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TARİHÇE
Ondokuzuncu Yüzyılda Louis Pasteur ve Robert Koch gibi öncü bakteriyologlar
insan ve diğer canlılarda görülen bir çok hastalıklara bakterilerin sebep olduklarını
saptamışlardır. Fakat bazı vakalar onları şaşırtmıştır. Çünkü hasta olan canlıda, hastalığa
sebep olabilecek herhangi bir bakteri veya başka bir bilinen mikroorganizma bulamamışlardır.
Böyle bir hastalık ilk kez tütün bitkisinde görülmüştür. Hasta bitkinin yaprakları buruşmuş,
lekelenmiş ve zamanla mozaik görünümü almıştır. Bu nedenle hastalığa tütün mozaik
hastalığı adı verilmiştir. 1892 yılında Dimitri Ivanowsky adında bir Rus bilgini virusların
porselen süzgeçlerden geçtiğini ispatlamış (bakteriler geçemez), 1898 yılında Hollandalı
mikrobiyolog Martinus Beijerinck de tütün bitkisindeki hastalık faktörünü “contagium
vivum fluidum=bulaşan canlı sıvı “ olarak adlandırmıştır. Wendell Stanley aslında bulaşan
etkenin bir partikül olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda Friedrich Loeffler ve Paul
Frosch şap hastalığı virusunu filtrelerden geçirmişlerdir. Latince zehir anlamına gelen virus
kelimesi ilk olarak Louis Pasteur tarafından kullanılmıştır. Virusun diğer Latince anlamı ise
“hücreden türeyen öz” dür. Viruslar ilk olarak electron mikroskopu ile 1931 yılında Alman
mühendisler Ernst Ruska ve Max Knoll tarafından görüntülenmiştir. D. Baltimore ise viral
DNA ve RNA’ya dayalı sınıflandırma çalışmalarında bulunmuştur.
VİRUSLARIN VE VİROLOJİNİN ÖNEMİ
Yukarıda da açıklandığı gibi bakteriler ve diğer bilinen mikroorganizmalardan
kaynaklanmayan birçok infeksiyöz ve öldürücü hastalık ortaya çıkmıştır. Bu hastalıkların
ortaya çıkışı ile virolojinin önemi artmıştır. Örneğin1918 yılında İspanyol gribi olarak bilinen
salgında Influenza A virusu (kuş gribi virusu) salgın oluşturmuş ve yaklaşık 20 milyon
insanın ölümüne neden olmuştur. O tarihlerde antibiyotik olmadığı için vakaların bir kısmı
bakteriyel pnömoniye bağlı olsa da kaybedilen insan sayısı oldukça fazladır. Viruslarda
(özellikle RNA’lı viruslar) oluşan mutasyaonlar sonucu viruslar daha virülent bir genotipe
dönüşebilmektedir. Bu durumda salgınlarda artış veya başka konağı da infekte edebilme veya
mevcut aşıların korumaması gibi durumlar ortaya çıkmaktadır.
Şu ana kadar 5000’den fazla virus bulunmuş ve daha keşfedilmeyi bekleyen binlercesi
olduğu düşünülmektedir. Günümüzde, insanlarda infeksiyonlara neden olan 1400 patojen
etkenden %64’ünün zoonoz olduğu bildirilmiştir (Heeney 2006). Acil önlem alınması gereken
zoonozlar içinde RNA’lı viruslardan köken alan zoonoz hastalıklar %37 civarındadır. Son
yıllarda vektörlerle bulaşan zoonoz hastalıklardan bazıları Dünyada (Kırım Kongo hemorajik
ateşi, Batı Nil ateşi, Rift vadisi humması) ve ülkemizde (Kırım Kongo kanamalı ateşi)
insanlarda ölümlere ve evcil hayvanlarda ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Hayanlarda
da viral infeksiyonlar çok sayıda olup ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Ayrıca, küresel
iklim değişiklikleri ile bazı virusların yayılmasında farklılıklar beklenmektedir.

VİRUSLARIN YAPISI
Viruslar ve Benzer Yapıların Genel Özellikleri
Eukaryotik yani çekirdekli hücre yapısı hayvan, insan gibi üst sınıf canlılar ve bitki,
maya, alg ve protozoalarda bulunur. Prokaryotik (çekirdeksiz) hücre yapısı ise daha basit
canlılarda (Bakteri) bulunmaktadır. Viruslar ne eukaryotik nede prokaryotik hücreye sahiptir.
Virion: İnfektif virus partikülüdür.
Virus: Hücre çekirdeği, metabolizması ve organelleri olmayan, nanometrik düzeyde
ölçülebilen ve çoğalabilmesi için canlı hücreye ihtiyaç duyan mikroorganizmadır. Yapısında
ya RNA ya da DNA vardır. Her ikisi birden aynı virusda bulunmaz.
Viroid: Viruslardan farklı olarak değerlendirilen bir yapıdır. Viroid belirgin bir protein
tabakası bulunmayan genellikle yalnız infeksiyöz nükleik asitten ibaret olan yapılara verilen
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isimlere denir. Viroidler çok küçük (200-400 nükleotit), çomak benzeri RNA molekülleridir.
Yüksek düzeyde sekonder yapı içerirler. Kapsit ve zarf bulunmaz. Sadece tek nükleik asid
molekülü bulunur. Viroidler yalnız bitkilerde bulunmuştur ve genellikle bitkileri hastalandırır.
Hayvanlarda ve insanlarda bazı hastalıklardan şüphelenilmektedir.
Virusoid: Satellit veya Viroid benzeri moleküllerdir. (yaklaşık 1000 nükleotit). Başka bir viral
kapsid veya virus ile beraber bulunarak genellikle bitkilerde infeksiyon oluştururlar.
Defektif virus: Bazı virusların genomunda değişiklikler oluşabilir. Değişiklik sonucu bu
viruslar infeksiyon oluşturamaz hale gelebilir. Bunlar satellitler ve viroidler gibi yardımcı bir
virusa gereksinim duyarlar.
Satellit virus: Küçük RNA molekülleri olup infeksiyon oluşturabilmek için kesinlikle başka
bir yardımcı virusa gereksinim duyarlar. Birçok Satellit bitkilerde infeksiyon oluşturur fakat
çok azı baklteriyofaj ve hayvan hücresinde bulunmuştur. Örneğin Dependovirus genusu
adenoviruslarla birlikte bulunmuştur. Satellitler, tek ipliklidir ve yaklaşık 500-2000
nükleotitden oluşur. Defektif virus genomunun aksine satellit genomu ile yardımcı virus
genomu arasında benzerlik yoktur veya çok azdır. Bitkilerde yardımcı virusun oluşturmadığı
farklı bir hastalık belirtileri oluşturur. Bitki hücresi sitoplazmasında bulunan RNA-bağımlı
RNA polimeraz ile çoğalır (hayvanda nadiren).
Satellitlere Örnek: Arpa satellit RNA: yardımcı Luteovirus; Tütün satellit RNA: yardımcı
Nepovirus.
Prion: Protein benzeri yapıdaki infeksiyöz partiküllere verilen bir isimdir. 250 kadar
aminoasitten oluşmuştur. Nükleik asit içermez. Prionlar normal hücrelerde PrPC (normal prion)
olarak bulunur. Ancak prionun yapısının değişimi (ikiye katlanma) ile PrPSC(infektif prion)
oluşmakta ve bu değişen prion hastalığa neden olmaktadır. İnfektif Prionların hayvanlarda ve
insanlarda önemli dejeneratif spongiform sinir sistemi hastalıklarına neden oldukları
bildirilmiştir. Koyun-keçilerde görülen Scrapie, vizonlarda ensefalopati, sığırlarda spongiform
ensefalopati ve insanda Creutzfeldt-Jacop hastalığı ile insandaki kuru hastalığı örnek olarak
verilebilir.
Virusların Yapısal Özellikleri
Mikrobiyolojide incelenen tek hücreli mikroorganizmalar, bakteri, mantar,
Riketsiya, Mikoplasma ve Klamidiya’lardır. Tek hücreli mikroorganizmalar küçük ve yapıları
basit de olsa, basit bir hücre özelliklerini taşırlar. Her hücre yapısında olduğu gibi
mikroorganizmalar da DNA ve RNA yapısında nükleik asitleri içerir ve hücre içinde gerekli
enerji ve makro molekülleri sentezleyebilmeleri için belli bir düzende çalışan metabolik
sistemleri bulunmaktadır. Hücrede DNA, genetik bilginin depolandığı merkezdir. RNA ise
metabolik sistem, hücre büyümesi ve çoğalabilmesi için gerekli enerjiyi ve
makromoleküllerin sentezlenmesini sağlar. Mikroorganizmalar uygun ortamda ve uygun besi
yerlerinde nükleik asit, protein, karbonhidrat we lipit gibi gerekli makromolekülleri
sentezleyerek gelişmesini tamamlar ve genellikle ikiye bölünmek suretiyle çoğalırlar. Viruslar
açıklanan bu sistemden farklı olarak çoğalır ve yaşamlarını devam ettirirler.
Mikrobiyolojide ayrı kategoride incelenen viruslar ise birçok özellikleriyle tek hücreli
mikroorganizmalardan farklıdır.Viruslar çok küçük ve basit yapıları ile bir hücrenin sahip
olduğu pek çok özellikten mahrum organizmalardır. Buna rağmen konak hücrede kurdukları
sistemle yaşam sikluslarını başarıyla devam ettirirler. Viruslar diğer mikroorganizmalardan
farklı olarak tek bir nükleik asit, DNA veya RNA içerirler. Hiçbir virusta, hem DNA hemde
RNA bulunmaz.
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Viruslar yaşam sikluslarında kendilerine özgü iki farklı faz halinde bulunmaları ile de,
diğer mikroorganizmalardan ayrılırlar. Duyarlı bir hücre içindeki virus partikülüne (hücreyi
infekte edebilen tek bir virus) virion denilir.Virion,virusların metabolik olarak, herhangi bir
kimyasal aktivite göstermedikleri fazdır.Virion,virusların geçiş (transmision)
dönemleridir.Virusların ikinci fazları reprodüktif fazdır. Reprodüktif fazda virus hücre içinde
bulunan aktif genlerden ibarettir. Reprodüktif virus infekte ettiği hücrenin metabolik
sistemlerini kullanarak kendi yapısını oluşturan yeni genomlar ve viral proteinlerin
sentezlenmesini gerçekleştirir. İnfekte hücre içinde virus genomlarının kontrolü altında
sentezlenen nükleik asitler ve virus proteinleri biraraya gelirler ve belli düzende birleşerek,
yeni virionları oluştururlar.Virusların bir başka özellikleri de çok farklı olarak yalnız
genomdan ibaret olan nükleik asit, DNA veya RNA ile hücre içine girme olasılığı
bulunduğunda yine virus çoğalmasının gerçekleşebilmesidir. Bu olgu pek çok virusta
görülmektedir. Bu özelliği gösteren virusların nükleik asitine infeksiyöz nükleik asit
denir.Viruslar basit ve metabolik sistem içermeyen yapıları ile tek hücreli mikroorganizmalar
gibi besiyerlerinde ve hücre dışında inaktif virion fazındadır. Kimyasal-genomik aktivite
göstererek, çoğalabilmeleri için virionun veya virus nükleik asitinin duyarlı bir hücreye
girmesi, hücrenin metabolik sisteminin kendine ait nükleik asit ve proteinlerin sentezlenmesi
için kullanılması gerekmektedir.
Viruslar ile tek hücreli mikroorganizmalar arasındaki temel farklılıklar başlıca
büyüklük, besi yerinde veya hücre dışında üreme, ikiye bölünerek çoğalma, DNA ve RNA yı
birlikte içerme nükleik asitin infeksiyöz oluşu, yapıda ribozom oluşu ve antibiyotiklere
duyarlılık yönünden değerlendirilmektedir. Genel olarak, bilinen en küçük ve basit yapılı
viruslar yalnız tek tip nükleik asit ve bunu çevreleyen bir protein kılıfdan oluşmuştur. Örneğin
kedilerde panleukopeni hastalığı etkeni (kedi gençlik hastalığı virusu),en küçük ve basit yapılı
bir DNA virusu olan parvo virustur. Sığır, koyun ve domuzlarda şap hastalığı etkeni yine en
küçük yapılı bir RNA virusudur. Her iki virus da nükleik asit ve bunu çevreleyen bir protein
tabakadan ibarettir.
Tablo, viruslar ve diğer mikroorganizmaların bazı özelliklerini göstermektedir
(Fenner ve ark. 1993).
Özellik

Bakteri

Riketsiya

Mikoplazma

Klamidya

Virus

>300nm çap

+

+

+

+

Çoğunluğu 300
nanometreden
küçük

Cansız ortamda üreme

+

-

+

-

-

Bölünerek Çoğalma

+

+

+

+

-

DNA ve
RNA

+

+

+

+

DNA veya RNA
bulunur

İnfeksiyöz nükleik asit

-

-

-

-

+

Ribozom

+

+

+

+

-

Metabolizma

+

+

+

+

-

Işık mikroskobu ile görülme

+

+

+

+

(sadece çiçek
virusları görülebilir)

Filtreleri geçebilme özelliği

-

-

-

-

+
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Virusların Morfolojisi
Viruslar en küçük infeksiyöz etkenlerdir. Genel olarak büyüklükleri 20nm ile 300nm
arasında değişir (nm=nanometre). Pikorna viruslardan şap hastalığı virusu 20nm kadardır.
Parvo virus ve Circo virusların daha küçük oldukları saptanmıştır. DNA viruslardan,
herpesviruslar, RNA viruslardan paramyxovirus, orthomyxovirus ve arena virusların
büyüklükleri 100-120 nm dir. En küçük RNA virus (Rous sarkoma virus) 80 nm, en küçük
DNA virus (hepatit B virusu) 10-26 nm’dir. En büyük virus Mimivirus’dur (400-800 nm).
Bilinen en büyük hayvan virusu çiçek viruslarıdır.Tuğla şeklindeki çiçek virusları 240x300nm
büyüklüktedir. Zoonoz bir virus olan, maymunlardan insanlara bulaşan ve hemarojik fever
sonu ölümlere neden olan filovirusların çok uzun iplikçik halinde olduğu ve uzunluklarının
genelde 800-1000nm ve bazen 14000nm uzunlukta olduğu bildirilmiştir (resim eklenebilir).
Virusların morfolojisi elektron mikroskop ve X-ray teknikleriyle incelenmektedir. Işık
mikroskobuyla sadece Çiçek virusu hakkında sınırlı bir görünüm elde edilebilir.
Elektron mikroskobu Rupke (1939-1941) tarafından geliştirilmiş ve virusların
incelenmesinde kullanılmıştır.1950de viruslar infekte dokuların içinde ince kesitler halinde
görüntülenebilmiştir. Önceleri virus morfolojisini incelemek için infekte hayvan dokuları
veya infekte doku kültürleri kullanılmıştır. İnfekte doku veya hücrede virus hücre içinde veya
hücre membranına yapışık halde bulunmaktadır. Sayının az olması durumunda, dokudan
direkt virusu görüntülemek zor olmaktadır. Daha sonra virus partiküllerinin incelenebilmesi
için virus partiküllerinin hücreden ve hücre içindeki diğer makromoleküllerden ayırt
edilmeleri ve yoğunlaştırılmaları gerekmiştir.Bunu sağlamak için infekte hücrelerin özel
aygıtlar kullanılarak özel tekniklerle parçalanması gerçekleştirilmiştir.İnfekte hücrenin
parçalanması için, deterjan, enzim, ultrasonik vibrasyon veya donma çözünme gibi yöntemler
uygulanmıştır.Daha sonra parçalanan hücre materyali filtrelerden süzülerek virus
partiküllerinin daha büyük hücre materyalinden ayrılması ve virus içeren materyalin
ultrasantrifuj ile santrüfüje edilerek,virusun yoğunlaştırılması sağlanmıştır.Yoğunlaştırma
işleminde gelişmiş teknikler (yüksek devirli santrüüfüj-ultrasantrüfüj, densiti gradient
santrifüj, dengeli sedimantasyon ve amonyum kullanılan bir teknikle hemaglutinasyon gibi)
kullanoılmaktadır.
DNA Virusları
(familyalar)
Adenoviridae
Hepadnaviridae
Herpesviridae
İridoviridae
Papovaviridae
Parvoviridae
Poxviridae
RNA Virusları
(familyalar)
Arenaviridae
Birnaviridae
Bunyaviridae
Calicivirade
Coronaviridae
Filoviridae
Flaviviridae
Orthomyxoviridae
Paramyxoviridae
Picornaviridae
Reoviridae
Retroviridae
Rhabdoviridae
Togaviridae

Çap
(nm)
70-90
42
150
125-300
45-55
18-26
230x400

110-130
60
90-120
35-40
75-160
790-970x80
40-50
80-120
150-300
25-30
60-80
80-100
75x180
50-70

Zarf

Simetri

Kapsomer

Etere duyarlılık

+
+
+
+

İkosahedral
İkosahedral
İkosahedral
İkosahedral
İkosahedral
İkosahedral
Kompleks yapı

252
?
162
1892
72
32
?

Duyarsız
Duyarlı
Duyarlı
Duyarlı
Duyarsız
Duyarsız
Duyarlı ve bazı türler
duyarsız

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Helikal
İkosahedral
Helikal
İkosahedral
Helikal
Helikal
İkosahedral
Helikal
Helikal
İkosahedral
İkosahedral
Helikal
Helikal
İkosahedral

?
92
?
32
?
?
?
?
?
32
32,92
?
?
60

Duyarlı
Duyarsız
Duyarlı
Duyarsız
Duyarlı
Duyarlı
Duyarlı
Duyarlı
Duyarlı
Duyarsız
Duyarsız
Duyarlı
Duyarlı
Duyarlı

Tablo, DNA ve RNA viruslarının morfolojik özelliklerini göstermektedir.
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Hemaglutinasyon tekniğindevirusların bazı hayvan türlerine ait alyuvarları aglutine etme
özelliklerinden yararlanılır.Virus içeren materyal uygun alyuvar solusyonu ile karıştırılır.Ve
oda derecesinde inkübasyona bırakılır. Hemagnutine etme özelliğinde olan viruslar
alyuvarları aglutine ederler. Alyuvarlara yapışık olan virus elektron mikroskobu ile
görüntülenebilir veya santrifuj ile solusyondan ayrılır. 37 C de bekletilen alyuvarlardan virus
ayrılır (elution)ve santrifuj ile alyuvarlar çöktürüldüğünde süpernatant içinde yoğun halde
virus elde edilir.
Virusların purifiye edilmeleri ve özellikle X-ray tekniği ile elektron mikroskopta metal
gölgeleme ve negatif boyama teknikleri(1959) ile virusların morfolojilerinin daha iyi
incelenmesini sağlamıştır .Negatif boyama tekniğinde, purifiye edilen viruslar potasyum
fosfo- tungstad solusyonu ile boyandıklarında virus yüzeyindeki boşlukları dolduran boya
nedeniyle, elektron mikroskopta,vins morfolojisi hakkında daha çok bilgi edinilmesi mümkün
olmuştur (resim eklenebilir).

Şekil, Viruslarda DNA ve RNA morfolojisini göstermektedir.
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Kapsid, Nükleokapsid ve Kapsomerler
Virusun en basit şekli olan virion, tek bir nükleik asit molekülü ile bunu çevreleyen bir
protein tabakadan oluşmuştur.Virionun protein tabakasına “Kapsid” denilir. Kapsid, içindeki
nükleik asit ile birlikte “Nükleokapsit” adını alır. Bazı viruslarda, kapsid lipoprotein yapıda
bir zarfla çevrili olabilir.
Kapsid, “Kapsomer” denilen, çok küçük ve basit yapılı, belli sayıdaki morfolojik
ünitelerin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. İnfekte hücre içinde kapsomerler ayrı ünite olarak
sentezlenir ve sonra bir araya gelerek, birleşirler ve kapsidi oluştururlar. Sentezlenen
kapsomerlerin bir araya gelmeleri ve belli bir düzen içinde birleşmeleri kapsidin kendisine
özel bir simetri kazandırır. Birleşmede, her bir kapsomerdeki ‘bağ’ların yapısı rol oynar. Her
virus türü için farklı olan kapsomer birleşmesine göre virionlar değişik şekil alırlar. Genel
olarak kapsid yapılarına göre viruslar iki grupta incelenirler. Birinci grup virionlar küp
şeklindedir. Oluşan küp 20 yüzlüdür (her bir yüz eşkenar bir üçgendir). İkinci grup virionlar
çubuk şeklinde, düzgün veya külah gibi bir ucu daralan borular halinde görülürler. Küp
şeklindeki virionlara, ikosahedral simetrili, boru şeklindeki virionlara ise helikal simetrili
virionlar denilir. Bu iki simetri dışında, çiçek virusları değişik bir yapı gösterir. Çiçek
viruslarında hem ikosahedral hem de helikal simetri ile bir araya gelen kapsomerler virusa
tuğla şekli vererek kompleks (kompleks simetri) bir yapı oluştururlar. Ayrıca fajları infekte
eden viruslarda Binal yapı mevcuttur.
İkosahedral simetrili viruslar yirmi yüzlü küp şeklindedir. Her biri eşkenar üçgen olan
20 yüzün bir araya gelerek, en büyük bir boşluğu oluşturabilmesi için kapsomerlerin belli bir
düzen içinde sıralanmaları gerekir. Adenoviruslarda üçgen yüzlerin birleştiği kenarlarda 6
adet kapsomer bulunmaktadır. Üçgenin sivrilen tepesine doğru kapsomer sayısı birdir.
Adenovirus kapsidinde 12 tepe nokta ve 30 birleşme kenarı bulunmaktadır. Bir üçgen yüzde
21 kapsomer yer alır. Böylece, adenovirus kapsidini oluşturan kapsomer sayısı 252 tanedir ve
bu kapsomer sayısı adenovirus için karakteristiktir (resim eklenebilir)
Yirmi yüzlü yapı, aynı küçüklükteki kapsomerlerin birleşerek en büyük bir boşluk
oluşturabilmeleri için en iyi bir birleşme şeklidir. Virionlardaki yirmi yüzlü yapı ortaya
konulmadan önce, aynı birleşme prensibi uygulanarak, yirmi yüzlü binalar ‘geodesic domes’
yapılmış en geniş kullanım alanı elde edilmiştir. Viruslar yapıları sosyal yaşama katkı
sağlamıştır.
Yirmi yüzlü simetride yapının köşeli görülmesi gerekmez.Yirmi yüzlü simetriye sahip
pek çok hayvan virusu, bu nedenle, yuvarlak görülürler. Bazen kapsomerlerin bir araya gelip
birleşmeleri ve kapalı kapsidi oluşturmaları, virus nükleik asid kapsid içinde yer almasından
önce tamamlanabilir. Bu durumda kapsidin içi boş kalır, nükleik asit içermez. Böyle
virionlara ‘boş virion’ denilir. Boş virionların infektivite güçleri yoktur. Boş virion oluşumu
yalnız küp şeklindeki virionlarda görülür.
Helikal simetrili (sarmal yay) viruslarda, kapsomerler belli aralarla sarma yay
şeklindeki nükleik aside bağlanır. Sentezlenen nükleik asit birleşerek sarmal yay şeklinde
büyürken her aşamada nükleik aside bağlanan, yeni sentezlenmiş kapsomerlerin birleşmesi ile
virus bir boru şeklini alır.Tamamlanan nükleokapsid bir çubuk halinde görülür.Bu tür
viruslarda kapsomerler tek bir polipeptid molekülünden ibarettir. Helikal simetri bitki
viruslarında daha çok görülür. Çomak şeklindeki viruslar çıplaktır.Tütün mozaik virusu bu tür
yapı için tipik bir örnektir (resim eklenebilir). Helikal simetrili hayvan viruslarında
nükleokapsid genellikle lipoprotein bir tabaka ile (zarf) çevrilmiştir.
Kompleks yapılı viruslar, yapılarında hem kübik hem de helikal simetri içeren kompleks
yapıdadır. Kapsid, kapsomerlerin kübik ve helikal simetriye göre sıralamaları ile oluşur.
Kompleks yapılı viruslara örnek çiçek viruslardır. Çiçek viruslarında nükleik asit etrafında bir
kaç tabakadan oluşmuş bir çekirdekimsi kısım bulunur. Çiçek viruslarının yapısında ayrıca
yan cisimcikler bulunur.
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Kapsidin fonksiyonları
1. Hücreden hücreye nükleik asit taşır
2. Nükleik asidi hücrenin nükleaz enzimlerinden korur
3. Konak hücrede spesifik reseptöre bağlanır (zarfsız viruslarda)
4. Antijeniteyi belirler
Virusların Zarfı
Öncelikle bazı virusların zarflı, bazılarının da zarfsız olduğunu belirtmek gerekir. Hücre
içinde gelişmelerini tamamlayan virionlar olgunlaşma sırasında bir zarf ile çevrilirler. Zarfın
kaynağı aslında hücre membranıdır. Virion hücreden ayrılırken, membrandan
tomurcuklanarak geçerken, bir zarf ile kuşatılır. Zarf lipid ve protein yapıdadır. Zarf lipidleri
hücre kaynaklıdır. Zarf proteinleri ise virus genomu kontrolünde sentezlenir. Zarftaki
proteinlerden biri glikoprotein yapısında olan peplomerlerdir. Çıkıntı şeklinde olan
peplomere, spike (S) (çıkıntı) denilir. Peplomerler elektron mikroskopta zarf dışına taşan,
ince çıkıntılar halinde görülürler. Zarflı viruslardan tavukların Newcastle hastalığı virusunda
bu çıkıntılar çok belirgindir. Peplomer iki tiptir. Bunlar Hemaglutinin ve Neuraminidaz
olarak adlandırılır. Bu iki peplomer tipi elektron mikroskopta ayırt edilemez. Fakat
hemaglutinin ve neurominidaz peplomerlerin fonksiyonları farklıdır. Hemaglutinin bazı tür
viruslarda çeşitli hayvan türlerine ait alyuvarları aglutine eden yapıdır. Neurominidaz bir
enzimdir. Aglutine olmuş alyuvarlar 37C bekletilirse, neurominidaz’ın alyuvarlardaki reseptör
alanlarını da eritir ve virusların hücre içine girmelerini sağlar. Zarfta bulunan diğer bir protein
de matriks proteini (M) olarak bilinir. Matriks proteini virion yapısını sağlamlaştıran bir
proteindir. Bu durum Rhabdoviridae ve Orthomyxoviridae ailesindeki viruslarda daha iyi
yapılanmıştır. Kuduz virusunu da içine alan rhabdoviruslarda peplomerler ile matriks protein
sıkıca bağlanır ve helikal nükleokapsid yapısını pekiştirirler. Matriks proteinleri glikoprotein
çıkıntıların (Spike) taban kısmında virüsü çevreleyen proteinlerdir. Bu proteinler birçok
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hidrofobik bağlarla zarfın lipit tabakasına bağlanırlar. Matriks proteinleri virusların hücre
membranından tomurcuklanmasında önemli rol oynarlar. Bazı viruslarda matriks
proteinlerinin düzeyi düşük olabilir.

