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Özet: Bovine herpesvirus 1 (BHV-1) primer olarak sığırlarda enfeksiyon oluşturmasına karşın diğer gevişgetiren türlerini de 
etkileyebilmektedir. Bu araştırmada, Türkiye’nin değişik bölgelerinde yetiştirilen koyunlardan toplanan kan serumu örneklerinde 
BHV-1’e spesifik nötralizan antikorların varlığı ve enfekiyonun yaygınlığı araştırıldı. Virus nötralizasyon testi ile yapılan çalışmada, 
örneklerin ait olduğu 14 ilden 6’sında ve test edilen toplam 1024 serum örneğinin 25’inde (%2.44) BHV-1’e spesifik nötralizan 
antikorlar belirlendi. Elde edilen bulgular ışığında, Türkiye’de koyunlardaki BHV-1 enfeksiyonu seroprevalansının düşük düzeyde 
olduğu belirlendi. 

Anahtar sözcükler : BHV-1, seroprevalans, koyun. 

Seroprevalance of bovine herpesvirus 1 infection in sheep in Turkey 

Summary: Bovine herpesvirus 1 (BHV-1), which primarily infect to cattle, may also affect the other ruminant species. This 
study was carried out to determine presence and prevalence of BHV-1 specific neutralising antibodies in sheep sera collected from 
different localities in Turkey. Virus neutralisation assay was employed for serological examinations. BHV-1 antibodies were detected 
in sera collected from 6 out of 14 provinces, and in 25 (2.44%) out of 1024 samples tested. Results of this study show that BHV-1 
infection is not common in sheep population in Turkey. On the other side, it could be taken in account that small ruminants infected 
with BHV-1 may act as a virus source for cattle and may also interfere BHV-1 control schedules. 
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Giriş 

Bovine herpesvirus-1 (BHV-1) özellikle solunum 
sistemi ve genital sisteme affinite gösteren, hayvan yetiş-
tiriciliğini olumsuz yönde etkileyen ve ekonomik kayıp-
lara neden olan önemli viral ajanlardan biridir. BHV-1 üç 
alt tipe ayrılmıştır. Enfeksiyonun klinik görünümü alt 
tiplere, virusun virulensine ve konakçının immun duru-
muna bağlı olarak gelişmektedir (4, 16). Etken 
Alphaherpesvirinae alt familyasında yer almakta ve bu 
grupta bulunan virusların genel karakteri olan latentlik 
özelliğini taşımaktadır (1, 13). DNA karakterindeki viral 
genom akut enfeksiyonu takiben sakral veya trigeminal 
gangliyonlarda latent kalır. Sonraki dönemlerde özellikle 
gebelik, nakil vb stres faktörleri veya kortikosteroid 
uygulamalarının etkisiyle virus aktivasyonu şekillenebi-
lir. Tekrarlayan enfeksiyon periyodu klinik bulgularla 
birlikte enfektif virus saçılımını da içerir. Tüm dünyada 
yaygın olduğu düşünülen etken primer olarak sığırları 
etkilemektedir. Ancak enfeksiyonun diğer ruminant türle-
rindeki varlığı (12, 11, 20) ve türler arasında enfeksiyon 
naklinin mümkün olduğu da bilinmektedir (18). Bu du-
rum, sığırlarda özellikle BHV-1 kontrol ve eradikasyon 
programlarının başarıyla uygulanabilmesinin önünde bir 
sorun olarak görülebilir.  

Bu çalışmada, Türkiye’nin değişik bölgelerinde bu-
lunan koyun populasyonlarında BHV-1 enfeksiyonu 
varlığının serolojik olarak araştırılması ve prevalansının 
tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

 
Materyal ve Metot 

Hayvan populasyonu ve serum örnekleri 
Araştırma kapsamında, Türkiye’nin 7 coğrafi böl-

gesindeki 14 ilde bulunan koyun sürülerinden elde edilen 
toplam 1024 kan serumu örneği değerlendirildi. Kan 
örnekleri 3000rpm’de 10 dakika santrifüj edilerek serum 
ayrıldı ve 56°C’de 30 dakika süreyle inaktivasyonu taki-
ben test edilinceye kadar, derin dondurucuda (-20°C) 
muhafaza edildi. Serum örneklerinin elde edildiği iller ve 
sayısal dağılımı Tablo’1 de sunuldu.  

