanıldı

Viruslar
Araştırma kapsamında Ankara Üniversitesi Ve-

teriner Fakültesi, Viroloji Anahilim Dalı Lahoratuvarında
kullanılmakta olan cp BVDV referen/. suşu I'\ADL ve bir
ııcp BVDV suşu alan 07 ı2/80/Hannover suşları kul-
ldıııldı Her iki virus da Anabilim Dalı stokları na 1991
yılında Hannover Veteriner Yüksek Okulu Virolaji Ens-
titiisü'nden (H V!) liyofilize olarak getirilmiş ve bu ta-
rihten iıiharen pasajlanarak kuııanılmıştır. Daha önce
HVr da elde edilmiş olan verilerle bu araştırmada elde
edilen verilerin karşılaştırmasında karışıklık olmaması
ıçin hu viruslar NADL-Ank.Lah ve 07 i2/80/Hannover-
l\nkLah alarak gösterildi.

Monoklonal antikorlar (Moab)
Araştırmada kuııanılan Moab'lar Hannaver Ve-

teriner Yüksek Okulu Viroloji Enstitüsü/Almanya'dan
temin edildi. Bu Moab'ların listesi protein spesifiteleri
ile birlikte Tahlo I' de sunulmuştur.

HRPO konjugatı
Peroksidaz bağlı antikor tekniğinde (PLA) konjugat

olarak. BVD vinısa spesifik ve horseradish peroksidaz
(HRPO) enzimi ile işaretli poliklonal hiperimmun serum
kuııanıldı. Konjugatın tİlresi III 00 olarak hesaplandı.

Streptoavidin-biotin-peroksidaz sistemi
Araştırınada epitop karakterizasyoıl.ı aşamasında

konjugaı olarak kuııanılan streptoavidin-hiotin-peroksi-

daz kompleks sistemi (Amersham. Germany) ticari Yo.ııa

temin edildi.

Substrat
Gerek streptoavidin-hiotin-peroksidaz kompleks

yöntemiyle gerekse PLA yöntemiyle yapılan testlerde
substrat solüsyonu olarak hidrojen peroksit (H2CH + 3
amino 9-ethyl-earhazol (AEC) + dinıethylformamid

(DMF) kuııanıldı

Virusların üretilmesi ve enfeksiyüzite güç tespiti
Her iki virusun üretilmesi amacıyla MDBK hücre

kültürü kuııanıldı Adsorbsiyonlu yöntemle yapılan ino-
kulasyonu takiben, NADL-Ank.Lab, enfekte edilen hüc-
relerin %80'ninde CPE alLlşturduğu anda. 07 i2/80/
Hannover-Ank.Lab ise ino.kulasyonun 5. giinüncle don-
duıına-çözdiirme yöntemiyle toplandı. Üretilen "e -8()"C'de
muhafaza edilen virusların titrasyonu Frey ve Liess
(5)'in bildirdiği şekilde yapıldı. Değerlendirme aşa
masında ise Holın-Jcnsen (i O) tarafından bildirilen pc.

roksidaz hağlı antikor tekniği kullanıldı.

Peroksidaz bağlı antikor tekniği (PLA)
Her iki virusun Lo.g iO tabanına göre titrasyonunun

yapıldığı mikrotitrasyon tabletlerindeki vasat!ar dö-
külerek hiicre yüzeyleri PBS ilc yıkandı ve +XO"C de 3
saat süreyle fikze edildi. Tabletler oda ısısına soğutularak
her hir test gözüne 0,05 ını, tİtresi oranında sulandırılnıış
HRPO konjugatı ilave edildi. Bir saat 37"C de in.
kühasyonu takihen tablet gözleri boşaltıldı ve hiicre yii-
zeyleri 3 kez PBS ile yıkandı. Son yıkamayı takihen tiim
test gözlerine OJ)S ml suhstra' solüsyanu eklenerek. 20 dk
beklendikten sonra ışık mikroskobunda kırmızı-kahve
rengi hiiere içi hoyanınanın gözlenmesi esasına göre de.

ğcrlcndirme yapıldı.

Hücre kültürlerinin viruslarla enfeksiyonu
Test edilecek viruslar iOODKID),1 oranmda su.

landmlarak mikrotitrasyo.n tabletinde ıest için ayrılan
gözlere O,ı ml hacinıde konuldu. Takiben tiim gözlere
300000 hücre/nıl olacak şekilde sulandırılan MDRK
hücre siispansiiyanundan 0.05 mj hacimde ilave edildi.
Tahletler %5 C02 içeren inkiibatörde 2 gün siireyle in-
hibe edildi. Üçiincii gün tabletlcrdeki vasatlar dökiilerek
hiicreler +SO°C'de 3 saat siireyle fikze celileli.