Zarfsız bir virusun (papilloma virus)
elektron mikroskopik görünümü

Zarflı bir virusun (influenzavirusu)
elektron mikroskopik görünümü

Zarfsız bir virusun morfolojisi

Zarflı virusun morfolojisi

12

Zarfın Fonksiyonları
1.Peplomer veya spike’lar hücre reseptörlerini tanırlar
2.Virusun hücreden kurtulmasına yardımcı olur
3.Segmentli genomlarda segmentin bir arada tutulmasına yani parçalanmamasını sağlar
4.Spike’lar antijenik özellikte ve antikor oluşumunu sağlarlar
Virusların Kimyasal Yapısı
Basit yapılı viruslar nükleik asit ve proteinden ibarettir. Zarflı viruslar ayrıca lipid
içerir. Daha kompleks yapılı viruslarda nükleik asit ve proteinler ile birlikte,l ipid ve
karbonhidratlar bulunur.Virionların kimyasal yapıları genellikle virus için özeldir ve viral
genom tarafından kontrol edilir. Ancak bazı kimyasal yapılar infekte hücre kaynaklıdır.
Viral nükleik asid
Viruslarda tek tip nükleik asit bulunur. Bu nükleik asit ya Deoksiribonükleik
asit(DNA) veya ribonükleik asit(RNA) dır. Nükleik asit aslında virus genomudur. Bütün virus
genomları haploiddir (tek kopyalıdır). Yalnız retroviruslarda genom diploiddir (iki kopyalı).
Bütün DNA viruslarda nükleik asit çift sarmallıdır (parvoviruslar hariç). Çift sarmallı
DNA viruslarında, sarmal iplikçikler karşıt polarite gösterir. Tek sarmallı DNA pozitif veya
negatif iplikçiktir. Bütün DNA viruslarda genom tek bir moleküldür. Molekül iplik gibi veya
daire şeklindedir. Guanin ve Sitozin içerikleri %35 ile %70 arasında değişir. Moleküler
ağırlıkları küçük DNA viruslarda 1X106 Dalton (1.7 kilobaz) ve büyük DNA viruslarda
200X106 Dalton (200 kilobaz)dır.
Bütün RNA viruslar (retroviruslar hariç) tek sarmallıdır.Tek iplikçikli RNA pozitif
veya negatiftir.Virus RNAsı tek molekül halinde veya kesik parçalıdır (segmentli) ve RNA
molekül ağırlığı çok küçüktür. Moleküler ağırlık 2x106 ile 15x106 Dalton arasında değişir.
Nükleaz enzimi infeksiyöz nükleik asidi hidrolize eder. Virion içindeki RNA nükleaz
enziminden etkilenmez.
Viral infeksiyonlar veya aşılamalarda virusa karşı oluşan antikorlar, virus proteinlerine
karşı oluşan antikorlardır. Virusa spesifik antikorlar virusu nötralize eder, fakat nükleik
aside etki edemezler.
Viral proteinler
Virionun büyük bir kısmı (%50-75) proteindir. Proteinlerin bir bölümü yapısal (virus
struktürüne ilgili) proteindir. Yapısal proteinlerin temel işlevi nükleik asidi koruyucu bir
tabaka oluşturmaktır. Ayrıca protein yapısı, virusun duyarlı hayvan hücrelerindeki özel
reseptörlere bağlanmasını sağlar. Bu tür yapısal proteinler rhinovirus ve picorna viruslardan,
şap hastalığı virusunda saptanmış ve incelenmiştir. Rhinovirus ve şap hastalığı virusunda bu
proteinlerin yapısı farklıdır. Rhinovirusta özel yapışma proteini çukurda yer almıştır. Duyarlı
hücredeki reseptör ise çıkıntı halindedir. Reseptör çukurdaki proteine ulaşır ve birleşme
sağlanır. Şap hastalığı virusunda yapışma proteini çıkıntılıdır ve duyarlı hücredeki uygun
çıkıntıya ulaşarak birleşme gerçekleşir (resim eklenebilir-6). Bu iki virusta yapısal fark
infeksiyonun antikorlarla kontrolünde etkilidir. Rhinovirusa karşı oluşan antikorlar, çukurdaki
reseptörlere ulaşıp birleşemez ve reseptörü bloke ederek,virus bağlanmasını engelliyemez.
Şap hastalığı virusuna karşı oluşan antikorlar ise virus yüzeyindeki çıkıntı haldeki proteinlerle
birleşir ve birleşme proteinini bloke ederek, duyarlı hücre reseptörüne virusun bağlanmasını
engeller ve infeksiyon oluşmasını önler.
Hayvan viruslarında,virusun özelliğine göre 2 ile 100 arasında değişen yapısal protein
saptanmıştır. Küp şekilli viruslarda bazı yapısal proteinler nükleik asit ile sıkı bir bağlantı
içindedir. Bu bağlantı ile nükleik asidi sarıp, kucaklar ve birlikte sıkı bir yapı oluştururlar.
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Helikal simetrili, zarflı viruslarda bulunan glikoproteinlerden birinin reseptör yıkımlayan
enzim gibi etki gösterdiği saptanmıştır. Yapısal proteinler, virusun hücreye tutunmasında,
penetrasyonunda ve hücre içine girip çoğalmasında (replikasyon) rol oynarlar.
Viriondaki yapısal olmayan (virusun struktürüne ilgili olmayan) proteinler virusun infekte
ettiği hücre kaynaklıdır. Bunlar virusun infekte ettiği viral proteinler ve daha çok enzimlerden
oluşmaktadır. Enzimlerden çoğu çeşitli aşamalarda replikasyon işlemine katılırlar. Enzimler,
başlıca polimerazlar ve transkriptazlardır. Transkriptazlar DNA veya RNA’dan yeni DNA
kopyalanmasını sağlarlar. Retrovirus ve Hepadnaviruslarda bulunan reverse transkriptaz
enzimi RNA dan DNA kopyası çıkarılmasını sağlar.Diğer fonksiyonel enzimler virus
proteinlerinin yapımında gereklidir. Bu temel enzimlerin yanısıra bazı viruslarda, virulansı
etkileyen proteinler, virokinler ve interferonu etkileyen proteinler vardır ve bunlar infekte
hücre üzerindeki MHC moleküllerini azaltarak immun tepkiyi yıkımlarlar.
Yapısal olmayan proteinler in vitro olarak tanısal anlamda, infekte hayvan ile aşılı hayvanı
birbirinden ayırmak (DIVA stratejisi) amacıyla testlerde kullanılabilen proteinlerdir.
Viral lipidler
Zarflı viruslarda lipid kuru ağırlığın %20-25’ini oluşturur.Virus zarfı hücresel lipid ve
viral proteinlerden oluşmuştur. Her virus için duyarlı olan hücresel yapı kimyasal olarak farklı
olduğundan, hücreden gelen lipid nedeniyle virus gruplarında zarf lipidleri farklılık gösterir.
Zarf lipidi, çoklu fosfolipiddir.Geri kalan kısım kolesteroldür. Zarflı viruslarda bulunan
lipidlerin çoğu tipik bir lipid-protein tabakası halindedir.Virus kaynaklı proteinler ve virus
glikoproteinleri lipoproteinin iki katı arasında gömülü bulunurlar.
Viral karbonhidratlar
Karbonhidratlar da yalnız zarflı viruslarda bulunur. İnfekte hücre kaynaklıdır.
Peplomerlerdeki glikoproteinlerin önemli bir kısmı karbonhidrattır. Karbonhidratlar kendileri
immun sistemi uyarmasa da virusun yapısında bulunan ve proteinle bereber bulunan
“Glikoproteinler” güçlü antijenik yapılardandır. Hayvanlarda ve insanlarda zarflı viruslara
karşı immun tepki çoğu zaman glikoproteinlere karşı oluşmaktadır.
VİRUSLARIN SINIFLANDIRILMASI
Virusların sınıflandırılmasında dikkat edilen en önemli nokta virusların DNA veya
RNA içermesidir. Kısaca virusun bulundurduğu nükleik asit sınıflandırmada önemli rol oynar.
DNA’lı virus, RNA’lı virus gibi. Bu noktadan çıkarak viruslar familyalara bölünmüştür.
Sadece bununla kalmayıp nükleik asitlerin tek iplik veya çift iplik olması da önemli
kriterlerdendir. Nükleik asitlere göre sınıflandırma Baltimore adında bir araştırıcı tarafından
önerilmiş ve hala kullanılmaktadır. Bu sınıflandırmaya Baltimore sınıflandırması da
denmektedir. Virusların sınıflandırılmasında hangi canlıyı infekte ettiği (bitki, hayvan, insane
gibi) ve hangi dokuya ilgi gösterdiği (nöyrotropik) gibi özellikler de sınıflandırma da dikkate
alınmaktadır. Virusun yapısı (zarflı, zarfsız, ikosahedral, helical) da sınıflandırmada dikkate
alınan bir başka özelliktir. Son yıllarda sekans analizleriyle virusların genotiplendirilerek
soyağacı oluşturma işlemleri yapılabilmektedir. Moleküler çalışmalar da virusların
sınıflandırılmasında ve yeni virus bulunmasında yardımcı olmaktadır. Virusların
sınıflandırılmasında yetkili kuruluş “International Committee onTaxonomy of Viruses=
Uluslararası virus sınıflandırma komitesi” dir.
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Viruslarda Replikasyon
(replikasyon: çoğalma, kopyalama, kopyalayarak çoğalma)
Genel olarak viral hastalıkların patolojik etkileri, a) virusla infekte hücrelerin
metabolizmaları üzerine viral gen ürünlerinin toksik etkisi, b) virusla infekte hücrelerdeki
viral genlerin oluşumuyla konakçının reaksiyonları, c) viral gen ürünlerin ile konakçı
hücresindeki DNA veya protein ile etkileşim sonucu hücresel fonksiyondaki değişiklikler
şeklinde görülmektedir. Virusların yapısal özellikleri ve genetik materyalleri (DNA, RNA) ile
onların fonksiyonları arasında paralellik yönünden bir ilişki yoktur. Genellikle insan ve
hayvanda enfeksiyona neden olan viruslar, vektörler (kene, sivrisinek) ile veya direk olarak
(solunum, sindirim, deri, göz, genital) girerler ve duyarlı hücrelerde çoğalırlar. Hemen bütün
akut viral hastalıklardaki semptomlar virusla infekte hücrelerin yıkımlanması veya fonksiyon
bozuklukları ile direk ilişkilidir. Dolayısıyla virusların hücrelerde çoğalma mekanizması viral
hastalıkların anlaşılması ve onlara karşı alınacak önlemler için çok önemlidir. Virusların
çoğalması için ilk koşul hücreyi tanıması ve hücrenin içerisine girmesidir. Bazı viruslar
sadece tek tür konakçıda (insan, hayvan, insekt ve bitki) enfeksiyon yaparken, bazıları birden
fazla türde (hem insan hem de hayvan) enfeksiyon yapma özelliği taşırlar. Konakçı hücre
çeşitliliği düşünüldüğünde virusların onları tanıması yönünden de viruslar arasında farklılıklar
vardır. Bazı virusların (St. Louis encephalitis virus) konakçı hücre spektrumu genişken bazı
viruslar (human papilomavirus) konakçının tek tip hücrelerini enfekte ederler.
Virusların hücreye giriş ve çoğalma mekanizmaları yönünden viruslar arasında
farklılıklar bulunmaktadır (Şekil 1). Bütün viruslar genel olarak benzer bir replikasyon
siklusuna (aşamalarına) sahip olmalarına karşın, virusun büyüklüğü ve genetik özelliği gibi
faktörlere bağlı olarak bazı değişiklikler gösterebilir. Basit bir replikasyon işleminde 4 aşama
(faz) bulunur. Bunlar sırasıyla; a) virusun hücreyi tanıması, tutunması ve içeri girmesi, b)
viral genomun tanımlanması ve çoğalma, c) viral capsid ve proteinlerin oluşumu, d) virusun
hücreden çıkması şeklindedir. Ökaryotik bir hücreye virus girdiğinde bu fazlar sırasıyla
gerçekleşir (Şekil 2). Bu fazların tamamlanma süresi virus türlerine göre değişebilir, örneğin
polioviruslar için 8 saat iken, cytomegaloviruslar için en az 72 saattir.
Şekil 1: Virusun insan ve hayvanlarada giriş yolları
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Şekil 2: Ökaryotik hücrelere giren virusların fazları.
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1. Virusun hücreyi tanıması, tutunması ve hücreye girmesi:
Virusun konakçı hücresinin spesifik özelliklerini kullanabilme özelliği olmalıdır. Bu
sayede virus genomunu hücre içerisine bırakabilir ve replikasyon siklusu devam eder.
Virusların yüzeylerinde bulunan bazı proteinler (influenza viruslarında hemaglutinin,
coronaviruslarda spike), konakçı hücrenin membranlarında bulunan ancak belli özellikteki
reseptörleri (Şekil 3) tanırlar ve onlara tutunurlar. Bu reseptörler protein veya karbonhidrat
yapısında olabilirler (Tablo 1 ve 2). Bazı viruslar tek tip reseptörleri bağlanırken, bazıları
birden fazla reseptöre bağlanırlar. Reseptöre tutunan viruslar endositoz veya fuzyon şeklinde
hücreye girerler. Zarflı viruslar özelliklerine göre ya füzyon (coronavirus) veya endositoz
(retrovirus, ortomyxovirus) yolu ile hücreye girerken, zarfsız viruslar (reovirus) endositoz
yoluyla girerler (Şekil 2).
Tablo 1: Karbonhidrat yapısındaki reseptörler
Virus

Familya

Reseptör

Influenza A
Reovirus-3
Canine parvovirus
Influenza C
Human corona-OC43
Bovine coronavirus
HIV
Human CMV

Orthomyxoviridae
Reoviridae
Parvoviridae
Orthomyxoviridae
Coronaviridae
Coronaviridae
Retroviridae
Herpesviridae

Sialic asid- oligosakkarit içeren
Sialic asid- oligosakkarit içeren
Sialic asid- oligosakkarit içeren
9-0-acetilsialic asid
N-acetyl-9-0-acetilsialic asid
N-acetyl-9-0-acetilsialic asid
Galactosyl ceramide
Heparan sulfate

Tablo 2: Protein yapısındaki reseptörler
Virus

Familya

Reseptör

HSV-1/HSV-2
HIV
HIV
HIV
Major Rhinovirus
Minor Rhinovirus
Human herpesvirus-7
Human corona-229E

Herpesviridae
Retroviridae
Retroviridae
Retroviridae
Picornaviridae
Picornaviridae
Herpesviridae
Coronaviridae

Prr1/HveC
CXCR4
CCR3
CCR2b
ICAM-1
LDLR/α2MR/LRP
CD4
Aminopeptidase-N
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Şekil 3: Bazı reseptörlerin diyagramize görünüşleri (Fundamental Virology)

Genel olarak virusun hücrelere tutunmasında, elektrostatik etki için ortamdaki iyon
konsantrasyonuna, ısıya ve serbest enerjiye ihtiyaç vardır. Virusun reseptöre tutunduktan
sonra hücre membranından içerisi girmesi (endositoz) Influenza A, vesicular stomatitis virus
ve adenovirus gibi bazı viruslarda ortamın pH’sına bağlı iken, retrovirus, rotavirus ve
paramyxovirus gibi bazı viruslarda pH’ya bağlı değildir (Şekil 5).
Şekil 5: Endositozda pH’nın rolü (Fields Virology).

pH’ya bağlı olmayan

pH’ya bağlı
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Şekil 6: Zarflı ve zarfsız virusların hücreye tutunma ve hücre içerisine girmesi.
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2. Viral genom tanımlanması ve çoğalması:
Hücre içerisinde viral proteinlerin sentezlenmesi için öncelikle virusun nükleik
asitlerindeki şifrelerin tanımlanması gerekirki bu da mRNA tarafından gerçekleştirilir. Viral
genomun çoğalma mekanizması virusların DNA, RNA, tek veya çift iplikçik, pozitif veya
negatif yönlü (sense) olması gibi farklı genomik özelliklerine göre değişiklik gösterir. Tek
iplikçikli DNA ve RNA’lar önce çift iplikçikli hale gelirler. RNA’lı virus pozitif yönlü ise
RNA, mRNA fonksiyonu gösterir ve protein sentezini başlatır, negatif yönlü ise RNAdepented-RNA- polimerase (RdRp) sayesinde mRNA’ya dönüşür ve sonra protein sentezi
başlar. DNA’lı viruslarda ise konakçı proteinleri yardımıyla mRNA’ya dönüşür ve sonra viral
proteinlerin oluşumu başlar. Viral genom, RNA polimerazlar yardımıyla virusların yine bu
özelliklerine göre farklı olarak hücrenin sitoplazması (corona) veya nükleusu (retroviruslar)
içinde kopyalanır (tanskripsiyon).
3. Viral capsid ve proteinlerin oluşumu:
Viral genomun çoğalması ile yine viruslara göre farklı olarak ya sitoplazmada
(ribozom, endoplasmik reticulum ve golgi aparatı aracılığıyla) ya da nücleus içinde virusun
capsid ve diğer proteinleri sentez edilir (translasyon).
4. Virusun hücreden çıkması:
Bu viral genom ve proteinler ya hücre membranı altında toplanır ve membranın
içerisinde kalacak şekilde viriona dönüşür ve hücreden çıkar veya endoplasmik reticulum ve
golgi aparatı aracılığıyla oluşan viral proteinler veya capsid hücre membranında eksositoz
yoluyla virus partikülü olarak hücreden çıkar.
Bazı virusların replikasyonlarının şematik görünümleri
1. Reoviruslarda replikasyon
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2. Coronaviruslarda replikasyon

3. Ortomyxoviruslarda replikasyon
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4. Retroviruslarda replikasyon

nucleus

5. Herpes viruslarda replikasyon

DNA
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Viral Replikasyonun Engellenmesi
1. Hücreye Virusun Girişinden Önce:
Vücuda giren virusların duyarlı hücrelere girmesi engellenmesi mümkündür. Bunlar
nötralizan antikorlar, eriyebilen receptörler, peptid reseptörleri (reseptör antogonistleri) ve
bağlanmayı engelleyen inhibitörlerle olabilir. Vücuda bir virus girdiğinde (patojen veya aşı)
vücutta oluşan nötralizan antikorlar virusun reseptörlere tutunan proteinleri ile bağlanır ve
virusun hücreye endositoz veya fuzyon şeklinde girmesine engel olur. Yine vücuda verilen
eriyebilir reseptör (polioviruslar için PVR, rhinoviruslar için ICAM-1, HIV-1 için CD4)
virusların proteinlerini bloke ederek hücre reseptörüne bağlanmayı ve dolayısıyla hücreye
girişi engellemiş olur. Değişik formdaki peptid yapılı reseptör antagonistleri hücre
reseptörlerini bloke ederek virusun bağlanmasını engeller. Örneğin T22 ve ALX40-4C
peptidleri HIV-1’in bağlanma reseptörü olan CXCR4’ü bloke eder. Bazı küçük moleküllü
inhibitörler ise virus proteininin reseptöre bağlandıktan sonra virusun hücre içerisine
girmesini bloke eder. Örneğin amantadine hydrochloride, Influenza A virusunun M2 proteine
etkileyerek virusun etkisini durdurması gibi.
Şekil 7: Virus-reseptör bağlantısının engellenmesi (Fields Virology)

Nötralizan
antikorlar

Eriyebilen
reseptörler

Peptid
reseptörleri

Bağlanmayı engelleyen
inhibitörler

2. Hücreye Virusun Girişinden Sonra:
Virusların duyarlı hücrelere girdikten sonra replikasyon aşamalarının bir ya da birden
fazla aşamalarında; sitoplazma veya çekirdekte RNA, DNA, cDNA, viral protein sentez ya da
işleyişlerinin engellenmesi şeklinde gerçekleşebilir. Kısaca antiviral ajanlar olarak tanımlanan
bu maddeler son yıllarda araştırıcıların ilgi duyduğu konulardır. Bu konuda yapılan çalışmalar
sonucunda insan virus infeksiyonlarının bazıları için geliştirilmiş ve halen kullanımda olan
antiviral ilaçlardan bazıları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Bu belirtilen antiviraller veteriner
hekimlikte de bazı hastalıkların kullanılmasında önerilmektedir.
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Tablo: İnsanlarda kullanılan bazı antiviral ilaçlar ve veterinerlikte olası kullanımları
İlaç

Asiklovir

İnsanlarda kullanımı

Veteriner Hekimlikte Olası Kullanımları

Sağlıklı insanlarda genital herpes
enfeksiyonlarında

Lokal Herpes enfeksiyonlarında

Sınırlı olarak, immun sistemi baskılanmış

Sığırlarda herpes mamillitis

hastalarda mukokutan enfeksiyonlarda

Atlarda koital ekzantem
Kedide rinotrakeit
Viral keratokonjunktivit

Herpes zoster (zona) tedavisinde

lokal herpes enfeksiyonlarda

2- Deoksi-Dglikoz

Kabul edilmemiş

Sığırlarda vulvovajinitte
Keratokonjunktivitte

Fomivirsen

Sitomegalavirus retinitis (intravitreal)

Sitomegalovirus

Foskarnet

Genital herpes

İdoksuridin

Herpes simpleks keratitis

2- Deoksi-D-glikoz ile aynıdır
2- Deoksi-D-glikoz ile aynı
Kedide herpesvirus keratitis

Metisazon

Topik olarak kullanılmamaktadır.

Ribavirin

Influenza ve respiratuar sinsityal virus
enfeksiyonunda aerosol olarak

Sığır vaccinia veya sığırlarda yalancı çiçek
hastalığında meme başı lezyonlarında
Kedi hariç lokal herpes enfeksiyonlarında
Vaccinia meme başı lezyonlarında

Trifluridin

Herpetik keratit

2- Deoksi-D-glikoz ile aynıdır (Felin herpesvirus
keratit için tedavi seçeneğidir.)

Vidarabin

Herpes keratit

Lokal sığır herpes ve meme başı lezyonlarında

VİRUS GENETİĞİ
Moleküler tekniklerin gelişimi, viruslar ve onların genomik özelliklerinin
öğrenilmesini sağlamış, böylelikle gerek viral infeksiyonlarda tanı ve gerekse viral
infeksiyonlarla savaşta yeni yöntemler araştırıcılara kolaylıklar sağlamıştır. Virusların
konakçı hücrelerideki yaşamları sırasında gerek hücre içerisinden ve gerekse hücre dışından
olabilecek etkilerle virusların genlerindeki değişiklikler (mutasyon), yeni virusların ortaya
çıkmasını veya var olan virusların farklı özelliklere sahip olmalarını sağlayabilmektedir. Bu
özellikler virusun virülensinin artmasına neden olacağı gibi azalmasına da neden olabilir.
Virusların RNA veya DNA’larındaki bu değişimler yüzyıllardır devam etmekte ve bu nedenle
bazı araştırcılar tarafından evrimini tamamlamamış mikroorganizmalar olarak
tanımlanmaktadır. 2000’li yıllarda insan ve hayvanlarda ortaya çıkan yeni viral infeksiyonlar
(SARS) ya da sadece hayvanlarda görülen ve son zamanlarda insanlarda da hastalık yaptığı
saptanan viral infeksiyonlar (avian influenza, kuş gribi) bu teorileri geçerli kılmaktadır. Viral
taksonomi incelendiğinde hemen her 10 yılda bir yeni virusların virus taksonomisine
eklendiğini veya mevcut viruslardan bazılarının farklı familyaya üye oldukları
bildirilmektedir. Yine bu mutasyonlara bağlı olarak virusların yeni serotiplerinin ortaya
çıktığını, bu serotipler arasında bazan ciddi virülens faklılıklarının olabildiği de
görülmektedir.
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Virusun genlerindeki değişikliğe neden olan mutasyonlar organizma içinden olabildiği
gibi (in vivo) dışından da (in vitro) olabililir.
in vivo mutagenler: Virusun replikasyonu sırasında nükleik asit bazlarının
aktivitesindeki değişiklikler mutasyona neden olabildiği gibi bu bazların arasına yeni nükleik
asitlerin girmesi veya çıkması da mutasyona neden olmaktadır. Bu değişiklikler genlerde
hydrofobik yüzey değişimlerini ve farklı protein sentezlerine neden olacağından virusun
antijenitesini de değiştirebilmektedir.
in vitro mutagenler: Virusun replikasyonu sırasında bazı kimyasal maddeler (nitrous
acid, hidroxylamine ve alkali ajanlar) nükleik asit bazlarının değişimine neden olabilir ve
dolayısıyla yeni özelliklere sahip viruslar gelişebilmektedir.
Bu in vivo ve in vitro mutagenlerin dışında UV ışığı en önemli mutagenlerdir ve bu
ışık pirimidine dimerlerine neden olur. DNA’nın çoğalması esnasında bazlarda kopmalar olur
ve bunun tamiri sırasında UV ışığının etkisi ile yalancı bağlanmalar gerçekleşir.
Şekil: UV ışığı etkisinde DNA’daki değişim

A

Şekil 1A: RNA’lı bir virus diagramı
Şekil 1B: Attenüe olmuş virustaki mutasyon
Şekil 1C: Gen bankasındaki aynı cins içindeki
virus genlerinin karşılaştırılması
Şekil 1D: Gen analizi sonucu viruslar arasındaki
yakınlık ilişkisi.
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B ORF 1a ORF 1b

S

3a 3b

5’

1447aa

244 aa

227aa

E M N

7
3’

TGEV-M6 (virulent)

177aa
1220aa

67 aa

deletion

TGEV-M60 (attenuated)

deletion

C

Bu tetikleyici mutasyonların dışında virusun replikasyonu esnasında genetik
materyallerinde kendiliğinden (spontan) de değişimler (mutasyon) olabilir. Bu tip
mutasyonlar virusun konakçıdan konakçıya veya laboratuvarda pasajlanması esnasında
olabilmektedir. DNA’lı viruslarda ortalama 10-9 iken RNA’lı viruslarda 10-4 oranındadır.
RNA’lı viruslardaki bu kadar yüksek spontan mutasyon olması RNA replikasyon enzimlerine
bağlanmaktadır.
Viruslardaki bu mutasyon insan ve hayvanlar için büyük problemler yaratmasının
yanısıra, moleküler virologlar laboratuvar şartlarında virusun virülens genlerinin mutasyonla
yok ederek (attenuation) aşı geliştirmeye çalışmaktadırlar (Şekil 1B).
Son yıllarda virus genlerinin (DNA veya cDNA) haritaları çıkartılmış ve internet
ortamında (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) her araştırıcıya sunulmaktadır. Araştırıcılar
böylelikle çok kısa süreler içerisinde bu gen haritalarına bakarak kendi bölgelerindeki
virusların özellikleri ile karşılaştırabilmekte ve hatta oluşan mutasyonlara bakarak virusun
hangi coğrafik bölgeden geldiği gibi konulara cevap verebilmektedir (Şekil 1C,1D). Bu
çalışmalar ayrıca viruslardaki değişimlerin sürekli olarak takip edilmesini ve olası korumakontrol uygulamalarının hızla değiştirilmesini sağlamaktadır.
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Şekil 1D: Gen analizi sonucu viruslar arasındaki yakınlık ilişkisi.