Virus ve hücre hattı 
Araştırmada test virusu olarak BHV-1 Colorado 

suşu (DKID50=10-5.25/0.1ml) kullanıldı. Test virusunun 
üretilmesi/titrasyonu ve serolojik kontrol aşamalarında 
Madin-Darby bovine kidney (MDBK) devamlı hücre 
hattından yararlanıldı. MDBK hücrelerinin üretilmesi ve 
idame edilmesinde %5 fötal dana serumu ilave edilmiş 
Dulbecco’s MEM (Biochrome, Almanya) kullanıldı.  
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Virus nötralizasyon testi 
Nötralizan antikorların tespiti amacıyla serum ör-

nekleri Frey ve Liess (10) tarafından bildirilen 
mikronötralizasyon yöntemiyle test edildi. Her serum 
örneği 96 gözlü mikrotitrasyon tabletinde ayrılan 2 göze 
50µl hacimde konuldu ve titresi oranında sulandırılmış 
test virusundan eşit hacimde ilave edilerek, 2 saat süreyle 
37°C, %5 CO2 ‘li ortamda nötralizasyona bırakıldı. Süre 
sonunda 300000 hücre/ml olacak şekilde hazırlanan 
MDBK hücre süspansiyonundan her tablet gözüne 50µl 
hacimde ilave edildi. Tabletler aynı ortamda 3 gün sürey-
le inkübe edildikten sonra test değerlendirildi. Virus 
üremesini inhibe eden serum örnekleri BHV-1 antikorları 
yönünden pozitif olarak değerlendirildi. 

 
Bulgular 

 Mikronötralizasyon testinde elde edilen sonuçlar 
Tablo 1’de gösterildi. Toplam 1024 adet sağlıklı görü-
nümlü koyunun 25 (%2.44) adetinde BHV-1 spesifik 
nötralizan antikorlar saptandı. İllere göre enfeksiyon 
prevalansı %1.04 ile %22.72 arasında değişkenlik göste-
rirken, değerlendirmeye alınan 14 ilden 6 adetinde 
seropozitiflik tespit edildi. 

 
Tartışma ve Sonuç 

Küçük ruminantlarda değişik sığır virusları tarafın-
dan meydana getirilen enfeksiyonların varlığı daha önce 
yapılmış birçok araştırmada gösterilmiştir (6, 7, 11, 12, 
19, 20). Bu araştırmada, Türkiye’nin değişik bölgelerinde 
yetiştirilen koyunlara ait kan serumu örneklerinde BHV-
1’e spesifik antikorların varlığının araştırılması ile enfek-
siyonun prevalansı ve örneklerin alındığı illere göre yayı-
lımına ilişkin verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 

Toplam 1024 serum örneğinin virus nötralizasyon 
testi ile kontrolü sonucunda elde edilen bulgular, koyun-
larda BHV-1 enfeksiyonun örneklerin alındığı illere göre 
değişen bir yaygınlığa sahip olduğunu göstermektedir 
(Tablo 1). Serum örneklerinin sağlandığı 14 ilden 8 adedi 
BHV-1 antikorları yönünden negatif bulunmuş; Konya, 

Sivas, Amasya ve Aydın illerinde bulunan işletmelerde 
ise düşük seroprevalans değerleri elde edilmiştir. Buna 
karşın Batman’da %8.33 , Denizli’de ise %22.72 düze-
yinde pozitiflik saptanmıştır. Test edilen tüm hayvanlar-
daki pozitiflik oranı ise % 2.44 olarak belirlenmiştir. 
İllere göre tespit edilen bu farklılığın, örnekleme yapılan 
işletmelerdeki yetiştiricilik tarzı, sığırlarla ve diğer 
gevişgetirenlerle etkili temas düzeyi gibi nedenlerden 
kaynaklı olabileceği düşünülmektedir.  