Antijenik karakterizasyon
Viruslarla enfekte ve daha sonra fikze edilmiş olan

hücreler 1/3 PBS ilc ıslatıldıktan sonra. tabletler üzerinde

Tablo I. Ara~ıırınada kullanılan ınonoklo:ıal anıikorlar ve proıein spesifiıcleri.

Talılc ı. Monocloııal antilıodies and protcin speeifitics.

Moab

cıeı
CT2. en. CT6. CT9

CA ı. CA3
CA25. CA34. CA36. CA39

CA73. CA78. CASll. CAR2

Iloınolog virus su~u

NADL

A113R/69

Nf\OL

7443

Sınger

Protcin spesıfiıcsı

rı ı25/Rll
gp53

gp53

gp53

gp53



Ankara Üniv Vct Fak Dcrg. 48.2001 ()

15 Moab için ikişer göz ayrıldı. Her Moab'dan kendisi
için ayrılan gözlere 0,05 ml konuldu. Bir saat 37°C' de
inkühasyonu takiben hücre yüzeyleri 3 kez 1/3 PBS'le yı-
kamlı ve biotinle işaretli sekonder antikar (antimouse)
ilave edildi. Takibeden basamakta ise streptoavidin-
bioıin-peroksidaz kompleksi eklendi. Her basamakıa 1
saal inkübasyon ve sonrasında yıkama işlemi uygulandı.
Son olarak, substrat salLisyonu ilave edildi. Değerlen-
dirme. 20 dk heklendikten sonra, ışık mihoskobunda kır-
mızı-kahverengi hücre içi boyanmanın tespitine göre ya-
pıldı.

Bulgular

Virusların üretilmesi ve enf'eksiyiizite güçleri
MDBK hücre kültürüne inokule edilen viruslardan

NADL-Ank.Lab, inakulasyonu takiben 3. günde I"kRO
düzeyinde CPE oluşturdu ve toplandı. 07 i2/80/Hanno-
ver-i\nk.Lab ise CPE oluşturmad! ve inkübasyonun 5
güne tamamlanmasıyla toplandı. Logıo tabanına göre ya-
pılan ve PLA boyama ilc değerlendirilen titrasyonlarında
NADl-Ank.Lab'ın titresi DKIDso=10.42'i/O,1 mL. 0712/80/
Hannover-AnkLah'ın tİlresi ise DKID,;o = IO().() i 0.1 ml
olarak hesaplandı. Hesaplamalar. Spearmann-Kaarber me-
tocluna göre yapıldı.

Antijenik karakterizasyon sonuçları
Monoklonal antikorlar kullanılarak streptoavidin-

biotin-peroksidaz kompleks tekniği ile yapılan antijenik
karakterizasyon işleminde elde edilen bulgular Tabla
2'de sunulmuştur.

Her iki virus da hir panpestivirus Moab olan C 16 ile
reaksiyon verİrken, NADL-Ank.Lah'ın ayrıca Moab
cn, CT6, CA I. CA3, CA34, CA39, CA 73, C!\RO ve
CA82 ilc 0712/80/Hannover-Ank.Lah' ın ise Moab CT3,
CHi. CA3 ve CA34 ilc reaksiyon verdiği saptanmıştır.

Tartışma ve Sonuç
Bu araştırmada. Ankara Üniversitesi Veteriner Fa-

kültesi. Viroloji Anabilim Dalı Laboratuvarında kul-
lanılmakta olan BVDV cp rekrenz suşu olan NAOL ve
bir ncp BVDV suşu olan 07 ı2/!\0/Hannover suşlarının
p ı25/80 ve gpS3 proteinleri üzerindeki antijenik kom-
pozisyonlarının monoklonal antikorlar yardımıyla be-
lirlenmesi \-c aynı isimle diğer laboratuvarıarda kul-
lanılan virusların daha önce tespit edilmiş olan antijenik
yapılarıyla karşılaştırılarak farklılıkların belirlenmesi
aı naç lanmışıır.

Cıl' ve ark. (4) 6 ülkeden orijin alan ve 5 farklı la-
hmatuvardan temin ettikleri.'\3 pestivirus suşu ile yap-

tıkları araştırmalarında. özellikle farklı lahoratuvarlardan
gelen NAOl ve Oregon C24V viruslarından elde etlikleri
verilere göre. değişik lahoratuvarlarda aynı adla kul-
lanılan viruslar arasında önemli farklılıklar olahileceğini
saptamışlardır. Araştırıcılar (4) hu antıjenik farklılığın
muhtemelen farklı kültür ortamlarında yapılan pasajıama
i~lemleri sırasında meydana gelen genetik deği~imlerden
köken aldığını bildirl1li~lerdir. Araştırmacılar (4) ayrıca.
fötal dana serumundan gelehilecek viral konıanıinasyon
sehehiyle orijinal virus stoğunun tamamen değişmiş ola-
bileceği yada genetik materyalde deği~iklik oluşahileceği
ihtimalinin de giii'~rclı edilmemesi gerektiğini bildirmişlerdir.
Dolayısıyla. değişik laboratm "rlarda yapılan çalışmalarda
elde edilen sonuçlar serolojik metodlar ve lesI ma-
teryallerinin standardinısyonunun gerekliliğini gündeme
getirmiştir.