Viruslar arasında genetik rekombinasyon
İki farklı virus aynı hücreyi enfekte ettiği zaman nükleik asitleri arasında veya onların
sentezlenmeleri sırasında genetik rekombinasyon (birleşim) olabilir. Bu değişim 3 şekilde
görülebilir.
a) İntramoleküler değişim: Birbirine yakın nükleik asit zincirlerine sahip viruslar
arasında (daha çok dsDNA’lı viruslarda ve corona, picorna gibi RNA’lı viruslarda)
virusun replikasyon aşamasında oluşur. Western equine encephalitis virusunun
sindbis-like virus ile eastern equine encephalitis virus arasındaki rekombinasyonu
sonucu oluştuğu düşünülmektedir.
b) Tekrar oluşum (reassorment): Tek ya da çift zincirli segmentli RNA’lı viruslarda
(arenaviridae, birnaviridae, bunyaviridae, orthomyxoviridae ve reoviridae virusları)
görülür. Hücre içerisindeki iki farklı aileye ait virsların segmentleri arasındaki değişim
ile yeni virusların ortaya çıkmasıdır. Mavidil (bluetongue) virusunun bu şekilde ortaya
çıktığı düşünülmektedir.
c) Yeniden aktivasyon (reactivation): UV veya kimyasal olarak mutasyon sonucu elde
edilmiş aşı ile aşılanmış konak hücresine patojen bir virusun girdikten sonra genomlar
arasındaki değişim sonucu oluşur. Bu fenomen, aşılar için yeni viral vektörlerin
gelişimi için önemlidir.
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Şekil 2: Viruslar arasındaki recombinasyon.

İnsanlarda yakın zamanda ortaya çıkan pandemic H1N1 infeksiylnu (domuz gribi),
yapılan moleküler çalışmalar sonucunda önceki insan, su kuşları ve domuzlardaki influenza
virusları arasındaki reassorment şeklindeki mutasyon sonucu ortaya çıktığını göstermiştir
(Şekil 3).
Şekil 3: İnsan ve hayvanlar arasında influenza viruslarının reassorment mutasyonu

Unutulmamalıdır ki !!!

Bu mutasyonlar, virusun virülensinin artmasına neden olacağı gibi
azalmasına da neden olabilir.
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Virusların nükleik asitleri arasındaki bu değişimlerin yanı sıra, viral proteinler
arasında da etkileşim söz konusu olabilir. Bu değişim de 3 şekilde görülebilir.
a) Tamamlayıcı form (complementation): İki ya da daha fazla aynı virusun farklı suşları
veya birbirine yakın genoma sahip farklı viruslar arasında görülülür (adenovirus ile
parvovirus arasında olduğu gibi). Burada bir virus bir genin üretimini sağlarken, diğeri
bu genin üretiminde görev almaz ve onu kullanarak hücre içerisinde her ikisinin de
replikasyonu tamamlanır.
b) Fenotipik değişim: İki farklı virusun hücredeki replikasyonda virionun oluşumunda
gerçekleşir. İnfluenza ve paramyxo virusları ile infekte bir hücrede yeni virionun
zarfları üzerinde her iki virusunda antijenleri içermesi gibi.
c) Poliploid form: Retroviruslar hariç diğer viruslar her bir gen için genomlarında tek
kopya taşırlar. Paramyxoviruslarda görülebilen bu formda, bir zarf içerisinde birden
fazla nükleocapsit proteinleri olabilir. Bu form, aynı tür virustan (polyploid) veya
farklı tür virustan (heteropolyploid) köken alabilir.
Şekil 3: Virus proteinleri arasındaki değişim
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TÜMÖR OLUŞTURAN VİRUSLAR (ONCOGENİC VİRUSLAR)
Bazı viruslar (Tablo 1) konakçı hücrelerinde hücre DNA’sına entegre olur, genlerdeki
mutasyon sonucu hücrenin normal aktivitesinin değişmesine (transformasyonuna) neden
olarak hücrenin bölünmesine yol açarlar. Virusların özelliklerine göre birkaç gün veya uzun
yıllar sürebilen bu gelişim insan ve hayvanlarda tümör (kanser) olarak ortaya çıkmaktadır.
İnsanlarda görülen tüm kanser olgularının %20’si Human T-lymphotropic virus, hepatitis B
ve C virusları, Epstein-Barr ve papillomavirusları tarafından meydana gelmektedir. İnsan ve
hayvanlarda tümör oluşturan viral etkenlerin çoğu DNA’lı viruslardır.
Tablo: Hayvanlarda tümor oluşturan viruslar ve hayvan türleri
Hayvan türü

Virus
Bovine papillomavirus

Sığır

Bovine leukemia virus

Sığır

Avian leucosis virus

Tavuk

Avian myeloblastosis virus

Tavuk

Avian erythroblastosis virus

Tavuk

Marek virusu

Tavuk

Feline leukemia virus

Kedi

Feline sarcoma virus

Kedi

Simian sarcoma virus

Maymun

Murine leukemia virus

Fare

Mouse mammary tumor virus

Fare

Genel olarak bu viruslar, hücre siklusu ve apoptosis (programlanmış hücre ölümü)
oluşumunu kontrol eden protein kodlarını bloke ederler ve hücrelerin transformasyonuna
katkıda bulunurlar (Şekil 4). Ayrıca bu esnada bazı oncogenic viruslar, infekte olmamış
hücrelerin büyümelerini uyaran hücrelerarası moleküllerin aktivitesine neden olurlar.
Böylelikle doku hiperplazisine ve dolayısıyla tümör oluşumuna katkıda bulunmuş olurlar.
Transformasyon hücrelerinde artık virus üremesine gerek yoktur ve hücrelerin besin
alışverişindeki hızlı artışa bağlı olarak hücrelerde büyüme, hücre yüzeyindeki transmembran
proteinlerin lateral hareketi ve hücreler arasında fibronectin seviyelerinde azalma olur.
Tümör oluşumuna neden olan viruslardaki genler genel olarak v-onc olarak
adlandırılmaktadır ve bugüne kadar normal hücrelerdeki tömür genleri (c-onc) ile ilişkili
olarak viruslarda 60’ın üzerinde v-onc geni tanımlanmıştır (feline leukemia virusta v-sis geni,
avian leukemia viruslarda v-erbB geni gibi). Viruslardaki v-onc genleri onların kendi
replikasyonu için gerekli değildir.
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Şekil 4: Viruslarda oncogenlerin konakçı hücresinde rekombinasyonu

VİRUS HÜCRE İLİŞKİSİ
Virus duyarlı bir hücreye girdikten sonra virusun antijenik ve genomik özelliklerine
göre hücrede farklı değişiklikler meydana gelir. İlk olarak hücrenin temel biolojik ve
moleküler biolojik mekanizmasını hedef seçer ve hücrenin normal akış mekanizmasına etki
eder. İkinci olarak konak hücresinin normal işlevini ve hücre moleküllerini kendi özelliğine
göre kullanır. Virus replikasyonunda görülen bu durum hücrenin dolayısıyla dokuların
bozukluklarına ve hatta canlının ölümüne neden olabilir. Virusun hücrede yaptığı değişiklikler
şöyle gruplanabilir:
a. Virus, konakçı hücre veya hücre komplexi içindeki spesifik makromoleküllerin
değişimine neden olabilir veya onlarla birlikte hareket edebilir.
b. Virus, konakçı hücre moleküllerinin kovalent ve non-kovalent modifikasyonlarına
neden olabilir.
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c. Virus, konakçı hücre veya hücre komplexini parçalara ayırabilir veya yeniden farklı
bir şekilde düzenleyebilir.
d. Virus, hücre içerisindeki bazı organelleri biraraya getirip yeni bir enfekte olmuş
hücreye dönüşmesine neden olabilir.
Hücrelerdeki bu değişiklikler konakçıda tümör oluşumu, konakçının ölümü veya farklı
şiddette enfeksiyonlar şeklinde ortaya çıkabildiği gibi, konakçıda herhangi bir semptom
ortaya çıkmadan da kendini gösterebilir. Viral ve hücresel faktörler arasında bulunan hassas
denge, konakçının fizyolojik ve immun yanıtı veya virusun virülens faktörleri ile değişebilir.
İşte hücresel fonsiyonların bozukluklar, hücre ölümü veya değişiklikleri veya immun sistemin
uygunsuz bir şekilde aktivasyonu sonucu hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Virusların hücrelerde
oluşturdukları hücresel ve moleküler değişiklikler hücre kültürlerinde kolaylıkla
tanımlanmakta ve buda hastalıkların anlaşılması ve onlarlar savaş için araştırıcılara büyük
kolaylıklar getirmektedir. Bu nedenle viral infeksiyonları hücresel değişikliklere sahip olan
(cytocidal, cytolytic, cytopahic) veya olmayan (noncytocidal) şeklinde katogorize etmek
mümkündür. Cytocital viruslar replikasyon sonucunda hücreleri öldürürken, noncytocital
viruslar hücreleri öldürmezler.
Virusların hücre kültürlerinde meydana getirdikleri bozukluklar CPE (cytopathic effect
= hücredeki patolojik etki) olarak adlandırılır ve ışık mikroskobunda gözlemlenebilir. Viruslar
kendi özellikleri ve içerisine girdikleri hücre tiplerine göre farklı şekillerde CPE oluştururlar
(Resim 1). Hücre kültürlerinde yapılan çalışmalarda virusların neden olduğu CPE’ler hücrenin
sitoplazması veya çekirdeğinde farklı şekillerde olabildiğini göstermiştir (Tablo1).
Tablo 1: Hücre kültürlerinde görülen CPE tipleri.
Sitoplazmada

Çekirdekte

Hücre erimesi
Hücrenin yuvarlaklaşması
Granüllü dejenerasyon
Vakuollü dejenerasyon
Parçalı dejenerasyon

Zar hperkromazisi
Zar şişmesi
Çekirdek büyümesi
Çekirdek parçalanması
Nükleollerin büyümesi
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Resim 1: Bazı viruslar tarafından oluşturulan CPE tiplerinin hücre kültürlerindeki
görünümü.

A

A; vakuol oluşumu

B
B; hücrelerin yuvarlaklaşması (CCL-MK2)

C
C; virus bulunmayan bir hücre(CCL-MK2)

Sitopatik değişiklikler hücrenin plazma membranında da değişikliklere neden
olabilirler. Viral replikasyonun birçok fazında membran permabilitesi bozularak iyon
değişimine etki edebilir veya yeni membran sentezlenmesi engellenebilir. Picorna, reo, rhabdo
ve adenovirus infeksiyonlarının başlangıcında hücre içi moleküllerin ortaya çıkmasıyla
membran permalitesinin arttığı saptanmıştır.
Lentivirus, paramyxovirus, morbillivirus, pneumovirus ve bazı herpes ve
coronaviruslar infekte ettikleri hücrelerin yanındaki infekte olmuş veya olmamış hücre
membranlarının füzyonu ile birden hücre bir araya gelerek çok çekirdekli (nükleuslu) dev
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hücre oluşumuna neden olabilirler. Bu forma syncytium denir ve bu form bazı viruslar ile
enfekte hayvan dokularında da gösterilmiştir (Australian equine morbillivirus ile infekte
atların alveolar epitellerinde).

Syncytia

Bazı virusların oluşturdukları morfolojik değişikliklerden biride inklüzyon
cisimciklerinin (inclusion bodies) oluşumudur. İnklüzyon cisimcikleri hücrenin
sitoplazmasında olabildiği gibi nükleusu içerisinde de oluşabilir. Işık mikroskopunda da
görülebilen bu cisimcikler bir hücrede tek veya birden çok olabilir. Poxvirus, reovirus,
paramyxovirus ve kuduz virusları intrasitoplazmik inklüzyon cisimcikleri oluştururlar,
herpesvirus, adenovirus ve parvoviruslar intranuclear inklüzyon cisimcikleri oluştururlar,
canine distemper virus ve porcine cytomegaloviruslar ise hem intrositoplasmik hem de
intranuclear inklüzyon cisimcikleri oluştururlar. İnklüzyon cisimcikleri kuduzda olduğu gibi
(Negri cisimcikleri olarak ta bilinen kuduz virusunun sitoplasma içerisindeki inklüzyon
cisimcikleri, virusun nükleocapsitleri tarafından oluşturulur.) virusun companentleri
tarafından oluşabilir veya bazı herpesviruslardaki intranuclear inklüzyonlarda olduğu gibi
hücresel değişikler sonucu da oluşabilir.

A: intranuclear inklüzyon cisimcikleri
B: intrasitoplazmik inklüzyon cisimcikleri
C: intranuclear ve intrasitoplazmik inklüzyon cisimcikleri
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Hücre bozukluklarının (CPE) mekanizması son yıllardaki yapılan araştırmalar ile şu
şekilde gruplandırılmaktadır.
a) Konak hücrenin nükleik asit sentezinin inhibisyonu (poxvirus, herpes virus)
b) Konak hücrenin RNA transcripsiyonunun inhibisyonu (rhabdovirus, reovirus,
paramyxovirus, picornavirus)
c) Konak hücrenin mRNA işleminin inhibisyonu (vesicular stomatis virus, influenza
virus, herpes virus)
d) Konak hücrenin protein sentezinin inhibisyonu (picornavirus, togavirus, influenza
virus, herpes virus, pestivirus, arenavirus, retrovirus)
e) Toksik viral proteinlerin etkileri (adenovirusun penton ve fiber proteinleri)
Noncytocital (CPE oluşturmayan) viruslar, replikasyon esnasında hücrede ölüm,
bozukluk veya değişikliğe neden olmazlar. Böyle durumlarda ya virus zamanla hücre dışına
çıkar (persiste enfeksiyon) ya da uzun süre hücre içerisinde kalır (latent enfeksiyon) sonra
hücrenin lysis olmasıyla hücreden dışarı çıkarlar (Şekil 1). Persiste ve latent durumlarında
hücreler normal şekilde büyümelerine ve bölünmelerine devam ederler. Bu tip hücre-virus
ilişkisi pestiviruslar, arenaviruslar bazı retroviruslar ve paramyxoviruslarda görülür. Bu
viruslarla infekte hücrenin proteinlerine, RNA veya DNA sentezine engel olmazlar,
bozukluklar genellikle hücrenin fonksiyon veya regulasyonu üzerinedir. Bu tip viral
infeksiyonlar, doku ve organlarda hormon düzeyleri, enzim aktiviteleri, kimyasal ve
elektriksel sinir uyarım fonksiyonları üzerine etkilerini gösterirler.
Şekil 1: Virus hücreye girdikten sonra hücredeki değişimler.
Tümör
hücresine
bölünme

Tümör
hücresi

Tümör hücresine
dönüşüm
hücre

virus

Hücre ölümü
ve virusların
serbest kalması

Virus çoğalması

nükleus

Hücre ölümü yok ve
viruslar yavaşça
serbest kalır

Lytic
infeksiyon

persiste
infeksiyon

latent
infeksiyon
Virus bulunur, hücrede değişiklik
olmaz ilerleyen zamanda lytic
infeksiyona dönüşür
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Virus ve apoptosis
Yaşayan bir organizmadaki hücreler iki şekilde ölürler. Birincisi herhangi bir etki ile
(patojen, hastalık) olan hücre ölümüdür ki bu nekrosis olarak isimlendirilir. İkincisi ise
organizmanın önemli savunma mekanizmalarından biri olan ve genetik olarak planlanmış
hücre ölümüdür ki buna da apoptosis denilmektedir. Viruslar infekte ettikleri hücreleri direkt
olarak öldürebildikleri gibi (nekrosis), hücrelerin planlı hücre ölümü (apoptosis)
mekanizmasına etki ederek de öldürebilirler. Konak savunma mekanizmalarından biri olan
apoptosisin mekanizması yakın zamana kadar araştırıcıların ilgi alanı olmuş ve halende bu
konuda çalışmalar devam etmektedir. Adenovirus, alphavirus ve circoviruslarda apoptosisi
uyaran proteinlere sahiptirler ve bu viruslar direk olarak apoptosis oluşumuna neden olurlar.
Diğer bazı viruslar ise indirek olarak apoptosisi uyarmaktadırlar. Virusu bağlı hücre ölümü
(necrosis) zaman gerektiren bir olaydır ve virusun hücre içerisinde yeni virion şekillendikten
sonra gerçekleşir. Apoptosiste ise yeni virionlar gerçekleşmeden hücre ölümü oluşur. Buna
karşın bazı viruslarda (Poxvirus ve herpesviruslar) anti-apoptic genler bulunmaktadır ve bu
şekilde apoptosis engellenmektedir.
İnterferens ve interferon
İnterferens (engelleme) basit olarak, organizmaya giren aynı veya farklı tür virusların
bağışıklık sisteminden farklı olarak birbirlerini tamamen veya kısmen engellemesi şeklinde
açıklanabilir. Bu olay bazı viruslarda görülür ve bu engelleme ya virusların hücre içerisinde
replikasyon sırasında birbirine yakın proteinlerin kullanılması veya daha çok interferonlar ile
gerçekleşir.
İnterferonlar bazı virusların proteinleri (genellikle dsRNA’lı viruslar), sentetik
dsRNA, endotoksin, transcription inhibitörleri (actinomycin D) ya da translation inhibitörleri
(cycloheximide) gibi dışarıdan oluşan bir etki sonunda kandaki dentritik hücrelerden
(plasmacytoid hücreler) sentezlenirler. Ayrıca bazen infekte hücrelerden ortaya çıkan viral
nükleik asit, viral proteinler ve hücresel stres proteinleri (heat shock proteinleri) tarafından da
interferonlar sentezlenebilir. İnterferonlar 3 çeşittir ve bunların bazı özellikleri Tablo 2’de
gösterilmiştir. Interferon γ, diğer interferonların aksine immun sistemin uyarılması şeklinde
etki gösterir.
Tablo 2: İnterferonlar onların bazı özellikleri
Özellik

İnterferon α

İnterferon β

İnterferon γ

Kaynak

lökosit

fibroblast

T lenfosit, NK cells

Neden olan etki

Viral infeksiyon

Viral infeksiyon

Antijen (veya mitojen)

Alttip sayısı

22

1

1

Aktivitesi

antiviral

antiviral

immunmodulatör

Mekanizması

Protein sentezi
inhibisyonu

Protein sentezi
inhibisyonu

MHC antijenlerin arttırılması,
makrofaj ve sitotostik T
hücrelerinin aktivasyonu
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Hücreye virus girdikten sonra (Şekil 2) viral RNA veya DNA, endosome da TLR,
sitoplazmada ise RNA helikazların (RIG-1 VE Mda-5) uyarımı sonunda transcription
faktörlerinin (interferon regulatory factors=IRFs) fosforilizasyonu sonucu hücrenin
nükleousunda sentezlenir ve hücreden dışarı salınır. Aynı hücrede sentezlenen interferonlar
hücre içerisindeki virusa etkisi yoktur, dışarı salınan interferonlar enfekte olmamış diğer
hücrelere giderek etkisini gösterirler.
Şekil 2: Hücreye virus girdikten sonra interferonların salgılanması

