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Marınara Bölgesİ'ndeki keçilerde koyun adenovirusları (OA V -1,2,3,5)
ve sığır adenovirusları (BA V -1,2,3) 'na karşı antikor dağılımının
araştırılması *
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Özet: Marıııara Bölgesı'ndeki 9 ayrı yerle~im birıminde. balk elinde ve devlete ait bir i.~leımede yetl~tirilen kc,'ılnden "lın,ın
5(1) kan senıııııı örııe~i. koyun adenuvinıs seroıipleri (tip 1.2,3.5) ve sı~ır adenovirııs snoıipleri (ıip 1.2.3)'ne k"r~ı II(\tr,ı1il"syon
teslı ılc ıesı edıldi. Tesı somıeunda senımlarda. OAV-I'e kar~ı '/'04.4. OAV-2'ye kar~ı %4.R. OAV-Te kar~ı °;'02. O'\V )'e k,ıı'~ı
<;';7.2. 13AV-I'e karşı %8.4. BA V-2'ye karşı o,I,.(J.2 ve BAV-3'e kar~ı %5.2 oranında niitr,ı1lzan antık,ır s"!,taııclı Ik~yıı/ kel.'l
serlılıılımLın 166'sl bu çalışmada kullanılan en aı bir adenovirus seroıipi ıçin poıitir bulnndu. BlInl,lrdan %511.6'sl 1:->.:I/16(ı)y"lnl/.l"
kuyıın adenovınısl,ırı
\'l'
';;,.:ı4.3'ii (57/166) yalnızca sığır adenovinısları
için po/itir olcırak belirlendI. Bu s<)11Iı,'I,Iı''\Lirııı,ıı':ı
Bölgesi' ndeki keçilerde. araştırıııada kullanılan koyun (tıp 1.2.3.5) ve sı~ır adenovirııs (i ip 1.2.3) serotipleriyle enkksı yonıııı oldıık"ı
y:ıygın olduğunu ort,ıya koydu .
..'\nahlar kelıme1cr: Adenovinıslar. antikor. keçi. mikronötrali/asyon

Survey for antibodies against to ovine adenoviruses (OA V-1,2,3,5) and bovine adenovinıscs
(HAV-1,2,3) in goats in Marmara Region
SUl11mary: Fi\'e hundered hlood sera eolleeted from goats whieh had been hred in publıe aml ,I,ıte rarııı ın 0 dlllnelll p"ııs ()i
Marıııara Regıon and ha\'e been ıesıed agaınsı avine adeno\'inıs serotypes (ıype 1.2.3.5) and hOl'ıne ,ıdcno\ını,
,erolvpe, ııyp,'
1.231 by ııııemneulralizatıon
ıest. According ıo ıesı results. 4A'Yc. %4.R. 9.2%. 7.2%. RA';;. 6.2'ir ancl 5.2'1, seJ'tırre\"lancc
wcre
detccıed against OA V -I. 0/\ V.2. OA V -3. OA V -5. BA V -I. SA V -2. and SA V -3. respecıively. Oııı or 500 goat,er,!.
16() \\.cre l()lınd
lO be positıve for antibodies against at 1cast one serotype of adeno\'irııses. 50.6% (84/166) and 3.:1.3% (57/16(,) of ıhese sna wclc
deıecıed ,ıs posilive for only ovine adenovinıses
(ıype 1.2.3.5) and bovine adenovinıses
(type 1.2.3). reSpCllI\ c1y. Thesc Il'SllllS
showed thaı the adenovinıs infecıion wiıh o\'ine (type ı.2.3.5) and bm'ine (type 1.2.3) adenovinıs semtypcs in "O;lh <Jreexırcnıcly
wilicspre,ıd in Marıııara Region.
Key wonls: AdeIHJ\lnıses.
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/\denovinıslar
Ienroid dokuda semptomsuz seyreden
persiste veya laıenı enfeksiyonlar
oluşturduklarından.
kontnıl altına alınmaları oldukça zordur. Enfeksiyon iyi
hİr san it asyon. çevredeki gaita kontaminasyonunun
kontrolü ve işletiilC ya da sürüye yeni hayvan girişlerinden
iınce yapılacık iyi bir dezcnfeksiyon ile önlenebilir (17).
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ker;ilerdc oldukça sık rastlanılan hir problem olan üroliliyaıis oluşumunu da azalııığı hdirlenmiştir
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01\\1-2. OAY-.'. OAY-5. BAY-I. BAY-2 ve 8AY-3'e
spesifik anıikor varlığının araştırması yanısıra. bölgede
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