Benzer nitclikıe aneak kalitatif bulgular sunan hir
araştırma da Grieser- Wilke ve ark. nn tarafından ya-
pılmıştır. Araştırıcılar (R) Amerika'dan (National AnimCl!
Disease Centre-NAOC) temin edilen NADL veya Oregon
suşları ile enfekte edilen hücrelerin Moab C3S ile 'iiW-
LOOoranında bağlanma reaksiyonu verdiğiııı. oysa Han.
nover Veteriner Yüksek Okulu Viroloıi Enslİıüsü'nde kul-
lanılan NADL ve Oregon suşları ile enfekle edilen hüc-
relerin ayııı Moab'la yaklaşık ';;50 oranmda hağlanm,ı
verdiğini bildirıni~lerdir. Her iki laboratuvardan lemin
edilen Singer suşu ise % 100 bağlanma vermişIir. Ayııı ça-
lışmada (8) paralel bulgular virusların CPE olu~-
turmasında da gözlenmiştir. NADl (NADC) infeksiyon
sonrası 72. saaltc kültürdeki bütün hücrelerin parçalan-
masına sebep olurken. NADL (Hannovel') ayııı sürede
hücrelerin s:ıdece %30'unda parçalanmaya sebep oJ-
muştur. Araştırıcılar bu durumu, farklı pasaj geçmişleri-
nin olması ve özellikle (+) polariteli RNA genomIarında
yüksek oranda ImHasyonların gözlenmesi sebebiyle.
Moah C38'in spesifik olduğu epitopta meydana gelen
ImHasyanel deği~ikıikıere hağlamışlardır.

Bu araştırınada streptoavidin-hiotin-peroksidaz tek.
niği kullaııılarak elde edilen Moah reaksiy()n kalıplarına
göre NADL-!\nk.Lab. Moah C i6. CD. CTCı. CA 1. CA~.
CA34. CA39. CA 73. CA!\O ve CJ\R2 ilc 07 i2/I-:W
Hannover-Ank.Lab ise Moah C 16. CT1. CT6. CA3 ve
C1\34 ile reaksiyon vermiştir. Araştırmada kullanılan
Moab' lar arasında C38 mevcut olmadığından Grieser-
Wilke ve ark. (S)'llln hulgularıyla hu araştırmada elde
edilen bulguları karşılaştırma olanağı hulunmamaktadır
Ancak. aynı Enstitüde yapılmış olan 3 doktora ıezinde
(12,13,15) elde cdilen hulguıarla, bu araşıırm,ıda elde
edilen verilerin karşılaştırılması mümkündür Adı ge~'en

Tablo 2. \lADL-Ank.lah ve ll712/SOIHannover-Ank.lab'a aİt Moab rcaksiyon sonuçları.
Tank 2. Maan rcacıion pattcrns ol' l\ADL-Ank.lah and 07 i2/HO/Hanlıover-/\nk.Lab.

~ Vınıs Cı6 C1'2 CD CT6 CT9 C/\ i CA3 C/\25 CII34 CA36 CA3<J C."\73 C/\n CA80 CA82-----
NADL-Allk.Lıh + + + + + + + + + +

ll712/SOIHalınıwcrAllk.Lıh + + + + +
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T<ıblo 3. NAOL-Aıık.Lıb ve 07 i 2/RO/Haııııover-Ank.Lah'ln Moab reaksiyonlarının Hannovel' Veteriner Yiiksek Okulu Vıroloji

EııslIıusii' ncleki aynı .,dlt ,inıshırla elde edilıni~ olan sonuçlarla kar~ı1a~tırılması.
Table 3. CoıııparaUon of Moah reanioıı patterns of ;\ıAOL-Ank.Lah and0712/80/Hannover-Ank.Lah ') results [aken froııı "ınıses III

Virology Inslilutc of Hannovel' Veterinary High SchooL.

Ara~ıırım,

_________Moab

V iruS --------- CT2 CT3 CTô CT9 CA i CA3 CA25 CA34 CA36 CA3') CA 73 CA n C/\RIJ CAR2

NAOL-Amcs

M. Roscil (I<JSX) NADLH<ınn.
()7 12/80 Hann

I'ııuco (19<J51

Kiırkc ( i9gt))

BL! <ır<ı~lIrnıa

0712/80 I-Iann

'JAOL-Aıııcs
NADL,Hann.