İnterferonlar hücre yüzeyindeki interferon reseptörleri aracılığıyla fonksiyonlarını
gösterdikleri için, bu tip reseptörü bulunmayan hücreler interferon sentezleseler bile sitokinler
tarafından etkili olamazlar. Enfekte hücrelerden salınan interferonlar, enfekte olmayan
hücrelerdeki fonksiyonları için hücre yüzeylerindeki onların reseptöre bağlanması gerekir ve
içeri girmesi bu olay birçok genler tarafından yönetilir. İnterferonlar Jak/Stat yoluyla hücre
içerisine girerler ve trozin fosforilizasyonuna (tyrosine phosphorylation) neden olurlar.
İnterferonlar antiviral aktivitelerini genellikle virusun hücre içerisindeki
replikasyonuna engel olma şeklinde gösterirler ve bunu bazı enzim (protein kinazın=Pkr,
RNase L, nitric oxide synthase) ve proteinlerin (Mx, P200, Irf, P53) aktivasyonu sonucu
gerçekleştirirler. Buna karşın, bazı viruslarda interferon uyarımını ve üretimini engelleyen
genler bulunmaktadır. İnfluenza viruslarının NS1 proteini, porcine rotaviruslarının nsP3
proteini ve hepatitis B virusunun core antijenlerinin anti-interferon etkileri ispatlanmıştır.
Günümüzde halen üzerinde çalışılan bir konu olan interferonların antiviral etkisi,
insanlarda bazı viral infeksiyonların (Hepatitis C, multiple sclerosis) tedavisi için
kullanılmaktadır.
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Viral İnfeksiyonların Mekanizması (Patogenezis)
Virusa ait mekanizmalar ile duyarlı konakçıdaki farklı hücre yada organların değişik
derecelerde hasara uğraması ile ilişkilidir. Hastalık patogenezisini viruslara ( doz ve giriş
yolu) ve konakçıya ait faktörler (yaş, immun durum, hormonlar,beslenme,enzimler ve genetik
faktörler) belirler.
Virulent virusların bir kısmı semptom gösteren hastalıklardan sorumludurlar
Bir kısım virulent virus ise subklinik yada inapparent (semptomsuz) infeksiyon oluştururlar
Bir viral İnfeksiyon değişik şekillerde oluşabilir ve sonlanabilir;
 Akut İnfeksiyon
Tam iyileşme olabilir
İyileşmeden sonra kalıcı etki olabilir; Örneğin sinirsel hasar bırakan akute viral
encephalitise neden olabilir.
Ölümle sonuçlanabilir yada kronik infeksiyona dönüşür
 Kronik İnfeksiyon
Subklinikal infeksiyon oluşabilir,
Çok uzun süreli inkübasyondan sonra kronik infeksiyona dönüşebilir,
Akut infeksiyondan sonra tekrar aktif hale geçebilir.
Tekrarlayan kronik hastalıklar ve ciddi yıkımlamaya neden olabilir
Bazı kronik viral infeksiyonlar kanser oluşturabilir.
Hücresel Patogenezis
Hücrelerde 3 yanıt oluşur:
(1) Belirgin değişiklik olmaz, (2) Hücreler ölür (3) Hücreler değişime uğrar
Viral infeksiyonlarda direk hücre hasarı ve ölümü şunlardan oluşabilir;
Hücre enerjisindeki değişim
Hücrelerdeki makromoleküler sentezin durması
Hücresel ribozomlarla viral mRNA’nın yarışması
İnterferon defans mekanizmasının inhibe edilmesi. (viral transkripsiyonunun
hücreyi kullanması).
İndirekt hücre hasarı şunlardan oluşabilir;
Viral genomun hücreyle bütünleşmesi
Konak genomunda mutasyonları başlatma
Yangı ve konak immun cevabı
Virus organizmaya girdikten sonra farklı şekillerde infeksiyonlar oluşabilir.
1. Akut infeksiyon
2. Latent infeksiyon
3. Persiste infeksiyon.
4. Tümöral infeksiyonlar
Bir virus duyarlı bir konakçıya girene kadar çevrede yeterli derecede stabil olarak yaşamını
devam ettirebilmelidir. Sonra uygun yol ile konakçıya girer.
Lokal İnfeksiyon: Öncelikle konakçı içinde girdiği bölgeye yakın alanlarda çoğalmaya
başlar. Primer replikasyon ile lokal infeksiyon oluşabilir. Dışkı, vucut sıvıları,öksürük ile
çevreye saçılarak duyarlı konakçıları tekrar infekte edebilir.
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Sistemik İnfeksiyon: Bu tür infeksiyonun oluşması için virus mukazal bariyeri geçerek daha
uzak bölgeler yayılır. Bu amaçla kan dolaşımı, lenf dolaşımı, ve sinirleri kullanarak affinite
duyduğu organ yada dokulara gidebilir. Virus hedef organ yada dokuların içerisindeki spesifik
hücreleri hedef alır.
Persiste infeksiyon: hastalığın her aşamasında etken sürekli saptanabilir.
Latent infeksiyon: sadece infeksiyon aktif olduğu zaman saptanabilir. Örneğin BHV1 latent
infekte taşıyıcılardan izole edilemez.
Slow (yavaş) infeksiyon : Bu tür infeksiyonlarda klinik öncesi periyod çok yavaş gelişir ve
ölümle sonuçlanır. Örneğin scrapi etkeni prion infeksiyonun son dönemlerinde tesbit
edilebilir.
Persiste infeksiyon:
-Virusların
infekte bireylerin spesifik hücrelerinde uzun süre kalması ile oluşan
infeksiyonlardır. Bu infeksiyonlar belirtisiz seyredebildiği gibi konakçı hücrelerinde aşırı
hasar yaparak ölümle de sonuçlanabilir.
-Virusun değişime uğraması, hücresel gen expresyonu ve immun yanıt persiste infeksiyon
oluşmasında rol oynar.
-Latent, kronik yada (slow) yavaş infeksiyon şeklinde seyredebilir.
-Latent infeksiyonun tekrar aktivasyonunu çeşitli uyarılar tetikler; Bunlar, hücrenin
fizyolojisi, diğer viruslarla süper infeksiyon, fiziksel stres yada travma dır.
-Persiste infeksiyon: hastalığın her aşamasında etken sürekli saptanabilir.
-Latent infeksiyon: sadece infeksiyon aktif olduğu zaman saptanabilir. Örneğin BHV1 latent
infekte taşıyıcılardan izole edilemez.
-Slow (yavaş) infeksiyon : Bu tür infeksiyonlarda klinik öncesi periyod çok yavaş gelişir ve
ölümle sonuçlanır. Örneğin scrapi yada BSE etkeni prion infeksiyonun son dönemlerinde
tesbit edilebilir.
İnkübasyon periyodu: Bir çok nedene bağlıdır. İnfeksiyona göre değişir.
Öncelikle az sayıda virus organizmaya girmiş olabilir.
İkincisi infeksiyonun başında hücreye bağlı doğal immunite gelişebilir. Buna en iyi örnek
interferon cevabıdır. Bu dönem virus spesifikliği ve konakçının özelliklerine bağlı olarak
birkaç gün ile birkaç yıl sürebilir.
Virus konakçıya girdikten sonra değişik yollarla yayılır.
En önemli yayılma yolu dolaşım sistemidir. (viremi). Bu amaçla virus kan
dolaşımında serbest virus yada infeksiyon oluşturmadan eritrositlere tutunarak dolaşımda
ilerlerler.
Viruslar lenf sistemi yoluylada yayılırlar
Bazı viruslar barsakta replike olur ve barsak mukozasındaki peyer plakları yardımıyla lenfoid
sisteme girerler. Lenfositik hücreler infekte olduktan sonra infeksiyöz virusu saçabilirler.
Sinir sistemi yayılmada diğer önemli bir yoldur. Genellikle periferal sinir hücrelerinden
merkezi sinir sistemine yayılırlar.
Virus değişik yollarla konakçıya girdikten sonra virus ile hedef hücrenin proteinleri arasında
bir etkileşim olur. Viral proteinlerin bir yada bir kaçı hücredeki spesifik molekülleri tanırlar.
Viruslar çoğalır ve infeksiyon (semptomlar) oluşur.
Örneğin; HIV T lenfositleri infekte eder (CD4+ reseptörlerine tutunarak), kuduz virusu sinir
hücrelerine acethylcolin reseptörleri ile tutunur, çiçek virusu epidermel hücrelere growt faktör
reseptörleri ile tutunur, EBV ise B lenfositlere CD21 reseptörleri ile tutunur.
İnfeksiyon sonrasında konakçıdaki durum farklı olabilir
Her zaman semptom görülmeyebilir;
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a-Virusun fonksiyonu
b- konakçıya giren virus miktarı
c- Konakçının immun durumu virülensi patogenezi etkileyen faktörlerdir.
Bir virus bir bireyde hafif bir infeksiyon oluştururken diğerinde çok şiddetli infeksiyon
oluşabilir.
Bazı akut infeksiyonlarda tam iyileşme olabilir.(virus tamamen yok olur)
Bazı viruslar ise (Herpes virus) yaşam boyu latent kalabilir; Latent periyotta virus saçılmaz
ancak viral genom konakcının belirli hücrelerinde bulunur.
Periyodik olarak bazı uyarılar sonucunda tekrar aktif olup genellikle daha ılımlı bir infeksiyon
oluştururlar.
Persiste infeksiyonlar sonucu ise immun yetersizlik oluşabilir.
Organizmaya giren virusa karşı konakçı immun yanıtı oluşur. Tam bir immun yanıt T ve B
lenfositlerin olgunlaşması ile şekillenir. Efektör T hücreleri yüzeyindeki yabancı virusları
öldürür. Aynı şekilde B hücrelerin olgunlaşmasını uyarır ve B hücreleri antiviral antikorları
sentezler. Bu işlem virus vucuda girdikten yaklaşık bir hafta sonra oluşur. B lenfositleri
konakçı tekrar aynı virusla karşılaştığında uzun vadeli savunmada önemlidir.
Ayrıca non spesifik immun yanıt infeksiyonları sınırlandırabilir.
İnterferon hızlı bir şekilde duyarlı hücreleri dirençli kılar.
Ayrıca dokulardaki yangı mekanizması virus için uygun olmayan koşulları oluşturabilir.
(vucut ısısının artmasına)
Virusların Organizmaya Giriş Yolları
1) deriden direkt inokulasyon
2) Solunum sistemi
3) Gastrointestinal kanal
4) Ürogenital sistem
5) Konjuktiva
6) Dolaşım sistemi
Deri:
İatrogen yolla direk inokulasyon yolu ile Artropodların kan emmeleri sırasında la ( sivri sinek,
kene, bit) giriş olabilir. Derideki kesik yara ve travmadan giriş önemlidir.
Deri altındaki dokulara bulaşma; iğne,insanlarda pearsing, ısırma ile olabilir.
Solunum yolu:
Mukozal yüzeylerde virusun girişinin engellendiği konakçının doğal defans sistemleri
vardır.Mukozan salgılanan mukus epitel hücreleri kaplar ve virusun tutulumunu engeller.
Ayrıca IgA mukozal immunitede çok önemli rol oynar. Alveollerde makrofaj ve diğer
fagositik hücreler vardır. Bazı viruslar bu bariyerleri geçerek organizmaya girebilir
(Herpesvirus ,adenovirus, myxovirus, paramyxovirus ve rhinoviruslar)
Bu viruslar solunum yolundan damlacık yada salya ile girerler. Öksürme ve aksırma ile çok
sayıda virus saçılır. 5 um’den küçük viruslar havada uzun süre asılı kalırlar.
Büyük partiküller genellikle burun türbinatlarında doğal filtrelere yakalanır ve atılırlar ancak
5 um’den küçük partiküller alveollere kadar ulaşabilirler.
Hava ısısı ve nem de virus girişini etkiler.
Zarflı viruslar kurumaya (düşük neme) daha az duyarlıdırlar. Bu nedenle daha yaygındırlar.
Gastrointestinal kanal ile virus girişi:
Rotavirus, coronavirus, parvovirus, calisivirus ve adenoviruslar genellikle bu yolla girerler.
Bu yolla virus girişinden sonra lokal yada sistemik infeksiyon oluşur.
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Lokal infeksiyon lumen deki epitel hücrelerle sınırlı kalır
Sistemik infeksiyonda ise lumen mukozasını geçerek alt dokulara invaze olur ve yayılır.
Bu sistemden giren viruslara karşı çeşitli mekanizmalarla bir direnç geliştirilmeye çalışılır.
Bu mekanizmalar;
Lumendeki asidik salgılar ile pH 2 seviyelerine indirir
Mide ve pankreastan salgılanan proteazlar salgılanır
Safradan duedonuma safra tuzları aktarılır
Mide barasaktan mukus salgılanır (içerisinde spesifik IgA ve non spesifik faktörler vardır)
Yukarıdaki faktörlerle virus elimine edilmeye çalışılır.
Tüm bu mekanizmalar dirençli olan viruslar infeksiyonu başlatabilir.
Ürogenital Kanal:
Solunum ve sindirim kanalı gibi mukozal bir yüzeye sahiptir.
Bu bölgede seksüel aktiviteler, vajina mukozasındaki yada üretradaki travma ve aşınma
sonucu virus girişi olmaktadır.
BHV1 EHV3 ve Domuz papillomavirus en önemlileridir.
İnsanlarda HIV ve Papillomavirus için önemlidir.

Konjuktiva:
Deriye göre viral invazyona çok daha az dirençlidir.
Ancak göz yaşı sekresyonu ile devamlı temizlenmektedir ve kirpiklerle silinmektedir.
Bazen lokal infeksiyon oluşursa da bu yolla girip sistemik infeksiyonda oluşabilir. Buradan
girdikten sonra sinirler yoluyla merkezi sinir sistemine de ulaşabilir
Hayvanlarda bazı adenoviruslar ve enteroviruslar bu yolla girebilirler.
İnsanlarda da kızamık virusu bu şekilde girip sistemik infeksiyon oluşabilir.
Konakçıda Yayılma Mekanizması
Bazı viruslar sadece vucuda girdiği yerlerdeki yüzeylerde yada yakın dokularda replike
olabilirler. Bu bölge deri, solunum yolu, konjuktiva, ürogenital kanal, gastrointestinal kanal
olabilir. Bazı viruslar ise girdiği bölgeden lenf ve kan dolaşımı ile spesifik organları infekte
edebilir yada generalize infeksiyona neden olabilir.
Sistemik infeksiyonu göstermek amacıyla Frank Fener mousepox (fare çiçeği) üzerinde
modelleme yapmıştır. Buna göre Şekil 6.2
Flavivirus yayılması (Patogenezis)
Deri yoluyla MSS’ne yayılma
MSS’ne kan yoluyla yayılma
Epitelyal Yüzeylerde Lokal Yayılma
Bazı viruslar epitel hücrelerde replike olurlar ve lokal infeksiyon oluşturur yada vucuda
yayılarak sistemik infeksiyon oluştururlar. Bazıları da bu bölgeden direkt olarak çevreye 1
Özellikle poxviruslar derideki bir çizik yada yaradan girdikten sonra komşu hücreye
yayılırlar. Ayrıca lokal deri altı ve lenfatik yayılım yapabilirler.
Solunum ve barsak kanalından giren viruslar epitel yüzeylerinde ki sıvılar ile hızla yayılırlar
ve infeksiksiyonlar kısa sürede oluşur. Genellikle böyle virusların inkübasyon periyodu da
kısa olur. Solunum sisteminde paramyxoviruslar ve influenza virusları, sindirim sisteminde
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de rotavirus yada coronavirus lar epitel altı dokulara ya hiç invaze olmazlar yada çok az
invaze olurlar. Derin dokularda replike olmazlar bunun nedeni virus reseptörleri ve hücresel
faktörlerdir. (proteazların aktivasyonu ve derin dokuların ısı fazlalığı).
Ancak sadece epitel hücreler etkilense bile çok şiddetli infeksiyon şekillenebilir (şiddetli
ishal).
Solunum sisteminde de virusun lokasyonuna göre infeksiyon şiddeti belirlenir. Sadece üst
solunum yolunda kalabilir, bronş ve alveollere indiğinde ise çok daha şiddetli infeksiyon
oluşabilir. Ayrıca tüm trakea epiteli ve bronş kanalları yıkımlanabilir ve özellikle gençlerde
damardışına sıvı çıkışına ve ciddi solunum güçlüğüne neden olabilir.
Subepitelyal invazyon ve Lenfatik yolla yayılım
Solunum ve sindirim sistemi kanalı lumenine çıkarılan virus çevredeki epitel yüzeylere yayılır
ayrıca çevreye saçılır. Lumene bırakılmayan tam aksine basolateral kısmından yayılan
viruslar epitel altı dokulara invaze olur ve sonra virus lenf, kan damarları ve sinir yoluyla
yayılmaya devam eder.
Paramyxovirus ve orthomyxoviruslar
epitel hücrelerin
boşluklarına (lumen)
yayılırlar.Rabdoviruslar (kuduz virusu hariç;salya kanalına geçer) ise epitel altı hücrelerin
basolateral boşluklarından saçılırlar.
Coronaviruslar ise infekte hücrelerin boşluğa bakan yüzeylerinden saçılır ve vucut salgılarına
geçer.
Virionlar epitel doku temel katmanını geçerek epitel altı dokulara ulaşır. Bütün deriler ve
mukoza altında bir ağ gibi bulunan lenf sistemine girer ve lenf nodlarına taşınır. Buradaki
makrofajlarla karşılaşır. Makrofajlar tarafından virion inaktive edilebilir ve makrofaj ve
dendritik hücreler tarafından işlenerek immun yanıtı başlatacak olan lenfositlere sunulur.
Ancak bazı viruslar ( retrovirus, canine distemper, FIP, Bornavirus, arteriviruslar bazı
herpesviruslar ve adenoviruslar) makrofajlarda replike olurlar. Halbuki diğer bir çok virus
lenfosit ve dendritik hücrelerde replike olurlar. Bazı viruslar direk kan dolaşımına ve lenf
nodlarına geçerler ve tüm vucuda yayılırlar.
Normalde viral invazyon sonucunda lokal bir yangı oluşur. Bu bölgede lokal kan damarları
genişler daha geçirgen olur ve monosit, lenfosit, cytokinler, immunglobulinler ve komplement
komponentleri bölgeye aktarılır. Bu olgular özellikle immun yanıtın başlangıcında etkindir.
Ancak bazı durumlarda virus bölgeye akın eden immun sistem hücrelerini de infekte ederek
lokal yada sistemik infeksiyon oluşturabilir.
Kan dolaşımı yoluyla virus bulaşması :Viremi
İnfekte kan verilmesi (FIV) ve steril olmayan enjektörlerin kullanımı ile çeşitli viruslar
girebilir. Artropod vektörlerin ısırması da bu yolla bulaşmaya örnek verilebilir. Kan yolu
Vucutta virusun yayılması için en etkili ve hızlı yoldur.
Virusun herhangi bir yolla kana ilk geçişine primer ( birincil) viremi denir. Bu dönem klinik
olarak belirtisiz seyreder. Virus kan ile asıl hedef organlara yerleşir çoğalır ve tekrar kan
dolaşımına geçer bu aşamaya sekonder (ikincil) viremi denir. Bu aşamada virus vucudun diğer
organlarınada yayılır. Kanda viruslar serbest bulunabildiği gibi (plasmada) lökosit, trombosit
ve eritrositlere bağlı olarakta bulunabilir.
Parvoviruslar, enteroviruslar, togfaviruslarve flaviviruslar plazmada serbest olarak dolaşırlar.
Plazma proteinlerinden ve antikorlardan kurtulan viruslar uzak mesafedeki hücrelere
taşınırlar.
Monositlere bağlı olarak infeksiyon oluşturan viruslar; CDV, Bluetong, FeLV ve bete ve alfa
Herpes viruslardır.
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Lenfositlere bağlı olarak infeksiyon oluşturan viruslar;Marek ve FIV
Eritrositlere bağlı olarak infeksiyon oluşturan viruslar; Bluetongue, Rift Valley Fever
Sinirler yoluyla virus yayılması;
Rabies virus, Borna virus, pseudorabies ve BHV5 bu yayılmaya örnek gösterilebilir.
Bazı viruslar sinir axonlarının stoplazmaları icerisinde ilerlerler Herpes virus bu esnada sinir
kılıfını infekte ederler. Kuduz virusu ise aynı yolla yayılır ancak genellikle sinir kılıfını
infekte etmez.

Virusların Saçılma Mekanizmaları
Populasyonlarda viral infeksiyonların devamlılığı için infekte virionların saçılması gereklidir.
Vucuttan çıkış yolları genellikle vucuda giriş yollarıyla aynıdır. Lokal infeksiyonlarda sadece
tek bir yolla saçılabilir ancak generalize infeksiyonlarda genellikle birçok yoldan virus sacılır.
Virusun saçılmasında etkilenen sistemler ve semptomlar önemli rol oynar.
Solunum ve sindirim Yolundan viral saçılım:
Birçok virus solunum yolunda lokalize infeksiyona neden olur ve mukus salya ile saçılır.
Ayrıca viruslar öksürük, hapşırık, yeme ve içme ile saçılır. BHV1, Paramyxovirus bazı
Coronaviruslar ve BRSV ağız ve burun salgılarıyla virus saçarlar. Ayrıca birçok sistemik
infeksiyonda da solunum yolundan saçılım vardır. Bazı viruslar infekte salya bezlerinden
(rabies virus, cytomegalovirus), akciğerlerden yada burun mukozalarından ağız boşluğuna
geçerler.Yalama, ısırma ,tımar gibi işlemlerle salyadaki virus yayılır.
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Virusların infekte konaktan duyarlı konağa geçişinin şeması

Virusların orofarinks ve barsak mukozasından saçılımı
Enterik viruslar dışkıya geçer ve büyük miktarlarda çevre kontaminasyonlarına neden
olur.
Bu viruslar genellikle solunum viruslarına göre çevresel şartlara daha dirençli olurlar.
Özelikle sularda uzun süre canlı kalabilirler.
Deriden Virus saçılması
Deriden virus bulaşması derideki lokal infekte alanlardan direk temas ile yada küçük
aşınmalar ile oluşabilir.Cowpox, vaccinia, orf, pseudocowpox bu şekilde yayılabilir.
Papilloma virus ve herpesvirusta bu şekilde bulaşabilir.
Şap hastalığı virusu ve vezikuler stomatitis gibi hastalıklarda büyük miktarlarda veziküler
lezyonlar oluşur ve veziküller patladığında çevreye çok miktarda virus saçılımı gerçekleşir.
Benzer şekilde tavuk çiçeğinde deri yüzeyindeki içi virus dolu veziküller patlayarak virus
çevreye yayılır ve diğer tavuklar temas ve aeresol yolla etkeni alırlar.
Tüy follikülleride virus saçımında rol oynayabilir.
Üriner kanaldan virus saçımı
İdrar, dışkı gibi besin kaynaklarını ve çevreyi kontamine etmektedir. Önemli miktarda
virus (sığır vebası virusu, Inffectious canine hepatitis virus, şap hastalığı virusu ve arenavirus)
böbrek tübiler epitellerini infekte etmekte ve idrarla saçılmaktadır. Viruria at rhinovirus
infeksiyonlarında uzun süre idrarda bulunur. Arenavirus ise rezervuar konakçı kemiriciler ile
yaşam boyu idrarla saçılır.
Genital bölgeden virus saçılımı:
At, sığır ve koyun semenleri ile virus çıkartıp çiftleşme ile virusu dişilere bulaştırabilirler.
Atlardaki equine arteritis virus aygırların üreme eklenti bezlerinde uzun süre bulunabilir ve
semenle saçılır. FIV vucut sıvıları ve kanda vardır. Cinsel yolla ve kan ile saçılabilir ve
bulaşır.
Sütle virus saçılımı
Bazı viruslar meme bezlerinde replike olur ve süt ile saçılır.
Örnek;caprine artritis-encephalitis virus, Mouse mammary tumor virus ve bazı kene ile
bulaşan flaviviruslar.
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Kan ve dokular yoluyla virus saçılımı
Bu yol özellikle kesimhanede önemli bir bulaşma kaynağıdır. Kan emen artropodlar
(Equine infectious anemia ve Bovine leucosis virus) için kan iyi bir bulaşma kaynağı olabilir.
Bu şekilde diğer hayvanlara yayabilir. Ayrıca kanatlı yumurtası ve memeli fetusuna kan
yoluyla yayılma olabilir. Viremi aşamasındaki hayvanla uygulanan injeksiyonlar ve diğer
uygulamalar esnasında kan ile bulaş olabilir.
Virusların Doku ve Organlarda Hasar Oluşturması
Viral hastalığın şiddeti virusları hücre kültüründe oluşturduğu CPE’nin derecesi ile
direkt ilgili değildir. Birçok virus hücre kültüründe sitolitik etki yapmasına rağmen
oluşturduğu infeksiyon klinik belirti göstermeden seyredebilir (enterovirus).
Tam tersine hücre kültüründe sitopatik etki göstermeyen bazı viruslarda hayvanlarda çok
şiddetli ve ölümcül infeksiyon oluşturabilir (retrovirus).
Ayrıca klinik belirti olmaksızın etkilenen organ yada dokularda hasar oluşabilir. Rift valley
fever virus infeksiyonunda karaciğerde hasar meydana gelir ancak klinik belirti
gözlenmiyebilir.
Direk doku ve organ hasarı: Bazen bir hayvandaki bütün klinik ve patolojik değişiklikler
yüksek sitosidal etkili virusun oluşturduğu hücre hasarları ile açıklanabilir.
Solunum bölgesi epitel hasarları: Öncelikle virus epitel hücrelerine invaze olur ve
mikroskobik lezyonlar oluşur. Hava kanalı boşluğunda vfazla miktarda yeni nesil virion
bulunur. Viruslar başlangıçta silialar tarafından tutularak hava yoluyla temizlenmeye
çalışılıyor ancak bu işlemlede virusun saçılmasına neden oluyor.
Viruslar hava kanallarındaki epillerde yıkımlanma , kanaldaki diğer hasarlar ( sıvı ve nekrotik
hücre kalıntılarının birikimi ) ve bakteriyel komplikasyonlar ölüme neden olabilmektedir.
Gençlerde bu olgular daha şiddetli seyreder. Ölüm genellikle asidoz, hava yollarında aşırı sıvı
ve hücre birikimine bağlı solunum güçlüğünden oluşur.
Bazen yeni epitel hücrelerin artışı ile interferon üretimi ile, viral reseptörleri eksikliği
nedeniyle, ve diğer konakçı savunma sistemi devreye girerek (makrofajlar, NK hücreler,
IgA,IgG ve T hücreye bağlı mekanizmalarla virus elimine edilerek iyileşme sağlanabilir.
Sindirim Kanalı epitel hasarı
Hemen hemen bütün enterik virus infeksiyonlarında virus ağız yoluyla alınır. Çoğu
vakada infeksiyon periyodu kısadır ve belirti göstermeden hızlı gelişebilir. Özellikle
rotaviruslar çok önemlidir. Ayrıca coronavirus, torovirus, calisivirus, astrovirus ve bazı
adenoviruslar ile parvovirus ishal oluşturan diğer viruslardır.
Rotaviruslar villilerin uç kısımlarını etkiler, parvovirus villilerin cript(dip) kısmını etkiler.
(Detaylı bilgi özel virolojide bu kısımda anlatılacak).
Uygun bir elektrolit tedavisi yapılmassa ölümle sonuçlanabilir.
Doku ve organlarda hasar olmaksızın patofizyolojik değişiklikler
Bazen viral infeksiyon sonucu sadece hücre fonksiyon bozukluğu ve klinik bulgular
görülür. Fare lenfositik Choriomeningitis virus (LCV) tiroid bezinde bozukluk yapmadan
sadece hormonun mRNA seviyesini azaltır. Yine benzer şekilde LCV yada
encephalomyocarditis virus pankreastaki ad hücrelerini infekte eder yaşam boyu insulin
salgılanmasını azaltır ve buna bağlı olarak glukoz miktarı artar.
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Viral infeksiyonlar sekonder infeksiyonlar için ortam hazırlar
Örneğin sığırlarda Parainfluenza 3 virusu solunum epitel hücrelerinde yıkım yapabilir.
Ancak tek başına ciddi infeksiyon oluşturmazlar. Ancak devreye Pasteurella ve diğer
bakteriyel etkenlerin girmesiyle ciddi infeksiyonlar oluşur.
Barsak kanalında da rotavirus ve coronaviruslar’ın oluşturduğu infeksiyonlar E.coli için
duyarlılığı arttırır ve infeksiyon oluşumunda sinerjik etki oluştururlar. Bu şekilde infeksiyon
çok daha şiddetli seyreder.
Frank Fenner Mousepox patogenesiz şeması
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VİRAL STRATEJİ VE KONAKÇI SAVUNMA MEKANIZM
Viruslar tarafından bir çok strateji in vivo yanıt ve konakçı immunitesinden korunmak için
kullanılır. Özellikle konak yangı sistemi ve immun yanıtın saldırılarıyla karşı karşıya
kalmasıyla ilişkilidir.
Şu an bilinen stratejilerin bir kısmı aşağıda verilmiştir.
1-Hücrelere zarar vermeden kaçış:
Arenavirus ve hantavirus kronik infeksiyonlarında konakçı rodentlerin hücrelerini
öldürmeksizin replike olmalarıyla nonsitosidal viruslara örnek olarak verilebilir. Ender olarak
hayatlarının geri kalan döneminde ciddi immunopatolojik komplikasyonların oluştuğu
durumlar dışında infeksiyon genel olarak az hasar oluşturur veya hiç oluşturmaz. Aynı
şekilde Retroviruslar infekte ettikleri çeşitli konakların bütün hücre, doku ve organlarında
nonsitosidaldir.
2- Hücreden hücreye saçılım ile kaçış:
Lentivirus, morbilivirus ve herpesviruslar birbirine yakın hücrelerin eriyerek
birleşmesine neden olur. Bu şekilde viral genom konak immun sistem hücreleriyle
karşılaşmadan hücreden hücreye yayılabilir.
Bu, konak içinde özellikle merkezi sinir sisteminindeki viral yayılmada önemlidir.
3- Viruslar bazı hücrelerde üremeden latent infeksiyonlara neden olurlar:
Yani çoğalmadan hücrelerde bulunabilirler.
Örneğin çoğu herpesvirus latent bir
durumda gangliyonik neuronlar veya B lenfositlerde bulunurlar fakat mukozal epitel
hücrelerinde replike olurlar ve çoğalarak akut lezyonlara neden olurlar. Bu durumu hücrenin
farklılaşması veya aktivasyonu belirler. Örneğin papillomaviruslar epitelyum tabakasının
bazal hücrelerinde invaze olurlar ancak infeksiyöz virionlar sadece vucut yüzeyine yakın ve
tamamen farklılaşmış hücrelerde çoğalırlar.
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4-Viral gen ekspresyonunun sınırlandırılması ile infeksiyondan kaçış:
Viruslar hücrelerin öldürülmesinde rol oynayan bazı viral genlerin sentezini
sınırlandırırlar.
Latent infeksiyon boyunca herpesvirus gibi bazı viruslar latent kalmak için gerekli olan birkaç
gen oluştururlar. Ancak İmmunosupresyon, sitokinlerin veya hormonların etkileri ile tekrar
aktive olabilirler. Bu strateji latent durumdayken virusu konakçının bütün immun
aktivitesinden korur.
5- İmmun sistem hücrelerinin ve makrofajların yıkımlanması ile kaçış:
Çoğu virus lenfoid veya retiküloendoteliyal sistem hücreleri içerisinde replike olurlar
(özellikle persiste infeksiyonlarda) Viruslar için lenfositler ve monositler/makrofajlar dikkat
çekici hedeflerdir, onlar vücut içinde kolaylıkla hareket ederler ve her organa girebilir. İmmun
sistemin yıkımına ekstrem bir örnek virusun CD4+ lenfosit ve monosit hücrelerde replike
olduğu insanlardaki AIDS’sin HIV 1 ve 2 suşları verilebilir.
Vücuttan yardımcı T hücrelerinin eliminasyonu sonucunda immun yanıtta büyük baskılama
oluşurak fırsaatçı bir infeksiyon veya kanser meydana gelebilir.
6- MHC Antigen reseptörlerinin azalması ile kaçış:
CD8+ T hücreleri sadece viral peptidlere bağlı MHC sınıf 1 antijenini tanıdıklarından
dolayı hücre yüzeyindeki MHC moleküllerinin
konsantrasyonlarının azalması viral devamlılık için avantajdır
7- Sitokinlerden kaçış:
İnterferonlar antiviral aktivitede büyük bir rol oynar. Buna rağmen bazı gelişmiş
genlere sahip viruslar şu veya bu şekilde spesifik antiviral aktivitelerinden kurtulurlar.
Normalde birçok virus interferon düzenleyici olarak bilinen hücresel proteinler ile karşılaşır
ki buda interferon salgısı ve salınımının artmasına yardımcı olur. Diğer yandan örneğin
adenovirus gen ürünleri TNF alfa ya karşı infekte hücreleri korur. Böylece virus üretimi
tamamlanana kadar konak hücre korunur.
8- Nötralize antikorlardan kaçış;
Bazı viruslar da onları tanıyan antikorların nötralizasyon etkilerinden kaçarak bir
strateji oluşturmuşlardır.
Filoviruslar ve arenaviruslar buna iyi birer örnektir.
Ebola virusların nötralizan antikorlara karşı koymada ‘’immuno tuzak’’ kullandıkları yönünde
bir görüş vardır: virus iki tip glikoprotein üretir ve bunlar antikorları etkisiz hale getirerek
virusları korur.
9- Nötralizan olmayan antikorlar ile kaçış;
Çoğu persiste infeksiyon nötralizan antikor oluşturmayan viral epitoplara karşı düşük
veya yüksek antikor varlığıyla karakterizedir. Yüksek antikor varlığında virus –antikor
kompleksi, böbrek glomerulerlerinin değişik bölgelerinde birikebilir ve diğer taraftan çeşitli
immun kompleks veya neoplastik hastalığa neden olur.
10- İmmunolojik tolerans oluşumu ile kaçış;
Akut infeksiyonun persiste hale dönüşmesi yaş ile yakından ilişkilidir; Konjenital
infeksiyonlar çoğunlukla immunolojik toleransa neden olur ve persiste kalır. Yeterli bir
bağışıklığı olmayan yeni doğanlardan kronik viral saçılım nedeniyle bovine viral diarrhea,
domuz kolerası, border hastalığı, arenavirus infeksiyonları ve bazı retrovirus infeksiyonları
özellikle problemdir. Farelerin lenfositik koriyomeningitis virus infeksiyonunda anne
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karnında iken anneleri tarafından infekte olan yeni doğanlar viruse karşı hiç T hücresi
taşımazlar.
11-İmmunolojik olarak ayrıcalıklı dokular ile kaçış;
Persistent infeksiyonların önemli bir oranı merkezi sinir sistemini kapsar. Beyin (Kanbeyin bariyeri ile) immun sistemden izole edilmiştir ve ayrıca sinirlerin yüzeyinden çok az
MHC antijeni bulunabilir. Alfaherpesviruslar latent periyodları boyunca sinir sistemi hücreleri
içinde immun yıkımdan kaçarlar.
Bazı viruslar ilk olarak epitelyal hücrelerin lumenlerinde çoğalırlar örneğin
cytomegaloviruslar çevre dokularda çok miktarda nötralizan antikor ve sitotoksik T hücreleri
olsa dahi böbreklerde, tükrük bezlerinde ve süt bezlerinde replike olurak az veya çok miktarda
ilgili salgılar ile sürekli olarak saçılırlar.
12- Viral genomun konak genomuna entegre olması ile kaçış;
Özellikle retroviruslarda proviral DNA konak hücre genomuna entegre olur. Ve bir
jenerasyondan diğerine geçer.
Lentivirusların proviral DNA’sı viral replikasyon süresince sadece somatic hücrelere entegre
olur yavrulara doğumda yada plasentadan bulaşma olmaz.
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ÖZEL VİROLOJİ
HAYVANLARDAKİ VİRAL HASTALIKLAR
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SIĞIRLARIN VİRAL HASTALIKLARI
SIĞIRLARIN KOMPLEKS SOLUNUM YOLU HASTALIĞI
(BRDC=Bovine Respiratory Disease Complex):
Hastalık multifaktöriyel bir etiyolojiye sahip olup, taşınma, stres, bakım ve besleme
yetersizliği sonucu viral, maycoplasmal ve bakteriyel etkenlerin devreye girerek oluşturduğu
kompleks bir solunum yolu hastalığıdır. Daha çok taşınma ve kötü bakım besleme sonucu
oluşan stres ve bağışıklık sisteminin zayflaması sonucu (direncin azalması) oluşmaktadır.
Gençlerde daha sık görülür.
Hastalık oluşumunda etkin olabilen başlıca viruslar önem sırasına göre aşağıdaki
gibidir:
Infeksiyöz bovine rinotrakeitis virus (IBR)
Bovine respiratory sinsityal virus (BRSV)
Parainfluenza -3 virusu (PI3)
Bovine viral diyare virusu (BVDV
Bovine rinovirus
Bovine adenovirus
Respiratorik coronavirus
BOVİNE VİRAL DİYARE
Sığırların virusi ishali
Bovine Viral diarhea virusu Flaviviridae ailesinde yer alır.
Filavivirusların genel özellikleri: Familya içerisinde genomik ve fizyokimyasal özellikleri
birbirine benzeyen fakat biyolojik olarak birbirinden farklı 3 cins bulunur. Familyadaki
cinsler ile bu cinsler içindeki önemli viruslar ve bunların oluşturduğu hastalıklar Tablo 1’de
gösterilmiştir. Bu cinslerden sadece flavivirus cinsinde 69 virus bulunur, bunlardan 30 kadarı
arthropodlarla insanlara bulaşan hemorajik fever, encephalitis ve hepatitis gibi yaşamı tehdit
eden zoonotik özellikte enfeksiyonlara neden olurlar. Pestiviruslar ise sığır, koyun, keçi ve
domuz gibi hayvanlarda önemli enfeksiyonlara neden olan türleri içermektedir.