Türkiye’de koyunlarda BHV-1 üzerine gerçekleşti-
rilmiş sınırlı sayıda araştırma mevcuttur. Bu araştırma-
lardan bazılarında (2, 6) pozitif hayvan belirlenemezken; 
Yavru ve ark. (19) Ankara ve Konya’da bulunan ve 
entansif yetiştiricilik yapılan 2 adet sürüde sırasıyla 
%3.63 ve %15 oranında pozitiflik belirlemişlerdir. Bu 
araştırmada elde edilen veriler, Yavru ve ark. (19) tara-
fından bildirilen verilere de uyumlu olarak BHV-1 enfek-
siyonun işletmelere göre değişen prevalans değerlerine 
sahip olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada tespit 
edilen toplam pozitiflik oranının (%2.44) ise Yavru ve 
ark (19) ‘nın verilerine göre daha düşük olduğu görül-
mektedir. Bu durum incelenen örnek ve işletme sayısının 
fazla olmasına, örneklerin daha geniş bir bölgesel dağı-
lıma sahip olmasına ve yetiştirme faktörlerine bağlı ola-
bilir. 

Diğer ülkelerde koyun ve keçilerde BHV-1 enfeksi-
yonu üzerine yapılan araştırmalarda Trueblood ve ark 
(17) solunum sistemi semptomları gösteren bir kuzudan 
virus izolasyonu yaptıklarını bildirirken; Goyal ve ark. 
(11) Minesota’da %0.5; Elazhary ve ark. (9) Kanada’da 
%10.8; ve Taylor ve ark. (15) Nijerya’da %2.9 düzeyinde 
seropozitiflik saptamışlardır. Bu araştırmada elde edilen 
seropozitiflik oranı, bildirilen verilerle (9, 11, 15, 17) 
uyumlu görülmektedir. Diğer taraftan, Singh ve ark. (14) 
Hindistan’daki koyunlarda %67.9 oranında BHV-1 
prevalansı tespit ettiklerini bildirmişlerdir. 

Türkiye’de BHV-1 enfeksiyonlarının özellikle sığır-
larda yaygın olarak bulunduğu değişik araştırmalarla 
belirlenmiştir (3, 5, 8). Bu araştırmada koyunlarda belir-

Tablo 1 : Serum örneklerinin bölgelere göre dağılımı ve BHV-1 antikorları yönünden pozitif tespit edilen örneklerin oranı. 
Table 1: Distribution of serum samples to locations and percentage of samples positive for BHV-1 antibodies 

Materyal sağlanan 
yerler 

Test edilen serum 
sayısı 

Pozitif serum 
sayısı (%) 

Materyal sağlanan 
yerler 

Test edilen 
serum sayısı 

Pozitif serum 
sayısı (%) 

Batman 48 4 (%8.33) Kocaeli 100 - 

Elazığ 29 - Sakarya 100 - 

Konya 147 2 (%1.36) Isparta 30 - 

Sivas 96 1 (%1.04) Aydın 49 1 (%2.04) 

Ankara 121 - Kırklareli 50 - 

Amasya 47 2 (%4.25) Tekirdağ 115 - 

Eskişehir 26 - Denizli 66 15 (%22.72) 

   TOPLAM 1024 25 (%2.44) 
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lenen seropozitiflik oranı (%2.44) ve Yeşilbağ ve ark. 
(20) tarafından keçilerde bildirilen %5.52 düzeyindeki 
pozitiflik, Türkiye’de küçük gevişgetirenlerde BHV-1 
enfeksiyonu yaygınlığının sığırlara oranla oldukça düşük 
düzeyde olduğunu göstermektedir. Ancak küçük 
gevişgetirenler ile sığırlar arasında türler arası virus nak-
linin mümkün olması (18) ve Türkiye’de özellikle küçük 
işletmelerde değişik ruminant türlerinin bir arada barındı-
rılması veya ortak merada otlatılması gibi nedenlerle, 
koyun ve keçilerin sığır populasyonu için bir enfeksiyon 
kaynağı olabileceği değerlendirilmektedir. Bu durumun, 
sığırlarda BHV-1 kontrol programlarının uygulanmasını 
olumsuz yönde etkileyebileceği söylenebilir. 
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