()7 12/S0 Hann,

I\AOL-/\nk.Lah

LJ7ı2JROıl;uııı-Ank.Lab

Veri
Yok

+ +
+ +
+ +

+ +
+ +

+ + + +- + + + +

+ + + + + +- + +

+

+ + VY + +

Veri Yok

+ + + + + + +

+ +

dnktora tezleri ve hu araştırmada elde edilen veriler
Tahlo Yte karşllaşlIrmall olarak sunulmuştur.

KörkL: (12) NADl,-Ames, NADL-Hannover ve
(J7 i2/g0/Hannover suşlarının Moah CT2 vc CT9 ile rc-
aksiyon vL:rmaken, Moah CT3 vc CT6 ile reakte ol.
duğunu bildirmiştir. Benzer hulgular hu araştırmada kul.
lamlan NADL-Ank.Lab ve 0712/80/Hannover-Ank,Lab
virusları ile de elde edilmiştir (Tahlo 3).

Mateo-Rosell (l3)'in bulgularına göre NADL-Ames
ı1L:i\iADL.Hannover arasında Moah CA36 ve CA78 ile
reaksiyon vL:rmelerine görL: farklılıklar olabileceği göz-
kmknınekıedir. Bu anıştırınada kullanılan NADL'nin
(!\ADL-Ank.Lıb) her iki Moah'la da rcaksiyon ver.
Illediği tespit edilmiştir. Araştırıcı (I 3) 0712/80 suşunun
CA serisi Moah 'lardan sadece CA34 ile reaksiyon ver-
diğini bildirirken, Pituco (15) bu suşu n CAL. CA3, CA39
ve CA 73 ile reaksiyon verdiğini saptamışlIr. Bu araş-
tırınada tL:st edilen 0712/80 suşunun (0712/80/Hannover-
,\nk.Lıh) CA serisi Maah'lardan sadece Moab CA3 vc
C\34 ilc reaksiyon verdiği tespit edilmiştir (Tahlo 3).

Bu araştırnıada elde edilen veriler ve Mateo-Roscll
(13)'ın hulguları kıyaslanarak NADL-Ank,Lab'ın NADL-
Aınes VL:NADL-J-Ianno\ier"in her biri ik birer epitopta
(CA3() ve CA 78) farklılık gösterdiğini söylemek müm-
kündür. Dolayısıyla, söz konusu viruslar arasında araş-
ıırıLın eritoplar yönünden çok önemli farklılıklar 01-
mmhğı ve özellikle NADL'nin rcfcrenz suş olarak
serolopk çalışmalarda kullanıldığı göz önüne alındığında,
hu çalışmalarda elde edilen verilerin güvenilirliği teyit
edilmektedir.

Bu ara~tırmacla 0712/RO/Hannover-Ank.Lab ile elde
L:dikn verilerin daha önce yapılan 2 çalışmada (12,13,15)
CA grubu Moab'larla elde edilen verilere göre farklı ol-
duğu giizlemlenmekıeclir. Mateo Rosell (13) 0712/80/
H;ınnover virusunun sadece Moab CA34 ilc, Pitueo (15)
ise 4 Moab'la (CAL, CAl, CA.19 ve CA73) reaksiyon
verdiğini bildirıııi~ıir. 07 i2/80/Hannover-Ank.Lab ise 2
ivloah'!a (CAl ve CA34) reaksiyon \'ermi~tir. Bu veriler
0712/80/Hannover-Aıık.Lab ve HanIılıver Veteriner Yük-

sek Okulu Viroloji Enstitüsü'nde bulunan 0712/RO/
Hannaver virusları arasında antijenik farklılıklar ol
duğunu ortaya koymaktadır.

Bu farklılıkların sebebi olarak, gerek Cay ve ark. (4)
vc gerekse Grieser- Wilkc vc ark. (8) tarafından öngörülen
farklı pasaj gcçmişi ve şartlarının mevcut olması ilc hir-
likte, DNA polimeraz enziminden yoksun olmaları se-
hebiyle proofreading mekanizması ta~ımayan RNA vi-
ruslarındaki yüksek ımıtasyon olasılığı (16) düşünülmek-
tedir.

Sonuç olarak, belli bir laboratuvarda özellikle mo
lekiiler düzeyde yapılan çalışmalarda ayııı labmalUvard;ı
üretilegclen virus suşlarının kullanılmasında, sonuçların
sıandardizasyonu ve birbirini takip eden araştırmaların
güvenilirliği açısından yarar görülmektedir.
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