Virus
Konak
Flavivirus cinsi
Japanese encephalitis virus
Domuz, insan
Murray Valley encephalitis virus
İnsan
St. Louis encephalitis virus
İnsan
Wesselsbron virus
Koyun
Dengue 1, 2, 3, 4 viruses
İnsan
West Nile virus
İnsan, at, kedi, köpek
Yellow fever virus
İnsan
Russian spring-summer encephalitis virus
Central European encephalitis virus
İnsan
Omsk hemorarhagic fever virus
İnsan
Kyasanur Forest disease virus
İnsan
fever
Powassan virus
Küçük memeliler
Louping ill
koyun
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Hastalık
abort, encephalitis
encephalitis
encephalitis
abort, generalize enfeksiyon
ateş, hemorajik fever
encephalitis
hepatitis, hemorajik fever
İnsan
encephalitis
encephalitis
gastrointestinal hastalıklar
encephalitis, hemorajik
encephalitis
encephalitis

Pestivirus cinsi
Bovine viral diarrhea virus 1, 2
enfeksiyon
Border disease virus
Hog cholera virus

Sığır, buzağı

generalize persiste

Koyun, kuzu
Domuz

congenital hastalıklar
sistemik hastalıklar

Hepacivirus cinsi
Hepatitis C virus
İnsan
generalize persiste
enfeksiyon
Tablo, Flaviviridae familyasındaki cinsler, önemli türler, konakçılar ve oluşturdukları
hastalıkları göstermektedir
Flavivirus ve Pestivirus virionları ortalama 50nm çapında, ikosahedral simetrili kapsiti
çevreleyen peplomerlerle çevrili lipid zarftan oluşur. Genom pozitif polariteli ve tek zincirli
RNA’dan oluşur ve RNA infeksiyözdür. Flavivirus virionunda 3 protein (C, prM ve E),
Pestiviruslarda 4 protein (C, prM, E1 ve E2) bulunur (şekil 1). Virionun en önemli proteini
nötralize epitopları içeren E (Pestiviruslarda E1 ve E2) proteindir. Bunların dışında 7-8 nonstructural protein de bulunmaktadır.

Şekil 1: Flavivirus genomu

Şekil 2: Flavivirus virion yapısı

Viruslar çevre şartlarına karşı dayanıklı değildirler, ısı (560C’de 35 dakikada) ve
dezenfektanlarla kolaylıkla inaktive olurlar. Buna karşın, hog cholera virusu et ve et
ürünlerinde aylarca canlı kalabildiği ve bu nedenle ithalat ve ihracatta virusun diğer ülkelere
taşınma riski bulunduğu bildirilmektedir.
Flaviviruslar Vero ve BHK-1 hücre kültürleri ile tavuk, ördek embriyofibroblast
primer hücre kültürlerinde çok kolay üretilebilirler. Yeni doğmuş fare yavrularını da enfekte
edebilir ve bunları öldürebilirler. Pestiviruslar da birçok primer ve permanent hücre
kültürlerinde üretilebilirler. Doğal enfekte hayvanlardan Pestivirusların hücre kültürlerine
adaptasyonunda ilk pasajlarda CPE görülmeyebilir ve varyant suşlar sonraki pasajlarda CPE
oluşturular.
Viral replikasyon: Viruslar E glycoproteinleri ile hücrelerin reseptörlerine tutunur ve
endositosis yoluyla hücre içerisine girerler. Replikasyon stoplazmada gerçekleşir. Önce
negatif-sense RNA sentezlenir, sonra diğer sentezlenen proteinlerler birlikte golgi aparatı ve
endoplazmik retikulumdaki yeni virionlar hücre dışına çıkarlar.
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Sığırların Virusi İshali (Bovine viral diarhea=BVD)-Mukozal Hastalık (Mucosal Diseas)
Sığırların virusi ishali ile mukozal hastalık klinik olarak birbirinden farklı hastalık
sendromlarıdır. Önceleri ayrı iki hastalık olarak tanıtılmışlardır. Şimdi her iki hastalıkta da
etken aynıdır. Mukozal hastalık aynı olan 2 virus tarafından oluşturulur. Virusi ishal oluşan
sığırlarda persiste infeksiyon sonucu infeksiyonun kronikleşmesi ile Mukozal hastalık
oluşmaktadır.
Etiyoloji
Hastalık etkeni pestiviruslardan sığır virusi ishal, virusudur. Virus dış etkilere
dayanıksızdır. 56Cde 35 dakikada inaktive olur. Virus yalnız primer hücre kültürlerinde ürer.
Virus üretiminde embriyonal dana böbrek, akciğer veya kas hücre kültürleri kullanılır. İnfekte
hücrelerde CPE oluşur. Bazı suşların CPE oluşturmaz. Etkenin sitopatik ve nonsitopatik
sujları vardır. Biyotip olarak biyotip-1 ve biyotip olmak üzere 2 tipi vardır. Biyotip1 kendi
arasında 14 subtipe, biyotip 2 de kendi arasında 2 subtipe ayrılmıştır.

Epizootiyoloji
Hastalık pek çok ülkede yaygındır. Türkiye’de sığır ve koyunlarda virus ishalin varliği
serolojik ve virolojik çalışmlarla ortaya konulmuştur.
Bulaşma hayvandan hayvana yakın temas ve ürogenital yolla bulaşır. Ayrıca virus ile
kontamine alet, ekipman ve yemler virusun yayılmasında etkindir. Bu bağlamda suni
tohumlama ve benzer uygulamalar ile iatrojenik bulaşmalar önemlidir. Yemler infekte
hayvanların idrarları, ağız ve burun akıntıları, dışkı ve atık yavru veya plasenta ile kontamine
olur. Virusun yayılmasında asıl rolü persiste infekte hayvanlar rol oynar. Bunlara devamlıömür boyu virus saçarlar. Akut infekte sığırlardan enfeksiyonun bulaşması daha az
olmaktadır. Persiste hayvanlardan doğan buzağılar infekte doğarlar ve virusu saçarlar. Bunlar
virusun sürü içinde sirküle olmasına neden olurlar. Bu hayvanlar yaşamlarının bir döneminde
mukozal hastalıktan ölürler.
İnfeksiyonun bulunduğu bir sürüde ineklerin çoğu bağışıktır. Bu ineklerde klinik
infeksiyonlar oluşmaz. Böyle bir sürüye duyarlı düveler girdiği zaman düveler enfekte olurlar
ve sporadik infeksiyonlar başlar. İnfeksiyonun bulunmadığı bir sürüye persiste infekte hayvan
girerse duyarlı sığırlar infeksiyonu alırlar ve bütün sürü infekte olur, büyük kayıplar görülür.
İnfeksiyon koyun, keçi, domuz ve diğer evcil yabani çift tırnaklılarda da görülür. Çoğu
zaman koyun, keçi, domuz ve diğer infekte hayvanlar sığır sürülerine enfeksiyonun
bulaşmasına yardımcı olur.

Klinik Belirtiler
İnfeksiyon belirtisi her sığırda yaş ve gebelik durumuna göre değişir. Gebe olmayan
ineklerde infeksiyon beden ısısının yükselmesi ve leukopeni ile başlar. Genellikle subklinik
seyreder. Ancak duyarlı sürülerde, bazı sığırlarda ishal, bazılarında burun ve göz akıntıları ile
stomatitis şekillenir. Süt ineklerinde süt verimi oldukça azalır. Hastalığın bu şekline ‘sığır
virusu ishali’ denilir. Sığır virusu ishali immunosupresyon ve immnun tolerans ile
karakterizedir. Bu nedenle infekte buzağılarda hastalık şekli değişir, solunum ve bağırsak
kanalında bozukluklar şekillenir. Duyarlı inekler infeksiyonu kontamine sperm ile almışlarsa,
genellikle embriyo ölür ve infertilite sorunları çıkar. İnfertiliteye ilgili bozukluklar kolay
farkedilemez.
Gebe ineklerde infeksiyon pek far edilmez. İnfekte inekler pek etkilenmezler ancak
virus fetusa ulaşır ve fetusu infekte eder. İnfekte fetus ölür, mumyalaşır veya yavru atımı
görülür. Gebelik dönemini tamamlayan yavruda kongenital anomali görülür veya buzağılar
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zayıf veya gelişmemiş olarak doğarlar. Gebeliğin 100. gününden önceki enfeksiyonlarda
ölümler veya zayıf buzağı doğumları görülür. 100. günden önce uterusta infekte olan ve
doğumu tamamlayan buzağılar ömür boyu enfekte (persite infeksiyon) kalırlar. Virusa karşı
etkili bir immun tepki oluşmaz. Bu tür enfeksiyona persiste enfeksiyon denilir. Bu şekilde
infekte olan hayvanlar antikor yönünden daima seronegatiftir. Ancak virus yönünden
pozitifdirler ve vücutlarındaki virusu devamlı etrafa saçılır. Sürü içindeki duyarlı hayvanlar
için enfeksiyon kaynağını oluştururlar. Persiste infekte hayvanlarda enfeksiyonun mukosal
hastalık şekli oluşabilir. Bir yaşı tamamlayıncaya kadar persiste infekte doğan buzağılarda
ölümler %50’ye ulaşır. Mukosal hastalıkda persiste infekte buzağılar sığır virusi ishali
virusunun bir varyantı ile ikinci kez enfekte olurlar. Bu durumda kanlı ishal oluşur. Mukozal
hastalığa yakalanan hayvanlar genellikle (%99) ölürler. Gebeliğin 100-150. Günlerinden
sonra oluşan infeksiyonlarda fetusun göz ve merkezi sinir sistemi etkilenir. Bu hayvanlar
antikor yönünden seropozitifdirler. Virus bulunmaz, negatifdir.
Otopside ağız ve abomasumda erozyonlar görülür. Barsaklar hemorajiktir, mukoza
rengi değişmiştir.
Tanı
Sığır virusi ishalinin teşhisinde, sürü hakkındaki bilgiler, klinik semptomlar, sürüde
döl verimi, patolojik ve histopatolojik bulgular değerlendirlir. Bu bilgiler ışığında bir tahmin
yapılabilir. Ağızda lezyonlar görülmesi şüpheyi artırır ancak bu lezyonlar mukozayı etkileyen
diğer virus hastalıkları (Şap gibi) karışabilir. Kesin teşhis için laboratuvar muayeneleri
gereklidir. Virus izolasyonu için dışkı kan ve otopsiden alınan dokular ve atık yavru
kullanılır.Virus izolasyonu için alınan materyal hücre kültürüne ekilir. İnfekte dokularda virus
antijeni aranır. Doku, kulak, kan ve vajinal swablarda Real-time RT-PCR veya RT-PCR ile
virus RNA’sı saptanır. Serolojik testler için akut infeksiyon dönemi ve iyileşme döneminde
alınan kan serumlarında antikor titre yükselmesine bakılır. ELISA ile hem antikor hem antijen
saptanabilmektedir. Serolojik testlerin değerlendirilmesinde persiste infekte hayvanların
seronegatif oluşları hatırda tutulmalıdır.
Koruma ve Kontrol
Hastalığın spesifik tedavisi yoktur. Persiste infekte hayvanların sürüden
uzaklaştırılması en önemli yoldur. Sürüye yalnız bağışık hayvanların alınması yararlı olabilir.
Bunun için RT-PCR veya ELISA ile virus saçan hayvanların saptanması gerekir. Hücre
kültürlerinde üretilen virusların inaktivasyonu ile hazırlanan aşılarda sınırlı bir başarı
sağlanmıştır. Attenüe aşılar bugün yaygın olarak kullanılmaktadır. Canlı aşıların riskli olması
nedeniyle ülkemizde kullanılmamaktadır. Aşılar 6-7. ayda 2 kez uygulanır. Ayrıca suni
tohumlama öncesi 30 gün arayla düvelere 2 kez uygulanmalıdır. Daha sonra yıllık aşılamalar
yapılır.

SIĞIRLARDA HERPESVİRUS İNFEKSİYONLARI
Herpesviridae familyasının genel özellikleri:
Herpesviridae, insanlar ve istiridyeler gibi bazı vertabrasız hayvanlar da dahil olmak
üzere bir çok hayvan türünden izole edilen virusları kapsayan çok geniş bir familyadır. Bu
familyada bulunan viruslar arasında patojenite, latent infeksiyona eğilim ve onkojenik
potensiyel açısından farklılıklar vardır. Herpesviruslar , çift iplikçikli DNA içerir ve 162
kapsomerden oluşan ikosehedral kapsid, globular proteinlerin bulunduğu granüler bir yapıyla
(tegument) ve zarfla çevrilidir. Çeşitli türlerden izole edilen Herpesvirusların nükleokapsid
polipeptidleri birbirine benzemektedir.
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Herpesviruslar, 150 nm. büyüklüğünde zarflı viruslardır. Replikasyon hücrenin
nukleusunda gerçekleşir. , ve gama genleri ve ilgili proteinler mevcuttur. Enfeksiyonda
“intrasklear eosinofilik inkluzyon body” oluşumları görülür. Enfeksiyon latent hale geçebilir
ve aralıklı ya da daimi etken saçımı sözkonusu olabilir. Antikor varlığında infeksiyon oluşabilir
ve ya virus reaktive olabilir.
Herpesviridae familyası, Alfaherpesvirinae, Betaherpesvirinae, Gammaherpesvirinae ve
henüz isimlendirilmemiş bir alt familya ile beraber 4 büyük alt familyadan oluşur. Bunlar
konak spektrumu, inkübasyon süresi, sitopatolojik etki ve latent infeksiyon oluşturabilme gibi
bazı özellikleriyle birbirinden ayrılırlar.
Alfaherpesvirinae (Herpes Simplex gurubu) alt familyasının prototipik virusları Human
Herpesvirus 1 (Herpes Simplex virusu) ve Human Herpesvirus 3’tür (Varicella-Zoster virusu).
Değişken konak spektrumuna sahiptirler, genel olarak hücre kültüründe yüksek düzeyde
sitopatik etki oluştururlar ve diğerlerine oranla daha kısa replikasyon süreleri (24 saat) vardır.
Bu virusların çoğunluğu ganglionlarda yerleşerek, evcil hayvanlarda yaşam boyu süren latent
infeksiyonlara neden olurlar.
Betaherpesvirinae alt familyası birçok türden izole edilen sitomegalovirusları içerir ve bu
alt familyadaki viruslar geniş bir konak spektrumuna sahiptirler. Replikasyon süreleri kısadır
ve infekte hücrelerde genellikle büyümeye neden olurlar. Salgı bezleri, lenforetiküler dokular
ve böbrekler gibi birçok dokuda latent infeksiyon oluşturabilmektedirler.
Gammaherpesvirinae alt familyasında lenfoproliferatif viruslar ve rhadinoviruslar gibi
lenfotropik herpesviruslar bulunmaktadır. Lenfoblastoid hücrelerde replike olurlar, epitelyal
ve fibroblastik kökenli hücrelerin belirli tiplerinde litik infeksiyonlara yol açarlar. Bu viruslar
lenfositler için spesifiktirler. Latent infeksiyon çoğunlukla lenfoid dokularda oluşur. Konak
spektrumları dardır, deneysel ve doğal infeksiyonlar belirli türlerde oluşur .
İsimlendirilmemiş alt familya’da sadece ’’Channel Catfish Herpesvirus’’ bulunmaktadır.
Ancak gelecekte yapılacak çalışmalardan elde edilebilecek kesin bulgulara göre balıkların ve
yumuşakçaların herpesviruslarının bu guruba eklenebileceği varsayılmaktadır .
İNSANLARDA HERPESVİRUS ENFEKSİYONLARI
Virus
Alt Familya
Hastalık
Herpes simplex virus-1

Alfa

Oral Lezyonlar

Herpes simplex virus-2

Alfa

Gözde Lezyonlar

Varicella zoster
+
Human Cytomegaloirus

Alfa

Çocuklarda Pox benzeri Lezyonlar ,Erişkinlerde Herpes

Beta

Genelde patojenitesi zayıf ama immunyetmezlerde hastalık yapar

Epstein Bar virus

Gama

Glandular fever,Burkitt’s lenfoma,nasopharingeal Carsinoma
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HAYVANLARDA HERPESVİRUS İNFEKSİYONLARI
Familya: HERPESVİRİDAE
Altfamilya: Alfaherpesvirinae
HASTALIK
Bovine herpesvirus-1

İnf.bovine rhinotrakheitis,inf.pustular vulvovaginitis,inf. Balanopostitis, abortus

Bovine herpesvirus-2

Bovine mamillitis, Pseudo LumpySkin Disease

Bovine herpesvirus-5

Ensefalitis

Porcine herpesvirus-1

Gençlerde generalize hastalık, abort, ikinci konakta yalancı kuduz hastalığı.

Caprine herpesvirus-1

Konjuktvit, Respiratorik ve Enterik bozukluklar

Equine herpesvirus-1

Abortus, Perinatal ölümler, Respiratorik ve Nörolojik bozukluklar

Equine herpesvirus-3

Koital Exanthem

Equine herpesvirus-4

Rhinopneumonitis

Canine herpesvirus-1

Yavrularda Hemorajik hastalık

Feline herpesvirus-1

Feline Viral Rhinotracheitis

B virus

Makakülarda Herpes Simplex benzeri lezyonlar ve İnsanlarda fatal ensefalit

Simian Varicellavirus

Maymunlarda Varicella benzeri Hastalık

Gallid herpesvirus-1

Tavuklarda Enfeksiyöz Laryngotracheitis

Gallid herpesvirus-2
Anatid herpesvirus-1
Ovid

herpesvirus-1

Tavuklarda Marek Hastalığı
Duck plaque
Avirulent

Altfamilya: Betaherpesvirinae
Equid herpesvirus-2
Porcine herlesvirus-2

Avirulent ?
inklüzyon body rhinitis

Altfamilya: Gamaherpesvirus
Alcelaphine herpesvirus-1
Bovine Malignant Chataral Fever
Equine herpesvirus-2
Equine Gamaherpesvirus Enfeksiyonu
Equine herpesvirus-5
Equine GamaHerpesvirus Enf.
Klasifiye Edilmeyen (Sınıflandırılmamış) herpesviruslar
Salmonid herpesvirus 1-2

Sistemik Enfeksiyon

Balık(Kedi Balığı)herpesvirus
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Sistemik Enf.

SIĞIRLARDA HERPESVİRUSLAR
GENEL İSİM
BHV-1

Alt
familya


KONAK
Sığır



Sığır



Sığır

BHV-2

BHV-3
Acelaphine Herpesvirus-1,
Acelaphine Herpesvirus 2
BHV-4
Bovine Cytomegalovirus



Sığır

BHV-5
Bovine Encephalitis Herpesvirusu
CapHV-1
Caprine Herpesvirus-1



Sığır



Keçi

CerHV-1
Cervid Herpesvirus-1
RanHV-1
Rangiferine Herpesvirus-1



Ala geyik



Ren Geyiği

NEDEN OLDUĞU
HASTALIK
IBR, IPV/IBP
Bovine Mammillitis ,
Allerton, Pseudolumpy
Skin Disease.
Malignant
Catarrhal
Fever
Solunum sistemi, genital
sistem infeksiyonları,
konjunktivitis
Meningoencephalitis
Solunum ve sindirim
sistemi infeksiyoları,
konjunktivitis
Solunum sistemi
infeksiyonları,
Solunum sistemi
infeksiyonları,
konjunktivitis

Tablo. Bovidae familyasının herpesvirusları ve oluşturdukları hastalıklar .

İNFEKSİYÖZ BOVİNE RİNOTRAKEİTİS (IBR)/İNFEKSİYÖZ PUSTULAR
VULVOVAJİNİTİS (IPV)=IBR/IPV (Infectious bovine rhinotracheitis=IBR ve infectious pustular vulvovaginitis=IPV)
Etken: Herpesviridae ailesinde yer alan Bovine Herpesvirus-1’dir. BHV-1, herpesvirusların
genel özelliklerini taşır. BHV-1 virionu 150-200 nm büyüklüğündedir ve çift sarmallı,
yaklaşık 135-140 baz çifti (base pairs, bp) DNA molekülü içerir. Bu molekülün genom
haritası iki bölgeye sahiptir . Bunlar kovalent bağlarla bağlanan L (UL=unique long) ve S
(US=short region) bölgeleridir. US 2 ters tekrarlanan sekansla kuşatılmıştır
(IRS/TRS=İnternal/terminal repeat short).
Tüm genomunun kodladığı protein yaklaşık 70 tanedir (94). Bugüne dek, toplam 4348 viral protein (33 yapısal, 5-15 yapısal olmayan protein) ispatlanmıştır. Virusun 10
glikoproteini vardır ve bunların genleri identifiye edilmiş ve bu proteinlerden en az 4
tanesinin çekirdek glikoproteini olduğu saptanmıştır .
BHV-1 virionları zarflı olup, 150-200 nm çapındadır ve ikosehedral simetriye
sahiptir. Her nükleokapsid 162 kapsomer içermektedir. Kapsitte tip ve gruba özgün antijenik
determinantlar vardır. Bu yapı 100 nm büyüklüğündedir. En dışta ise glikoprotein yapısında
zarf bulunur. BHV-1’in glikoprotein B (gB), glikoprotein C (gC) ve glikoprotein D (gD)
olmak üzere başlıca üç zarf glikoproteini saptanmıştır (Şekil). Bunların viral infeksiyonun
erken aşamalarında anahtar görevleri vardır ve hem humoral hem de hücresel bağışıklıkta
önemli hedefleri oluştururlar. gB ve gC virionun hücreye tutunmasında, gB ve gD hücreye
penetrasyonda rol oynamaktadır. BHV-1‘in 10 glikoproteini identifiye edilmiş ve kısmen
karakterize edilmiştir (gB, gC, gD, gE, gG, gH, gI, gK, gM ve gL). gM penetrasyonda ve
hücreden hücreye yayılmada (cell to cell fusion) görevlidir. gH BHV-1’in hücreye girişinde
esansiyeldir ve gH geninin çıkarılmasının (deletion) hücreye tutunmayı etkilemediği ancak
penetrasyonda sorunlar oluşturduğu bildirilmiştir. BHV-1’de gH ile gL kompleks halindedir .
BHV-1 ısı, pH, ışık, nem ve virusun bulunduğu ortamdan etkilenir ve inaktivasyonu bu
faktörlere bağlıdır. Herpesviruslar lipid çözücülere, eter, aseton, etil alkol, kloroform ve
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asitlere duyarlıdırlar. pH 6-9
6’dan düşük ortamlarda

arası

ortamlara

genellikle

dayanıklıdırlar

ancak

pH

135-140 bp
UL

US
IRS

TRS

TK

gC

gB

gH

gD

Şekil . BHV-1 genomunun şematik yapısı.
çabuk inaktive olurlar. -60 C’de en az 9 ay, -20 C’de 2 ay kadar infektivitelerini
korumaktadırlar. BHV-1’in infektivitesinde, yaz aylarında 37 C sıcaklıkta 5-9 gün, kışın
aylarında ise 30 güne kadar değişiklik olmamaktadır. Herpesviruslar 56 C’de 1 saatte
inaktive olurlar.
BHV-1’in tek serotipi olmasına karşın bu serotip içinde alt tipler bildirilmiştir. BHV-1
DNA, protein ve antijenik yapılarına göre BHV-1.1, BHV-1.2 ( 1.2a ve 1.2b), BHV-1.3
olmak üzere 3 alt tipe ayrılmıştır. BHV-1.3 sığırlarda ensefalit etkenidir ancak bu subtip,
restriksiyon endonükleaz profili BHV-1.1'den çok farklı olduğu için son zamanlarda BHV-5
olarak sınıflandırılmıştır. BHV-1.1 çoğunlukla solunum sistemi ile ilgili bozukluklardan
sorumlu tutulmaktadır. BHV-1.2, İnfeksiyöz Balanopostitis ve İnfeksiyöz Pustular
Vulvovaginitis etkenidir. Avrupa'da IBR salgınlarından, genellikle BHV-1.1 sorumlu
tutulmaktadır ve bu alt tipin diğerlerinden daha virulent olduğu bildirilmiştir. Restriksiyon
endonükleaz analizi veya sekans analizi teknikleriyle bütün BHV-1 alt tiplerinin ve suşların
birbirinden ayırımı yapılabilmektedir.
Kaashoek ve arkadaşları aşı denemelerinde kullanılmak üzere 7 BHV-1.1 suşunun
virulens, immunojenite ve reaktivasyonunu araştırmışlar ve Iowa suşunun en virulent suş
olduğunu saptamışlardır. Bu 7 suş içinde, 1972 ve 1982’de Hollanda’da izole edilen Lam ve
Harberink suşları; reproduktif kanal lezyonları ve erken embriyonik ölümlerin etkeni olarak
tanımlanmış olan Iowa suşu; İngiltere‘den izole edilen ED1 suşu; yeni doğan buzağılarda
fatal multisistemik infeksiyonlara neden olan BHV-1 108 suşu ve 1988’de İspanya’da
salgından izole edilen BHV-1 Espuna suşu bulunmaktadır. Bu çalışmada, suşlar arasında
virulenste farklılıklar olduğu tespit edilmiş ancak 7 suşun immunojenik özelliklerinin eşit
olduğu bildirilmiştir.
Bulaşma:BHV-1’in bulaşması ve yayılması hızlı ve kolaydır. Bulaşma çoğunlukla solunum
yolu, direkt kontak veya indirekt olarak yiyecek kapları, aletler ve benzerleriyle olur (Şekil).
Hastalığın solunum formu genellikle damlacık infeksiyonuyla başlar. Bu yüzden hayvanların
dar ahırlarda, çok sayıda birbirine yakın olarak bulundurulmaları bulaşma açısından önemli
bir risk faktörüdür. BHV-1’in en önemli bulaşma yollarından biri de veneral yol olup, suni
tohumlama veya doğal aşımla bulaşmaktadır. Diğer bir bulaşma yolu da iatrojenik
bulaşmadır. BHV-1 sütten izole edilmiştir ve bu sütlerle beslenen buzağılarda infeksiyona
neden olabileceği bildirilmiştir. Bu açıdan süt sığırcılığı yapılan işletmelerde mastitis
vakalarının etyolojisinde BHV-1 göz önünde bulundurulmalı ve infekte hayvanların
sütlerinin yavrulara verilmesi halinde buzağılarda infeksiyon oluşma riski dikkate alınmalıdır.
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Şekil . BHV-1’in bulaşma yolları.
İnkübasyon Süresi
BHV-1 infeksiyonlarında inkübasyon periyodu değişkendir ve genellikle 2-20 gün
sürmektedir. Veneral infeksiyonda etkenin alınmasından ortalama 48 saat sonra, solunum
sistemi infeksiyonu durumunda ise yaklaşık 20 gün sonra hastalık belirtileri ortaya
çıkmaktadır. Office Internationalis des Epizooties (OIE)’e göre inkübasyon süresi 21 gündür.
BHV-1 İnfeksiyonuna Duyarlılık
Her ırk ve yaşta sığırlar BHV-1 infeksiyonuna duyarlıdır. Doğal koşullar altında
BHV-1 infeksiyonları genellikle 6 aylıktan büyük hayvanlarda oluşur, çünkü bu hayvanlar
annelerinden aldıkları maternal antikorları taşırlar. Maternal antikorlar kolostrum yoluyla
buzağılara aktarılmakta ve maternal immunite genellikle 1-6 ay arası sürmektedir. Bazı
olgularda, maternal antikorlar kanda 6 aydan fazla kalabilmekte ve hatta bu süre 9. aya kadar
çıkabilmektedir. Maternal antikorların, buzağıları virulent BHV-1 ile infeksiyondan ve
latentlik durumundan tam olarak korumadığı bildirilmiştir.
Yetişkinlerde morbidite oranı %100’e ulaşmaktadır, mortalite oranı %2-%12 arasındadır.
Buzağılarda ise morbidite oranı %50-%100, mortalite %5-%30 arasında değişmektedir.
BHV-1 virusunun rezervuarlarının hangi hayvanlar olduğu konusu araştırılmış ve
sığırlardan başka özellikle yabani geviş getirenler üzerinde de durulmuştur. Yarımada büyük
boynuzlu koyunlarında (Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan yabani bir koyun cinsi,
Ovis canadensis cremnobates) ve geyiklerde BHV-1 izolasyonu yapılmış, ayrıca fillerde de
BHV-1 antikorlarının varlığı serolojik olarak saptanmıştır. Six ve arkadaşları keçilerde,
deneysel BHV-1 infeksiyonu esnasında trigeminal ganglionlarda latent infeksiyon oluştuğunu
PCR ile saptamışlardır. Bu sonuçlar keçilerin potensiyel BHV-1 rezervuarı olduğunu
göstermektedir. Koyunların BHV-1 ile infekte olabileceği fakat BHV-1’in koyunlardan
buzağılara kolayca bulaşamadığı bildirilmiştir. Brezilya’da mandalarda ELISA ile BHV-1
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spesifik antikorların varlığı saptanmıştır. Dedek ve arkadaşları serum nötralizasyon ile yaban
domuzlarında BHV-1 antikorları tespit etmişlerdir.
Virus Saçımı
Sığırlar BHV-1‘in başlıca infeksiyon ve saçılma kaynağıdır. Virus saçımı, burun ve
göz akıntılarıyla, vagina ve prepisyum sıvısıyla, infekte hayvanın semeniyle, abortus
esnasında amnion sıvısı ile, plesanta ve fötusla olmaktadır. Akut infeksiyon esnasında,
burun sıvılarında 1010 TCID50/ml’den daha fazla konsantrasyonda BHV-1 saçılır . En yüksek
virus titresi, infeksiyondan sonra 4-6. günler arasında saptanmıştır. Vaginal infeksiyon
durumunda, inekler vaginal sıvılarla 1011 TCID 50/ml, IBP’li boğalar ise semenle 108
TCID50/ml miktarında BHV-1 saçabilmektedirler. BHV-1 subtip 1 ile infekte hayvanlar,
burun akıntılarında BHV-1 subtip 2 ile infekte olanlardan 10-100 kat daha fazla titrede virus
saçarlar ve bu yüzden BHV-1.1’in bulaşması daha kolaydır.
Latent İnfeksiyon
BHV-1 virus genomu latent infeksiyon döneminde trigeminal ganglionlarda ve/veya
sakral ganglionlarda bulunmaktadır. Virus, zaman zaman tekrar aktive olur ve etrafa
saçılarak duyarlı hayvanlara bulaşır. BHV-1’in tekrar aktivasyonu, viral süper infeksiyon
(Parainfluenza 3 ile), Dictyocaulus viviparus ile infestasyon, 3-methylindole’ un oral olarak
verilmesi, dexamethasone ve benzeri glukokortikosteroidlerin injeksiyonu gibi çeşitli
uyarımlarla ortaya çıkmaktadır. Latent infekte hayvanlar 106 TCID50/ml’den daha fazla tirede
virus saçabilmektedirler.
İmmunite
BHV-1 infeksiyonlarında immunite, lokal ve sistemik humoral yanıtla birlikte hücresel
immunitenin de rol oynadığı oldukça karmaşık bir olaydır. Hayvanların BHV-1 veya
glikoproteinlerine (gB, gC, gD vb) maruz kalması immun yanıtı uyarır. İnfeksiyondan sonra 7-10
gün içerisinde antikor yanıtı ve hücresel immun yanıt oluşur. İmmun yanıt yaşam boyu sürer fakat
infeksiyondan sonra oluşan bu bağışıklık canlıyı yaşam boyu korumaya yetmez ve sığırlar tekrar
infekte olabilirler.
Türkiye’de BHV-1 İnfeksiyonları
Türkiye’de ilk defa 1971 yılında, serum nötralizasyon testiyle, İnanlı’ dan alınan 25 adet
sığır serumunda %24, Karacabey Harası’ndan alınan 75 sığır serumundan ise %29 oranında
BHV-1 virusuna karşı nötralizan antikorların varlığı saptanmıştır. Daha sonraki yıllarda,
yapılan birçok araştırmayla hastalığın ülkemizde sığır populasyonunda önemli bir problem
olduğu bildirilmiştir.
Burgu ve Akça suni tohumlamada kullanılan 1-7 yaşları arasında damızlık boğalarda yapmış
olduğu araştırmada, Çukurova Tarım İşletmesi’nden 30 boğadan ve Karacabey Tarım
İşletmesi’nden 17 boğadan olmak üzere toplam 47 kan serumu alarak mikronötralizasyon testini
uygulamışlardır. Çalışmada, Çukurova Tarım İşletmesi’ndeki 30 boğadan 13’ü (%43.3) ve
Karacabey Tarım İşletmesi’ndeki 17 boğanın hepsi (%100) BHV-1 açısından seropozitif
bulunmuştur.
Çabalar ve Akça fertilite problemi olan ineklerde BHV-1’in seroepidemiyolojisini araştırmak
amacıyla yaptıkları çalışmada, Türkiye’nin değişik bölgelerinden, 20 süt sığırcılığı işletmesinden
ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne getirilen ineklerden toplam 624 adet kan serumu
almışlar ve bu serumların 425 adedini mikronötralizasyon testi ile BHV-1 yönünden pozitif
bulmuşlardır. Ayrıca bu ineklere ait 381 adet vaginal svab, 411 adet kan ve 7 adet plasenta
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örneklerinden virus izolasyonu amacıyla hücre kültürlerine pasajlar yapılmış ve bu örneklerden
BHV-1 izole edilememiştir. Araştırmacılar kontrol ettikleri işletmelerin hepsini BHV-1 yönünden
pozitif bulmuşlar ve işletmelerdeki seropozitiflik oranının %6.66 ile %100 arasında olduğunu
belirlemişlerdir.
Yılmaz Elazığ ve çevresindeki sığırlardan topladığı 400 adet kan serumunu
mikronötralizasyon testi ile incelemiş ve 177 adet kan serumunda (%44.25) seropozitiflik
saptamıştır.
Özkul ve arkadaşları Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 19 kapalı süt sığırcılığı
işletmesinde, fertilite problemi olan 538 adet inekten aldıkları kan örneklerini serum
nötralizasyon testi ile incelemişler ve 113 tanesinde (%21), BHV-1 virusuna karşı antikorlar
saptamışlardır. BHV-1 izolasyonu çalışmaları sonucunda virus izole edilememiştir. Araştırmada
incelenen işletmelerin hepsinde, klinik belirti olarak gebe kalamama olgusu ilk sırada saptanırken,
bunu 11 (%57.8) işletmede abortus ve diğer bulgular (metritis, anöstrus vb) takip etmiştir.
Araştırmanın bulgularına göre BHV-1 virusunun fertilite kaybına neden olabileceği bildirilmiştir.
Bilal ve arkadaşları Marmara Bölgesi’nde halk elinde bulunan 428 adet sığırdan aldıkları
kan serumlarını ELISA ile BHV-1 yönünden incelemişler ve 154 sığırda (%35.98)
seropozitiflik saptamışlardır.
Bolat ve arkadaşları Elazığ ve çevresindeki 335 adet kültür ırkı sığırdan topladıkları kan
serumu örneklerini, mikronötralizasyon ve ELISA ile BHV-1 antikorları yönünden
incelemişler ve ELISA’da %56.1 oranında, mikronötralizasyonda ise %29.25 oranında
pozitiflik saptamışlardır.
Alkan ve arkadaşları Türkiye‘de sığırlarda viral nedenli solunum sistemi
infeksiyonlarının seroepidemiyolojisini araştırmak amacıyla yaptıkları çalışmada, 10 kamu
işletmesinden, 480 tane sığır kan serumunu BHV-1 yönünden incelemiş ve %59.7 oranında
pozitiflik saptamışlardır.
Bilge Türkiye’nin değişik bölgelerinde bulunan, kamu ve özel sektöre ait 10 kapalı süt
sığırcılığı işletmesinde bulunan 486 adet inekten aldığı kan ve süt örneklerini
mikronötralizasyon testi ile incelemiş kan serumu örneklerinin 359 tanesinde (%74), süt
serumu örneklerinin 209 tanesinde (%43) nötralizan antikorlar saptamıştır. Ayrıca bu
araştırmada mastitisli ineklerden alınan 96 adet süt örneğinin bir tanesinden BHV-1 izole ve
identifiye edilmiştir.
Dünyada BHV-1 infeksiyonları
BHV-1 tüm Dünya’da yaygındır. Virus birçok Avrupa ve Asya ülkesinde, Yeni Zelanda ,
Avustralya, Venezuella, Brezilya ve Kuzey Amerika ülkelerinde saptanmıştır. BHV-1 subtip
1.1 ve subtip 2a Avrupa ve Kuzey Amerika’da infeksiyon oluştururken, Avustralya ve Yeni
Zelanda’da ise daha az virulent olan subtip 2b’nin infeksiyonları görülmektedir.
Yeni Zelanda‘da solunum sistemi infeksiyonlarında viral etkenlerin rolünü araştırmak
amacıyla yapılan serolojik araştırmada, sonbahar boyunca 8 çiftlikten 31 çift serum toplanmış
ve tüm serumlar, BHV-1, Parainfluenza-3 (PI-3), Bovine Respiratory Syncytial Virus
(BRSV) ve Bovine Viral Diarrhoea (BVD) virus antikorları yönünden, serum nötralizasyon
veya ELISA ile test edilmiştir. Bu viruslar içinde BHV-1’nin prevalansının en yüksek olduğu
görülmüş ve BHV-1 5 sürüde saptanmıştır. Bu çalışma ile, Yeni Zelanda‘da sığırların
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solunum sistemi infeksiyonlarında, BHV-1 ve BVD ile miks infeksiyonların önemli yer
tuttuğu ve solunum sistemi infeksiyonlarında BHV-1’in ilk sırayı aldığı ortaya konulmuştur.
Castrucci ve arkadaşları Kuzey İtalya‘da 55 çiftlikten ve İtalya‘nın merkez bölgesinden 4
çiftlikten toplam 6979 süt ineğinden aldıkları kan örneklerini, serum nötralizasyon ile BHV-1
antikorlarının varlığı yönünden incelemişler ve Kuzey İtalya‘daki çiftliklerin %84.31’ni,
merkez İtalya‘dakilerin ise hepsini seropozitif bulmuşlardır. 1966 yılındaki serolojik
çalışmayla karşılaştırıldığında BHV-1 seropozitif sığırların prevalansının %5 oranında
arttığını saptamışlardır.
Obando ve arkadaşları Venezuella‘da solunum sistemi infeksiyonlarının etyolojisini
araştırmak için, 5 değişik bölgeden 615 sığır serumu toplamışlar ve bu serumları ticari ELISA
ile BVDV, BRSV, BHV-1 antikorları ve ayrıca hemaglutinasyon inhibisyon ile PI-3 virusu
antikorlarının varlığı yönünden araştırmışlardır. Ortalama BVDV seroprevalansı bölgelere
göre değişmekle birlikte %36±7, BRSV %55±3, BHV-1 %67±4 ve PI3 %94±2 olarak
saptanmıştır.
Tekes ve arkadaşları Macaristan’da büyük ve küçük sığır sürülerinden aldıkları süt ve kan
serum örneklerini ELISA ile BHV-1 yönünden incelemişler, büyük sürülerde, test ettikleri
sürülerin %79.5’ini ve örneklerin %64.1’ini pozitif olarak saptarken; küçük sürülerde ise
1993 yılında %13.5 ve 1997 yılında %15.7 oranında seropozitiflik bulmuşlardır.
Klinik belirtiler ve patojenez
BHV-1, sığırlarda başta solunum sistemi olmak üzere sinir sistemi, genital sistem,
sindirim sistemi ve gözde infeksiyonlara sebep olur. Solunum sistemi ve genital sistemin aynı
anda infeksiyonu nadir olarak görülür. Bazı olgularda mastitis ve deri lezyonları da
bildirilmiştir. BHV-1 ile infeksiyon sonucu, hastalık belirtileri genellikle üst solunum yolları
ve genital organlarda ortaya çıkmaktadır. Belirtiler bazen fark edilmeyecek düzeyde çok hafif
seyrederken, bazen de ölüme neden olacak kadar belirgindir. BHV-1 sıklıkla sekunder
bakteriyel infeksiyonlar, PI-3 ve BVDV ile komplike olur. Bu durumlarda infeksiyonun
prognozu ağırlaşır ve mortalite oranı artar. BHV-1 infeksiyonunun buzağılarda Mannheimia
(Pasteurella) haemolytica’ ya karşı duyarlılığı arttırdığı bildirilmiştir.
İnkübasyon süresi sonunda ateş, salivasyon, seröz karakterli burun ve göz akıntısı ile
beraber öksürük oluşu. Birkaç gün sonra seröz burun ve göz akıntısı mukopurulent şekle
dönüşür. BHV-1 infeksiyonlarında ilk olarak solunum sistemi veya genital sistem mukoz
membranlarında fokal nekrozlar oluşur. Bu lezyonlar, muhtemelen virus replikasyonu ve
buna bağlı olarak oluşan sitopatik etki (CPE) sonucu meydana gelmektedir. Membranlardaki
nekrotik lezyonlar zamanla püstülleşir ve daha sonra bu püstüller birleşir. Ayrıca
mukozalarda erezyonlar da görülür. Solunum yolları genellikle pseudomembranlarla
kaplanmıştır ve burundaki tıkanma yüzünden hayvan ağızdan solunum yapmak zorunda kalır.
Brenner ve arkadaşları buzağılara intranazal olarak, virulent BHV-1 suşu inokule etmişler ve
bunun sonucunda hafif seyreden bir infeksiyon oluştuğunu, inokulasyondan sonra 3. günden
itibaren vücut ısısının arttığını, 6-9 gün sonra ise normale döndüğünü gözlemlemişlerdir. 3 ve
6. günler arasında burun akıntısı gözlenmiş, öksürük ve mukozal lezyonlar oluşmamıştır.
Burun svabları ve konjunktival svablardan 3-9. günlerde BHV-1 izole etmişler ancak bundan
sonraki günlerde çalışma sonuna dek (23 gün) virus izole edilemediğini bildirmişlerdir.
BHV-1’in solunum formunda konjunktivitis sık olarak görülen belirtidir. Bazen de primer
klinik belirti olarak görülür. Konjunktivada bilateral kızarıklık ve şiddetli göz akıntısı tipiktir.
Bazı olgularda, palpebral konjunktivada multifokal lenfoid hiperplazi de oluşabilmektedir.
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BHV-1’in neden olduğu genital sistem infeksiyonlarında abort, balanopostitis ve
vulvovaginitis oluşmaktadır. Vagina ve prepisyum mukozasında oluşan nekrotik lezyonlar
karakteristiktir. Püstüller ve daha sonra oluşan nekrotik lezyonlar genellikle dişilerde
vaginanın arka kısmında ve vulvada görülür. Benzer lezyonlara erkeklerde prepisyum
mukozası üzerinde de rastlanabilmektedir.
Genital infeksiyonlar virusun veneral yolla yayılmasına neden olur. İnfekte semenle suni
tohumlama sonucu bulaşan virus endometritis oluşturmaktadır. BHV-1’in düvelerde
intrauterin yolla verilmesi sonucu nekrotik endometritis meydana gelmekte ve sistemik
infeksiyondan sonra ovaryumda, özellikle de korpus luteumda kistik gelişime yol açmaktadır.
Buna bağlı olarak da östrus siklusunda bozukluklar ortaya çıktığı ve bu bozukluklardan
dolayı sığırlarda infertilite problemleri görüldüğü bildirilmiştir. Eğer viremi östrustan kısa bir
süre sonra, korpus luteumun gelişmesi esnasında olduysa, luteal fonksiyonun bozulması
sonucu infertilite sık olarak oluşmaktadır. İnfeksiyon, ovulasyondan en az 7 gün sonra,
korpus luteum gelişmesini tamamlandıktan sonra başladığı taktirde, luteal dokular fazla zarar
görmediği için infertiliteden çok BHV-1 uterus epitel hücrelerine yerleşerek embriyonun
infeksiyonuna neden olmakta ve bu durumda erken embriyo ölümleri, embriyonun
rezorbsiyonu, gebeliğin son dönemlerinde ise abortlar oluşmaktadır.
Nekrotik endometritis, abortlar, erken embriyo ölümleri ve embriyonun rezorbsiyonu
gibi virusun sebep olduğu klinik bozukluklar sürüde döl tutmayan hayvanların ortaya
çıkmasına neden olur. Bu hayvanlar birçok tohumlama denemesine karşın gebe kalamaz, sürü
içindeki gebelik oranı düşer ve bu durumda ciddi ekonomik kayıplar oluşur .
Virusun oluşturduğu klinik tablolar sonucu hayvanların yemden yararlanması azalmakta,
bu nedenle gelişim yetersizliği ve süt veriminde düşme gözlenmektedir. Sağlıklı hayvanlara
oranla, BHV-1 ile infekte hayvanların kesim ağırlığına ulaşması ortalama 4 hafta geç
olmaktadır. IBR belirtisi gösteren laktasyon dönemindeki ineklerde, süt veriminin inek başına
her gün ortalama 14 litre (4-24 litre/inek/gün) düştüğü ve süt veriminde azalma periyodun
ortalama 5 gün olduğu bildirilmiştir.
Bazı olgularda meningoensefalitis ile ilgili belirtiler de gözlemlenmiştir. Bu belirtiler
inkoordinasyon, muskuler tremor, dönme, körlük ve ölümdür. Ancak son zamanlarda,
meningoensefalitise neden olan BHV 1.3, BHV-5 olarak yeniden sınıflandırılmıştır. BHV-1
infeksiyonlarında, sekunder etkenlerle komplike olmayan durumlarda, 5-10 günde hastalık
belirtileri sona ermekte ve hayvan klinik olarak iyileşmektedir . Ancak bundan sonra BHV-1
infeksiyonları subklinik olarak seyreder ve infekte hayvanlar etkeni ömür boyu taşıyarak
zaman zaman etrafa saçarlar .
Diğer alfaherpesviruslar gibi, BHV-1’de mukozal epitellerdeki ilk replikasyondan sonra
periferal sinir sisteminin ganglionik nöronlarında, yaşam boyu devam eden latent
infeksiyonlar oluşturmaktadır. Trigeminal ve sakral ganglionların, latent infeksiyon esnasında
virusun bulunduğu en önemli yerler olduğu düşünülmektedir. Burun yoluyla giren virus
solunum sistemi kanalı ve tonsillerin yüzeyindeki mukoz membranlarda çok yüksek titrede
replike olmakta ve bunu takiben nöyro-aksonal yolla taşınarak trigeminal ganglionların
nöronlarına ulaşmaktadır. Genital infeksiyonlarda ise BHV-1 vagina ve prepisyumdaki
mukoz membranlarda replike olmakta ve sakral ganglionlarda latent infeksiyon
oluşturmaktadır. Viral DNA’nın, genellikle konağın bütün yaşamı süresince, ganglionların
nöronlarında kaldığı bildirilmiştir .
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Winkler ve arkadaşları BHV-1 viral DNA‘sını ve gen ekspresyonunu, latent infekte
buzağıların tonsillerinde araştırmışlar ve bu çalışmada BHV-1 DNA’sını tonsillerde
saptamışlardır. Viral nükleik asit dexamethazosone uygulamasından sonra, tonsillerin lenfoid
foliküllerinde ve trigeminal ganglionik nöronlarda saptanmıştır. Bu araştırmanın bulguları,
tonsillerin de trigeminal ganglionlar gibi virusların latent infeksiyon esnasında yerleştiği ve
virusun dexamethasone uygulamasından sonra tekrar aktif hale geçtiği (reaktivasyon)
bölgeler olduğunu göstermektedir.
Tanı
BHV-1 infeksiyonunun tanısında virus izolasyonu, serolojik ve moleküler biyolojik
yöntemler kullanılmaktadır. Virus izolasyonu primer ve sekunder sığır böbrek, akciğer, testis
ve Madin Darby sığır böbrek hücrelerinde yapılmaktadır. Virusun semenden izolasyonu için
bazı özel adaptasyonlara gereksinim duyulur. Bunun nedeni seminal sıvının viral
replikasyonu inhibe eden ve hücreler için toksik olan bazı enzimler ve diğer faktörleri
içermesidir.
Viral antijenlerin saptanması için ELISA, immunohistokimyasal teknikler ve
immunofloresan kullanılmaktadır. Burundan, göz ve genital akıntılardan svablar alınarak
direkt veya indirekt immunofloresan uygulanabilmektedir. Post mortem olarak dondurulmuş
dokularda immunofloresan ve immunohistokimyasal yöntemler uygulanabilir ve bu sayede
antijenin hangi dokularda hangi kısımlarda lokalize olduğu saptanabilmektedir. Ancak BHV1 ile infeksiyondan sonra, sadece 3-5 gün sonra burun akıntısında 10-109 TCID50/ml civarında
BHV-1 saçılabildiği bildirilmiştir.
Viral antijen saptama yöntemleriyle virus izolasyonu karşılaştırıldığında, bu tekniklerin
dezavantajı duyarlılıklarının düşük olmalarıdır. Ancak virus izolasyonu için gerekli olan
ekipmanlara ihtiyaç duyulmaması ve sonucun bir gün gibi kısa bir süre içinde alınmasından
dolayı avantajlı tekniklerdir. Edwards ve arkadaşları yaptıkları iki ayrı çalışmayla, burun
akıntılardan BHV-1‘in saptanması için poliklonal antikorlarla yaptıkları ELISA,
immunoperoksidaz, immunofloresan, reverze pasif hemaglutinasyon gibi antijen saptama
metodlarını, doku kültüründe virus izolasyonundan daha az duyarlı bulmuşlardır.
Rodrigez ve arkadaşları buzağıların beyin örneklerinden BHV-1’in saptanması için
monoklonal antikor kullanarak immunoperoksidaz yapmışlar ve bu testin virus izolasyonu
ile aynı derecede duyarlı olduğunu bulmuşlardır. .
Son yıllarda BHV-1 infeksiyonlarının saptanmasında ve sürülerin BHV-1 durumunun
izlenmesinde en yaygın olarak kullanılan yöntem BHV-1’e karşı oluşan antikorların tespit
edilmesidir. İlk antikorların, kullanılan serolojik teste bağlı olarak infeksiyondan sonra 11-42.
günler arasında belirlendiği bildirilmiştir. Kaashoek ve arkadaşları sığırlarda deneysel
infeksiyondan sonra, kan serumunda gB bloking ELISA ve gE bloking ELISA ile 3 yıl
boyunca yüksek düzeyde stabil antikor bulunduğunu saptamışlardır.
De Wit ve arkadaşları BHV-1‘e karşı antikorların saptanması için, gB ELISA , gE ELISA
ve Danimarka test sistemini, (bloking ve indirekt ELISA lardan oluşan) duyarlılık ve
spesifiklik yönlerinden karşılaştırmışlardır. Danimarka test sistemi en yüksek, gE ELISA en
düşük, gB ELISA ise orta derecede duyarlılık göstermiştir. gB ELISA‘nın şüpheli kabul
edilen sonuçları (%25-30 bloking) pozitif olarak sınıflandırıldığında, bu yöntemin duyarlılığı
Danimarka test sistemine ulaşmaktadır. Tüm testlerin spesifikliği gB ELISA’ da %99.7, gE
ELISA’da %100, Danimarka test sisteminde %99.7 ile çok yüksek bulunmuştur. gB ELISA
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ve Danimarka test sistemi kombinasyonunun çok yüksek duyarlılık sağladığı sonucuna
varılmıştır. Bu araştırmada BHV-1 infeksiyonundan sonra kan serumda spesifik antikorlar gE
ELISA ile gB ELISA’dan 2-3 hafta daha geç tespit edildiği saptanmıştır.
Danimarka test sistemi bloking ELISA ve indirekt ELISA olmak üzere 2 ELISA‘nın
kombinasyonudur. Bloking ELISA’nın virus nötralizasyondan 2 kat ve indirekt ELISA’nın
virus nötralizasyon tekniğinden 4-8 kat daha duyarlı olduğu bildirilmiştir.
Serolojik olarak BHV-1 antikorlarının saptanması amacıyla çok sayıda tanı tekniği
geliştirilmiştir. Ancak BHV-1 ile yakın ilişkili ruminant herpesviruslarıyla kros reaksiyonlar
bu testlerde karşılaşılan en önemli problemlerdir. BHV-1 ile kros reaksiyona neden olan bu
ruminant herpesvirusların BHV-1 eradikasyon ve kontrol programlarını etkileyebileceği
düşünülmektedir. Bu viruslar, ruminantlarda çeşitli hastalıklara neden olan Bovine
herpesvirus-5 (BHV-5), Caprine Herpesvirus-1 (Caphv-1), Cervine Herpesvirus-1 (CerHV-1)
ve Rangiferine Herpesvirus-1 (RanHV-1)’ dir. BHV-5 buzağılarda fatal meningoensefalitis
etkenidir. CapHV-1 yetişkin keçilerde abortlar, vulvovaginitis ve balanopostitise, genç
oğlaklarda ise sindirim sistemini etkileyen generalize hastalıklara yol açmaktadır ve dünyada
birçok ülkede bildirilmiştir. CerHV-1 vahşi yaşam süren ve çiftliklerde yaşayan ala
geyiklerde yaygındır. Farklı türlerde infeksiyon oluşturan bu virusların antijenik yönden
yakın olduğu ve birçok ortak determinanta sahip olduğu bildirilmiştir.
Son zamanlarda tanısal anlamda BHV-1 DNA‘sının klinik örneklerde saptanması
amacıyla polimeraz zincir reaksiyonu (PCR=polymerase chain reaction) ve DNA
hibridizasyon yöntemleri geliştirilmiştir. Xia ve arkadaşları deneysel infekte sığırların
semeninde BHV-1’in saptanması için dot blot hibridizasyon, PCR, virus izolasyonunu
tekniklerini karşılaştırmışlar ve ethidium bromidle boyanmış agoroz jel elektroferezi ile
yapılan PCR’ın virus izolasyonuyla aynı derecede duyarlı olduğunu, duyarlılıkta ikinci olarak
southern blot hibridizasyon ile yapılan PZR’ın geldiğini bildirmişlerdir. Bu üç metod arasında
dot blot hibridizasyonun duyarlılığı en düşük teknik olduğunu saptamışlardır.
Mwene ve arkadaşları deneysel infekte buzağılarda, burun sıvılarını ve değişik dokularını
virus izolasyonu ve PCR ile incelemişler ve PCR ile burun örneklerinde inokulasyondan
sonra 19 gün boyunca virusu saptamışlardır. PCR 22. günden sonra da tüm buzağıların
periferal kan lökositlerinde, precrural ve prescapular lenf nodüllerinde, dalakta, burun
mukozasında ve tracheal mukozada, karaciğerlerde, ovaryumlarda, trigeminal ganglionlarda
BHV-1 DNA’sı tespit etmişlerdir.
Fuchs ve arkadaşları doğal infekte sığırlarda, BHV-1 virus genomunun gB, gC, gE gen
sekanslarından primerler seçerek PZR yapmışlar ve tam kan örneklerinde BHV-1 DNA’sını
saptamışlardır. Bu araştırmada hem akut infekte ve hem de semptom göstermeyen sığırların
periferal kanında viral DNA tespit edilmiştir. Araştırmacılar gE gen sekansından seçtikleri
primerle yaptıkları PCR’ın en duyarlı, gB’den seçtikleri primerlerle yaptıkları PCR’nin 100
kat, gC primerleriyle yaptıkları PCR’nin ise 10 kat daha az duyarlı olduğunu saptamışlardır.
PCR ile semende, doğal infekte sığır fötusunda, deneysel infekte buzağıların trigeminal
ganglionlarında, ovaryumlarında, akciğerlerinde, burun ve tracheal mukozalarda, dalak,
prescapular ve precrural lenf düğümlerinde, periferal kan lökositlerinde, burun svabı ve burun
mukozasında ve doğal infekte sığırların periferal kan lökositlerinde BHV-1 genomu
saptanmıştır.
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Koruma, kontrol ve Eradikasyon
Sığırları BHV-1 infeksiyonundan korumak amacıyla bir çok ülkede modifiye canlı
virus aşıları, inaktif aşılar ve genetik mühendisliğiyle üretilmiş aşılar kullanılmaktadır
(Tablo). Modifiye canlı aşılar burun içi veya kas içi yolla uygulanmaktadırlar. Burun içi
uygulanan aşılar mukozal immun sistemi uyardıkları için lokal interferon ve lokal antikor
oluşumunu da uyarırlar. Modifiye canlı aşılar, tek uygulamadan sonra iyi bir immunite
oluşturmaları ve üretilmelerinin kolaylığı açısından avantajlıdırlar. Bu aşıların en büyük
dezavantajı, aşı virus suşunun aşılamadan sonra latent infeksiyon oluşturabilmesi ve hayvanın
virusu etrafa saçabilme riskidir. Bu nedenle canlı aşıların ülkemizde kullanılmasına izin
verilmemektedir. Canlı aşılar BHV-1‘in latent infeksiyon oluşturma riskini tam olarak
engelleyemezler ancak hastalığın şiddetini ve ölüm oranını azaltmaktadırlar. Canlı aşılar gebe
hayvanlara uygulanmaz. Gebe hayvanlarla temasta bulunan aşılı hayvanlardan virus suşunun
bulaşması sonucu abortlar görüldüğü bildirilmiştir. Ayrıca canlı aşılar, ovaryumda lezyonlara
ve geçici immunosupresyona yol açabilmektedirler. Bundan dolayı aşılanan hayvanların diğer
infeksiyonlara duyarlılığının arttığı gözlenmiştir..
Sığırları BHV-1 infeksiyonlarından korumak için kullanılan aşılardan biri de inaktif
BHV-1 aşıları olup ülkemizde kullanım izni olan aşılardır. Genellikle immunojenik
etkileri daha zayıftır. Bu nedenle adjuvantla birlikte verilmelidirler. Yapılan denemelerde
mineral yağ emülsiyonları başarılı bulunmuştur.
Tablo . BHV-1 aşı tipleri.
AŞI
VARYASYONLAR
Modifiye Canlı Virus Aşıları Geleneksel attenüasyon
Isıya duyarlı
Kimyasal modifiye
Bivalen veya multivalen
Ölü Virus Aşıları (inaktif) Bivalen veya multivalen
Genetik Mühendisliği Ürünü Deletion Mutant (Canlı)
BHV-1 Aşıları
Subunite

UYGULAMA YOLLARI
Burun içi veya kas içi
Kas içi veya deri altı
Burun içi veya kas içi
Kas içi

Tablo . Bazı BHV-1 virus aşılarının özellikleri.
Özellik
Latent İnfeksiyon
Oluşturma
Abort Oluşturma
Erken Koruma

Modifiye Canlı Virus Aşıları
Latent infeksiyon oluşturabilirler
Bazı intramuskuler aşılar aborta
yol açabilir
Erken koruma sağlarlar

Ölü Virus Aşıları
Aşı virusu latent infeksiyon
oluşturmaz
Abort oluşturmazlar
Erken koruma sağlamazlar
Nispeten iyi

İmmunosupresyon

Uygun şekilde dondurulmadığı
taktirde düşük
İmmunosupresif

İmmunite süresi

Bağışıklık süresi uzun

Daha kısa

Stabilite

Veri yok

İnaktif BHV-1 aşıları kas içi veya deri altı yollarla uygulanmaktadır. Virus partikülleri
(glikoproteinler) veya inaktif virusun tamamını içeren inaktif aşılar vardır. İnaktif aşıların,
gebe hayvanlara da uygulanabilmesi ve latent infeksiyon oluşturmaması avantaj
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sağlamaktadır. Ancak bu aşılarla sağlanan immunite canlı aşılara oranla daha zayıftır. İnaktif
aşılarda koruyucu antikor seviyesini elde etmek için 2. aşılamaya gereksinim vardır ve ayrıca
her 6 ayda bir aşı tekrarlanmalıdır. İnaktif aşılar hastalığın klinik belirtilerinin oluşmasını
engellemekte fakat latent infeksiyona ve reaktivasyona karşı korumada ise zayıf
kalmaktadırlar.
Modifiye canlı aşılar veya ölü aşılar ile aşılama durumunda; saha suşuyla aşı suşu
arasındaki kros reaksiyondan dolayı, serolojik olarak doğal infekte ve aşılanmış hayvanlar
arasında ayırım yapılamaz. Bu nedenle genetik mühendisliğiyle üretilen aşıların geliştirilmesi
kaçınılmaz olmuştur.
BHV-1‘in gB gC ve gD olmak üzere başlıca 3 zarf glikoproteini karakterize edilmiştir.
Alfaherpesvirusların membran proteinleri virus replikasyonunda ve virusun hücreye girişi
aşamasında önemli rol oynarlar. gB, gC ve gD zarf proteinleri virus tutunmasıyla gB, gD, gH
ve gK virus penetrasyonuyla ilgilidir. gB ve gD gibi bazı glikoproteinler in vitro virus
replikasyonu için gereklidir. Diğer glikoproteinler ise in vitro replikasyonu için esansiyel
değildir. BHV-1 genomu en az dört nonesansiyel glikoprotein (gC, gE, gI ve gG)
kodlamaktadır. Nonesansiyel proteinleri kodlayan sekansların bir kısmı veya hepsinin
çıkarılması (deletion) bunların ekspresyonunu engeller ve bunun sonucu virulens etkilenir,
hayvanlarda güvenli bir şekilde aşı olarak kullanılabilecek attenue suşlar (marker aşılar)
oluşur.
Günümüzde marker aşılar ticari olarak üretime girmiştir. Marker aşıların en büyük
avantajı, uygun tanı teknikleri kullanıldığında infekte ve aşılı hayvanların ayırımının
yapılabilmesidir. Bu avantaj nedeniyle eradikasyon programlarında marker aşıların
uygulanması tercih edilmektedir.
Marker aşılar pozitif, negatif ve subunit olmak üzere üçe ayrılır. Pozitif marker aşılar, aşı
virus suşuna bir marker antijen eklenmesiyle üretilirler. Uygun tanı yöntemleri kullanılarak
aşılanmış hayvanlar ile doğal infekte hayvanlar ayrılabilirler. Negatif marker aşıları virus
replikasyonu için gerekli olmayan, virusun yapısal kompenentlerini kodlayan genlerin
çıkarılması (deletion mutant) yoluyla hazırlanan aşılardır. Bu şekilde canlı veya inaktif aşılar
elde edilebilir. Bu amaçla en çok gE negatif aşılar kullanılmaktadır (99, 104, 117). TK
geninin inaktivasyonu BHV-1 virulensini azaltır (114) ve bu aşı hazırlamada
kullanılabilmektedir. Kaashoek ve arkadaşları BHV-1‘e karşı marker aşılarının geliştirilmesi
amacıyla viral replikasyon için esansiyel olmayan glikoprotein genlerinin çıkarılması
(deletion) yoluyla çeşitli mutantlar oluşturmuşlardır (gC, gG, gI ve gE tek deletion mutantı,
gI/gE çift deletion mutantı ve gE frame shift mutant). Bunun sonucunda gI ve gI/gE
mutantlarının virulenslerinin önemli derecede azaldığı, gC deletion mutantının daha virulent
olduğu, hem gE ve hem de gG deletion mutantlarının BHV-1 canlı aşıları olarak
kullanılabileceğini bildirmişlerdir. gG mutantı güçlü bir immunojendir, fakat az da olsa rektal
ısının artışına sebep olmaktadır.
Subunit aşılar virusun bazı proteinlerinden üretilmişlerdir. Subunit aşı geliştirilmesinde
çalışmalar BHV-1’in gB, gC ve gD zarf glikoproteinleri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Bu
metod ile canlı aşı üretimi yapılamamaktadır. BHV-1’in bir veya daha fazla kompenentinden
ibaret olan subunit aşıların, ticari ölü ve modifiye canlı aşılardan daha yüksek miktarda
antikor titresi oluşturduğu bildirilmiştir. Modifiye canlı marker aşılarıyla aşılamadan sonra
virus saçılması görüldüğü için inaktif veya subunit aşıların kullanımı tercih edilebilir. Subunit
aşılarla aşılanmış hayvanları doğal infekte olanlardan ayırmak mümkündür. Örneğin gD
marker aşısı kullanıldığında, sadece spesifik gD‘ye karşı antikorlar gelişir, bu yüzden aşılı
hayvanlar Western Blot ve daha duyarlı olan gB ELISA ile ayrılabilir. Burada gB’nin marker
protein olarak seçilmesinin nedeni BHV-1 infeksiyonundan sonra, 10 gün içinde en erken

66

saptanan antikorların gB’ye karşı oluşması ve bu antikorların uzun süre kan serumunda
saptanmış olmasıdır.
BHV-1 eradikasyon programlarının başarısı tüm ülkeler için büyük önem taşımaktadır.
gE marker aşılarının geliştirilmesi sığır çiftliklerinde BHV-1’in kontrolünde yeni bir çığır
açmıştır. Bu aşılar, BHV-1 ile savaşta bazı faydalar sağlamıştır (92). Bunlar:
1) İnfeksiyon riskinin azalması veya önlenmesi,
2) Saha ve aşı suşlarının ayrılması olanağı,
3) Sığır çiftliklerinin topyekün aşılanması; sığır ve/veya sürünün BHV-1’ den yoksun
durumunun eş zamanlı korunmasının sağlanması,
4) Aşılı hayvanların BHV-1’den yoksun olduğunun ortaya konabilmesi,
5) Hastalık eradikasyonunun kısa zamanda yapılabilmesi olanağı ve maliyetinin
azalmasıdır.
Eradikasyon
BHV-1 ulusal ve uluslararası bazda, damızlık sığırlarda ve suni tohumlama
istasyonlarında ciddi anlamda ekonomik ve ticari sorunlar oluşturmaktadır. Bu nedenle birçok
ülkede bu infeksiyonla ilgili kanunlar ve /veya yönetmelikler yürürlülüğe konulmuştur.
Avrupa Birliği içinde hayvan trafiğinin serbest bırakılması söz konusu olduğu için Avrupa
ülkeleri BHV-1‘in eradikasyonuna büyük önem vermişlerdir. Finlandiya ve İsviçre‘de BHV-1
eradike edilmiştir.
Danimarka’da 1984 yılında BHV-1 sistemik eradikasyon programına başlanmış ve 1991
yılında bitirilmiştir. Bu eradikasyon programında aşılama yapılmamış ve sürülerdeki tüm
sığırlara serolojik testler uygulanarak seropozitiflik durumunda hayvanlar kesime sevk
edilmiştir. Sütçü sürüler, yılda 4 defa alınan süt tankı örnekleriyle ve etçi sürüler ise yılda bir
alınan kan örnekleriyle serolojik olarak izlenmiştir. Danimarka‘da, BHV-1’e karşı
antikorların saptanması için temel test olarak bloking ELISA kullanılmıştır. Sadece
seronegatif olduğu saptanan sığırların sürüler arasında transferine izin verilmiştir. Sütçü
sürülerde BHV-1 durumu hala bulk tank süt testiyle (BHV-1 bloking ELISA) izlenmektedir.
Norveç’te 1993‘ten beri klinik ve serolojik olarak BHV-1 teşhis edilmemiştir. 1960’ların
başlarında 2 salgın saptanmış ve 1993‘te bir sütçü sürü seropozitif bulunmuştur. Tüm
sürüdeki hayvanlar kesime sevk edilmiştir. Şu anda Norveç sığır populasyonunda BHV-1
infeksiyonunun prevalansı sıfırdır. Norveç BHV-1’den yoksun olarak kabul edilmektedir.
Türkiye‘de BHV-1’in eradikasyonu ile ilgili olarak; 22/2/1989 tarihli ve 89/13838 sayılı
karar ile yürürlülüğe konulan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’nin 123. maddesi
1/5/2002 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından değiştirilmiş ve 2002/3743 karar sayısıyla,
24706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmeliğe göre, laboratuvar raporuna bağlı olarak sığırlarda hastalık tespit
edildiğinde Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplanarak hastalık çıkış kararı alır ve ilan
eder. Daha sonra hasta ve şüpheli hayvanlardan örnek alınarak laboratuvara gönderilir. Pozitif
bulunanlar kesime sevk edilirler. Ahır 30 gün süreyle karantinaya alınır. İşletmede hijyenik
önlemler uygulanır ve negatif hayvanların infekte sığır ve materyallerle teması engellenir.
Damızlık işletmelerinde ve suni tohumlama istasyonlarında bulunan boğalara aşı yapılmaz ve
3 ayda bir test edilir. Seropozitif olanlar tohumlamada kullanılmaz ve kesime sevk edilir.
Ticari semenlerden 3 ayda bir örnek alınır ve BHV-1 yönünden test edilir. Pozitif semenler
imha edilir. Donör boğalar damızlıktan çıkarılarak kesime sevk edilir.
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Ancak yukarıdaki kanun şu an yürürlükte değildir ve IBR hastalığının bildirimi zorunlu
değildir.
OIE‘e (Office International des Epizooties) göre bir bölge veya ülkenin BHV-1‘den
yoksun kabul edilebilmesi için aşağıdaki koşulların yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar:
a) Hastalığın bildirimi zorunlu olmalıdır.
b) Son 3 yıl içinde hiçbir hayvana BHV-1 aşısı yapılmamış olmalıdır.
c) Sürülerin %99.8‘i BHV-1’den yoksun olmalıdır.
SIĞIRLARDA parainfluenza-3virusu İNFEKSİYONLARI
Parainfluenza -3 (PI-3) büyük, küçük pek çok memeli hayvanda klinik hastalıklar
oluştururlar. Özellikle sığır ve koyunlarda görülen PI-3 infeksiyonları önemlidir.
Sığır ve koyunlarda PI-3 infeksiyonları, solunum yollarını etkileyen, sekonder bakteriyel
enfeksiyonlar için hayvanları dispose ederek enfeksiyonların başlamasına yol açar. Dana ve
kuzularda PI-3 infeksiyonları beden ısısının yükselmesi, üst solunum yollarında, göz yaşı,
burun akıntısı ve öksürük ile karakterize solunum bozuklukları oluşturur. Bazı olgularda
klinik semptomlar belirsizdir. Bazı olgularda ise infeksiyon şiddetli seyreder. Sekonder
bakteri infeksiyonları hastalık belirtilerini daha da arttırır. Komplike olmayan PI-3
infeksiyonları 3-4 gün devam eder ve hayvanlar iyileşir.
Hastalığın tanısında Serolojik testler (HI, serum nötralizasyon, immunofloresan, ELISA),
moleküler testler (real-time RT-PCR, RT-PCR) rutin olarak kullanılmaktadır. Hastalıkla savaş
için yapılan aşı çalışmalarında gelişmiş ülkelerde Attenue edilmiş kombine aşı (IBR, sığır
adenovirus, BVDV ve PI-3) intranasal veya parenteral uygulanmaktadır. Yeterli immun yanıt
alınamadığı için bugün daha etkili aşı araştırmaları devam etmektedir.
SIĞIRLARDA RESPİRATORİK SİNSİTYAL VİRUS İNFEKSİYONLARI
Ülkemizde ve Dünyanın her yerinde yaygın olarak görülen ateş, nasal akıntı, öksürük,
salivasyon ve pneumoni ile karakterize akut veya asemptomatik karakterli solunum sistemi
infeksiyonudur.
Etiyoloji : Etken Paramyxoviridae familyasının Pneumovirus genusunda yer alan
Respiratorik Sinsityal Virus’dur. Virus duyarlı hücre kültürlerinde ve infekte dokularda
“syncitia” ( multinükleer protoplazmik cisimcik ) oluşturmaktadır. Virus pleomorfik RNA’lı
virustur ve 80-200 nm büyüklüktedir.
Epizootioloji : En çok etkilenen sığırlardır. Koyun ve keçilerde infeksiyona duyarlıdır.
Ancak hastalığın epidemiyolojisindeki rolleri belirsizdir. Virus nasal sekresyonlarla saçılır,
aerosol olarak ve solunum yolu ile organizmaya girer. Duyarlı sürülerde yayılma çok hızlıdır
ve çok sayıda klinik vaka ortaya çıkar. BVD, PI-3, Pasteurella ve Adenoviruslar ile miks
enfeksiyonlara sıklıkla rastlanır. Bir yerden bir yere taşıma kötü etkiler.
Klinik bulgular: İnkübasyon periyodu kısadır ve saha infeksiyonları aniden ortaya çıkabilir.
Deneysel infeksiyonlarda ise 2-4 gündür. Solunum artışı, oküler ve sulu nazal akıntı, öksürük,
depresyon ve süt veriminde azalma görülür. Bu bulgular 3-10 gün sürer. Bazı olgularda
salivasyon artışı görülür ve salya köpüklü veya hafif kanlı olabilir. Pneumoni bu bulgulara
eşlik eder. Sekonder infeksiyonlar oluşabilir.
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Patoloji : Akciğerlerde kardiak lopta ve lopların ventral kısımlarında hepatizasyon ve bazen
pulmoner amfizem görülür. İnfekte hücrelerde sinsitya oluşumu ve intrasitoplazmik inklüzyon
cisimcikleri bu hastalık açısından tipiktir.
Tanı : Klinik bulgular fikir verir fakat etkenin diğer viral (IBR, BVDV, PI-3) ve bakteriyel
(Manheimia spp) etkenlerden ayırt edilmesi gerekir. Tanı ancak laboratuvar teşhisi ile
konulur. Akut infekte hayvanlardan alınan nasal swab örnekleri virus izolasyonu ve RT-PCR
için uygundur. Ancak hastalığın çok erken dönemlerinde virus izole edilemeyebilir. 3 hafta
aralıklarla alınan çift serum örneğinde serolojik tarama önerilen diğer tanı yöntemlerindendir.
Kontrol : Tedavisi yoktur. Sekonder bakteriyel infeksiyonlara karşı antibiyotik uygulaması
önerilir. Hızlı yayıldığı için infekte sürülerin ve bu sürüler ile temas eden insanların duyarlı
sürüler ile temas etmemesi gerekir. Profilaktik olarak aşılama önerilir. Aşılar 3 haftalıktan
itibaren yapılabilmektedir.
SIĞIRLARDA ADENOVİRUS İNFEKSİYONLARI
Adenovirus infeksiyonları genellikle asemptomatik seyreder. Etkilenen buzağılarda
pneumoni, enteritis, konjuktivitis, keratokonjuktivitis veya zayıf buzağı doğumu görülebilir.
Etiyoloji : Etken Adenoviridae familyasının Adenovirus genusunda yer alır. Çift iplikçikli
DNA içerir, ikosahedral simetrili ve zarfsızdır. Sığır adenoviruslarının 10 serotipi
bulunmaktadır.
Epizootioloji : Doğal konak sığırlardır. Bulaşma direk temas ile olmaktadır. Virus nazal ve
göz akıntısı ile saçılır fakat gaita ile virus saçımı olmamaktadır. Giriş yolu ağız veya solunum
yolu iledir, aerosol bulaşmada görülebilmektedir. Virus saçımı yaklaşık iki hafta kadardır.
Klinik seyir:İV veya deneysel enfeksiyonlardan sonra ateş en erken 2-3 günde çıkar. Saha
infeksiyonlarında hastalık 2 hafta sonar ortaya çıkmaktadır. Klinik olarak
pneumonia,
enteritis ( BAV-3, BAV-4, BAV-5 ), konjuktivitis- keratokonjuktivitis, zayıf buzağı sendromu
( BAV-5, BAV-7 ) ve abort görülebilir.
Patoloji-Histopatoloji : enteritis olgularında peteşiyel hemorajiler ve hemorajik
fibrinopurulent enteritis görülür. Pneumoniler çoğunlukla pasteurella enfeksiyonları ile
komplikedir. Zayıf buzağı doğumlarında : polyartritis, subkutanoz ödem ve hemoraji
görülmektedir. Mide-bağırsak, akciğer,karaciğer, adrenal bezler ve böbreklerde eozinofilik
intranükleer inklüzyon cisimcikleri görülür.
Tanı : Klinik olarak BAV enfeksiyonlarının tanısı güçtür, çünkü birçok enfeksiyonda
(BVDV, IBR, Salmonellosis, Kolibasillozis, toksikasyon) benzer klinik tablo görülür ve miks
enfeksiyon şekillenebilir. Laboratuvar tanısında nasal veya göz swabı alınır ve bu swablardan
virus izolasyonu ve PCr yapılır. Serolojik tanı için serumda antikorlar aranabilir ancak tanısal
değeri sınırlıdır. Polyarthritisli zayıf buzağı sendromu gösteren hayvanlardan alınan synovial
sıvı da virus izolasyonu ve PCR için uygundur. Ölen hayvanlarda lezyonlu iç organlardan
virus izolasyonu ve moleküler tanı (PCR) yapılabilir.
İmmunite : Buzağılar kolostrum ile anneden nötralizan antikor alırlar. Buna rağmen
buzağılarda infeksiyonlar oluşabilir. Aktif enfeksiyonu takiben humoral yanıt ortaya çıkar ve
bu antikorlar lakrimal ve nazal sekresyonlarda saptanmıştır. Lokal ve sekretorik antikorların
enfeksiyonun kontrolünde rol oynamaktadır. Oluşan antikor yanıtı virus tipine spesifiktir.
Başka deyişle bir serotipe karşı oluşan bağışıklık (antikorlar) diğer serotipe karşı
korumaz.Hastalığa karşı karma aşılar önerilmektedir. Dehidrasyon ve sekonder infeksiyonlara
karşı antibiyotik ve sıvı tedavisi uygulanır.

69

ŞAP HASTALIĞI
(Food and Mouth Disease=FMDV, Fever Aphteuse,
Maul und Klauen Seuche=MKS, Tabak Hastalığı)
Aşısı olan ve halen dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak görülen, Picornaviridae
ailesindeki Food and Mouth virusunun neden olduğu, ruminantların akut, ateşli ve çok
bulaşıcı bir infeksiyonudur.
Picornavirusların genel özellikleri: Picornaviridae ailesi, 6 cins ve içerisinde
230’dan fazla virusla en büyük familyayı oluşturmaktadır. Viroloji tarihinde, virusların
filtrelerden geçtiğinin ilk kez 1897 de Loeffler ve Frosch isimli araştırıcılar tarafından Food
and Mouth Virus (FMDV, şap hastalığı virusu) ile gösterilmiştir. Picornaviridae
familyasındaki cinsler ve önemli türleri ile onların serotip sayıları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Picornaviridae familyasındaki cins, tür ve serotipler.

Unclassified viruses

3

Equine rhinoviruses 2

SAT: South African Type

Picornavirusların replikasyonu konakçı hücrenin stoplazmasında gerçekleşir (Şekil 1).
Familya içerisindeki cinslerin konakçı hücre reseptörlerine bağlanmada heperan sulfate,
düşük yoğunluktaki lipoproteinler ve integrinler gibi farklı reseptörleri tercih ederler. Virusun
adsorbsiyonu ya endositosis veya kapsitten ayrılmış tarzda RNA’nın hücre içerisine girmesi
tarzında olur (Şekil 2). FDMV’ler konakçı hücrenin heperan sulfate reseptörleri yanında
ayrıca nötralize antikor dışında başka antikorla bağlanmış virionlara da bağlanabilme özelliği
vardır (Şekil 3). Bu durum virusun uzun süre vücutta kalmasına neden olur.

70

Şekil 1: Picorna viruslarda replikasyon
içerisine girmesi

Şekil 2: Picornaviruslarda virionun hücre

Şekil 3: Picornaviruslarda virion yüzeyindeki kanyon tarzındaki proteinlerin konakçı hücre
reseptörlerine ve kendisine karşı oluşan antikora (non-neutralizing IgG) bağlanması.

Picornaviruslar zarfsız, 27nm çapında, kübik simetrili kapside sahiptir. Pozitif tek
iplikçikli RNA genoma sahiptir. RNA, 11 proteinden oluşan bir polyprotein yapısındadır ve
mRNA gibi görev yapar, infeksiyözdür. Virion herbiri 60 kopyadan oluşan 4 (VP1, VP2,
VP3 ve VP4) ve tek kopyası olan VPg (aphthoviruslarda 3 tane) kapsid proteinden oluşur.
Viral replikasyon sitoplazmada gerçekleşir. Mukus ve dışkı içerisindeki viruslar dış etkenlere
(güneş, ısı) dayanıklıdır. pH’ya karşı dirençlilik familya içerisindeki viruslara göre değişiktir.
Örneğin aphthoviruslar pH 6-9, rhinoviruslar pH <5, entero, hepato ve cardioviruslar pH <3
şartlarında dayanıklıdırlar.
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Resim 1 ve 2: FMDV’ununu EM görüntüleri

Etiyoloji
Aphtovirus cinsindeki Food and Mouth Virusudur (FMDV, şap hastalığı virusu).
Picornaviridae familyası genel özelliklerini taşır, fakat virion üzerinde 4 değil 3 tane kapsit
proteini (VP1, VP2, VP3) vardır (Şekli 4). Virusun 7 serotipi var (O, A, C, Asia 1, SAT 1,
SAT2 ve SAT 3) ve bu serotiplerden bir veya birden fazlası dünyanın değişik bölgelerindeki
salgınlarda ülkelerin serotip haritalarının belirlenmesine neden olmuştur. O, A ve C
serotipleri Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Asyada, SAT1, SAT2 ve SAT3 serotipleri
Afrikada, Asia1 serotipi Asya kıtasındaki ülkelerde görülürken Kuzey ve Orta Ameridaki
ülkelerde bu enfeksiyon eradike edilmiştir (Şekil 5). Serotipler arasında antijenik farklılıklar
vardır. Herbir serotipin birçok alt tipi var, fakat bunlar tip özelliklerini gösterir. İnfeksiyon
farklı serotip veya altserotiplerin kombinasyonu şeklinde de olabilir. Viruslar pH <6 ve pH >9
etkilenirler fakat pH 6-9 arasında canlı kalırlar. Ülkemizde 2009 yılı itibariyle O, A ve Asia 1
serotiplerine karşı aşı koruma programı uygulanmaktadır.
Şekil 3: FMDV virion

Şekil 4: FMD virusunun kapsit yapısı

FMD virusu çevre şartlarında dayanıklıdır örneğin, yapağıda 14 gün, sığır derisi ve
kıllarında 4-6 hafta, sineklerde 10 hafta, hastalık bulaşmış ayakkabılarda 11-14 hafta, samanotta15 hafta, kuru hayvan gübresinde 14 gün, sıvı hayvan dışkısında (kışın) 6 ay, toprak
yüzeyinde (sonbahar) 28 gün, toprak yüzeyinde (yaz) 3 gün, idrarda 39 gün, süt tozunda 1
yıl, tereyağında 2 hafta, 50 0C ‘de 1 saat kadar canlı kalabilirler. Fenol, hipoklorit ve iyotlu
dezenfektanlara dirençli, %2 lik NAOH, %4 NaCO3, %10 formole duyarlıdırlar. Viruslar
birçok hücre kültüründe, embriyolu tavuk yumurtasında ve deney hayvanlarında
üretilebilirler.
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Epizootiyoloji
Ekonomik kayıplara neden olan hastalıklar içerisinde sığırların en önemli bulaşıcı
infeksiyonudur. Yaşlı hayvanlarda mortalite düşük, genç hayvanlarda yüksek (myocarditis),
fakat her yaş grubu için morbidite çok yüksektir. Virus infekte hayvanlardan salya,
lezyonlardaki akıntı ve kabuklar, dışkı, idrar, süt, semen ile saçılır. Direk (solunum) veya
indirek kontak-temas yolla (insanlar, kontamine gıdalar, kontamine elbiselerle) hayvanlara
bulaşır. Kemirici hayvanlar, kuş ve sinekler vektör olarak bulaşmada rol alabilir. Rigor mortis
yavaş geliştiğinden nötral pH’daki kaslarda, lenf yumruları ve kemik iliğinde uzun süre canlı
kalabilir. Bu nedenle karkas, sakatat ve mezbaha ürünlerinde virus bulunabilir. Laboratuvar
çalışanları ve hayvan bakıcılarına virusun bulaştığı ve bunlarda ateş ve deri lezyonlarına
neden olduğu bildirilmektedir. Enfekte hayvanların sekretleri ile şap virusunu saçtığı süreler:
Salyada 14 gün, burun akıntısında 7 gün, osefago-faringeal sekrette 530 gün, gözyaşında 3
gün, sütte 9 gün, prepusyal sekrette 6 gün, semende 10 gün, idrarda 7 gün, dışkıda 15 gündür.

Şekil 5: 2004 yılında Şap hastalığının dünyadaki durumu.

Endemic
Intermediate, sporadic
Free with vaccination
Free. Virus present in game parks
Free

Patogenesis
Oral-nasal yolla giren virus farenks bölgesinde replike olur, viremi sonrası kanla diğer
doku ve organlara yerleşir. Klinik belirtilerin görülmesinden önce virus sekret ve ekskretlerde
vardır. Virus çok küçük toz zerrecikleri içinde, alveoler bölgelere ve kan makrofajları
yüzeyine direk taşınabilir. Hedef dokulara taşınan virus burada depolanır ve çoğalmaya
başlar. Deri, baş mukozaları, ayak ve memedeki hücrelerin Stratum spinosum’unda aftlar
gelişir, hücreler parçalanır, oluşan çukurluklara beyaz, berrak bir sıvı dolar ve kabarcık şeklini
alır. İyileşen hayvanların farenksinde 2 yıl kadar virus kalabilir. Bu taşıyıcılık, epidemiyoloji
açıdan çok önemlidir. Hastalığı atlatan hayvanlar o serotipe karşı 1 yıl kadar bağışık kalır.
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Klinik bulgular
Etkene duyarlı hayvanlar; Sığır, koyun, keçi, domuz, manda, deve ve yabani hayvanlardır.
İnkübasyon süresi 2-14 gündür. Etkeni alan hayvanlarda virusun inkubasyonundan sonra ateş,
salivasyon, depresyon, süt veriminde azalma görülür, birkaç gün sonra da ağız, dil, meme ucu,
ayaklarda veziküller gelişir. Veziküller zamanla kalkar, dilde rupture, damakta erezyonlar,
ayak tırnak aralarında lezyonlar, buzağılarda ölüm görülür. Maternal antikorlar yavruyu 1 ay
kadar koruyabilir.
Resimler: A; Ayak tabanında deride yırtılmalar, B; dilde rupture, C; Dilde veziküller, D;
Rumende lezyonlar, E; Meme başlarında veziküller, F; Salivasyon, G; Buzağılarda ölüm.
A

B

C

D

F

E

G

Tanı
Klinik olarak domuzların; veziküler stomatitis ve veziküler exantem enfeksiyonları ile;
sığırların ise sığır vebası, coryza ve çiçek enfeksiyonları ile karıştırılabilir. Kesin tanı
laboratuar incelemeleri ile yapılır ve laboratuvara antikoagulanlı kan, serum ve süt soğuk
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koşullarda, vezikül parçaları ve sıvıları ile farengial sıvılar, pH 7.6 olan gliserollü taşıma
solusyonları içinde soğuk zincirde veya -700C de dondurulduktan sonra gönderilir. Otopsisi
yapılan hayvanlardan lenf yumruları, kalp ve thiroid gönderilir. Virus BHK-21 (baby hamster
kidney) hücre kültürlerinde, embriyolu tavuk yumurtalarında ve deney hayvanlarında
üretilebilir. Vezikül sıvıları veya gliserinli tampon sıvıları içerisinde laboratuvara gönderilen
örneklerle veya hücre kültürleri ekim yapıldıktan sonra komplement fikzasyon, ELISA ve
nötralizasyon testleri ile tiplendirme yapılır. Kan serumunda spesifik antikorların saptanması
için geliştirilen ticari ELISA kitleri de kullanılmaktadır. Şüpheli olgularda örneklerin hemen
ve soğuk zincir kırılmadan referens laboratuara gönderilmesi ve ihbari mecburi hastalıklar
içerisinde olduğu için ilgili kuruluşlara rapor edilmesi çok önemlidir. Türkiye’de Tarım
Bakanlığına bağlı Ankara’daki Şap Enstitüsü bu konudaki etkili ve yetkili kuruluştur.
Koruma ve kontrol
Hayvan ve hayvansal ürünler için karantina ilk yapılması gereken işlemdir. Kontamine
malzemeler, et, süt gibi ürünler imha edilir. Ahır ve çevre etkili dezenfektanlarla (%22lik
NaOH, %4’lük NaCO3, %10’luk formol) dezenfeksiyon yapılır. Hastalığın eradikasyonu için
önce bölgedeki serotipler belirlenir sonra çevre bölgedeki diğer hayvanlar o serotipe karşı
hazırlanmış aşılarla aşılanırlar. Hedef populasyonun en az %80’i aşılanarak sürü bağışıklığı
sağlanmaya çalışılır.
Her serotipe karşı ticari aşı bulunur. Ülkemizde Şap Enstitütü tarafından üretilen aşılar ve
ithal ticari aşılar kullanılmaktadır. Türkiye’de O, A ve Asia 1 serotiplerine karşı geliştirilen
aşılar uygulanmaktadır.
Şap Enstitüsü (www.sap.gov.tr) tarafından bildirilen Şap Hastalığına karşı alınması
gereken Önlemler
Şap hastalığının mücadelesinde alınacak önlemler iki yönden ele alınabilir.
1.Hastalık çıkmadan önce alınacak tedbirler:
 Duyarlı hayvanlara şap aşısının periyodik olarak uygulanması,
 Yeni alınan hayvanlara şap aşısı yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi,
 Yeni alınan hayvanlara diğer hayvanlardan ayrı bir yerde karantina uygulanması (20
gün),
 Pazarda satılacak veya başka bir yere nakil edilecek hayvanlara en az 15-20 gün
önceden şap aşısının yapılması ve Veteriner sağlık raporunun alınması,
 Ahırların girişlerinde bulundurulması gerekli paspasların veya giriş havuzlarının
devamlı olarak sodyum karbonat, bakır sülfat, sitrik asit vb. dezenfektan maddelerle
muamele edilmesi,
 Ahırlara hayvan bakıcılarından başkalarının sokulmaması,
 Hayvan bakıcılarının özel elbise ve ayakkabı ile ahıra girmelerinin sağlanması,
bakıcıların diğer ahırlardan uzak tutulması.
 Sağımdan önce ellerin ve sağımda kullanılacak malzemelerin temizliğine dikkat
edilmesi,
 Şüpheli vakalarda Veteriner Hekim’den bilgi alınması.
2. Hastalık çıktıktan sonra alınacak önlemler:
 Hastalıktan şüpheli hayvanların derhal ayrı bir yere alınması,
 Ahırlara giriş çıkışların yasaklanması, ilgililere haber verilmesi,
 Ahıra veya çiftliğe izinsiz kimsenin sokulmaması,
 Araçların çiftliğe girişinin engellenmesi,
 Yem, saman, altlık gibi malzemelerin giriş çıkışına izin verilmemesi,
 Hasta hayvandan bulaşan yataklık ve otların yakılması,
 Hasta hayvanlara ait sütlerin süt satıcılarına verilmemesi,
 Satıcıların çiftliğe sokulmaması,
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Hastalık sönüşüne kadar hayvan alım ve satımının yapılmaması,
Ahırlar birden fazla ise, her biri için ayrı bakıcıların bulundurulması, şayet mümkün
değil ise bakıcılarının çizme ve elbiselerinin her ahırda değiştirilmesi,
Çevre ahır ve çiftliklerin ziyaret edilmemesi, yabancıların hayvanlarını görmeleri için
çağırılmaması,
Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlarla temas edenlerin, bu hayvanlara ait eşya,
malzeme ve naklinde kullanılan vasıtaların dezenfeksiyonunun sağlanması,

SIĞIRLARIN ÜÇ GÜN HASTALIĞI
(Bovine Ephemeral Fever, Three-Day Sickness, Bovine Epizootic Fever, Three day
Stiffsickness, Dragon Boat Diseases, Lazy Man’s Disease, Dengue fever of Cattle)
Rhabdoviridae ailesi Ephemerovirus cinsindeki bovine ephemeral fever virusunun
neden olduğu, sığırların üç gün içerisinde gelişen, akut ateşli, durgunluk ve topallıkla
karakterize ekonomik önemi olan bir hastalığıdır.
Rhabdovirusların genel özellikleri
Omurgalı, omurgasız ve bitkilerde enfeksiyonlara neden olan ve 175 den fazla virus
içeren büyük bir familyadır. Tarihte bilinen ve tanımlanan en eski (MÖ.2300) ve en öldürücü
virus olan kuduz virusu bu aile içerisindedir. İnsan, evcil ve yabani hayvan, balık ve değişik
bitkilerde hastalık oluşturan 6 cins içerisindeki virusların en önemlileri Tablo 1’de
özetlenmiştir.
Virionlar zarflı (bazı bitki virusları zarfsız), hafif pleomorfik, mermi şeklinde, 45-100
nm çapları ve 100-430nm uzunlukları arasındadır. Tek zincirli negatif polariteli RNA ve
nükleoprotein (N) kapsit içerisinde kompleks tarzında hemen çevresinde yapısal olmayan
proteinler (NS ve L) ve bunların çevresinde Matrix protein (M) ve zarfın dışında spike’lar (G
protein) bulunmaktadır. N proteinler; viral RNA’nın oluşumunda, M1 veya P protein diye de
adlandırılan NS proteinler; viral polimerazın parçası olup N ve L proteinler ile birlikte viral
RNA oluşumunda, L protein; transkripsiyonda rol alan RNA plimerizasyonunda, G
glikoprotein; immun yanıt oluşturan epitoplara sahiptir, nötralizasyon antikoru oluştururlar ve
bu nedenle rekombinant aşılar için hedef bölgedir.
Şekil 1: Rhabdovirusunun diyagramik yapısı
görüntüsü

Resim 1: Rhabdovirusunun EM
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Tablo 1: Rhabdoviridae ailesindeki cins, tür ve konakçılar.
Cins

virus

konakçı

Vesiculovirus

Vesicular stomatitis Indiana virus
Vesicular stomatitis New jersey
virus
Vesicular stomatitis Alagoas virus
Cocal virus
Piry virus
Chandipura virus
Isfahan virus
Pike fry rhabdovirus
Spring viremia of carp virus

Memeliler

Lyssavirus

Rabies virus
Mokola virus
Lagos bat virus
Duvenhage virus
European bat lyssaviruses1 ve 2
Australian bat lyssavirus

Memeliler

Ephemerovirus

Bovine ephemeral fever virus

Memeliler

Novirhabdovirus

Infectious haematopoetic necrosis
virus

Memeliler

Cytorhabdovirus

Lettuce necrotic yellows virus

Bitkiler

Nucleorhabdovirus Potato yellow dwarf virus

Bitkiler

Viruslar deterjan ve dezenfektanlara, güneş ışığı ve UV ışınlarına karşı oldukça
duyarlıdırlar. Birçok hücre kültüründe üretilebilir, özellikle Vero (African green monkey
kidney) ve BHK-21 (Baby hamster kidney) hücre kültürleri aşı yapımında kullanılır.
Rhabdoviruslar konakçı hücresine viral zarfın ve hücre membranının füzyonu şeklinde
girer ve tüm replikasyon sitoplazma içinde gerçekleşir (Şekil 2). Genomik RNA’nın
replikasyonundan sonra viral proteinler sentezlenir ve hücre membranından tomurcuklanma
ile yeni virionlar oluşur.
Etiyoloji
BEF virusu rhabdovirusların genel özelliklerini taşırlar. Virus yaklaşık 14.900bp’lik
ve 5 yapısal protein (L, G, N, M ve P) ve 6 yapısal olmayan protein (GNS, α1, α2, α3, γ ve β)
içermektedir (Şekil 3). Bunlar; Membran glikoproteini (G), non-ionik deterjanlar tarafından
virionlardan uzaklaştırılabilir. Tip spesifik ve nötralizan antikorların antijenik bölgeleri G
glikoprotein üzerindedir ve bugüne kadar 6 nötralizasyon bölgesi tanımlanmıştır. Sığır
kökenli hücre kültürlerinde nazlı üreyen bu viruslar, insect hücre kültürleri ve yeni doğan
farelerin beyinlerindeki ilk pasajlarından sonra BHK-21 hücre kültürlerine ekildiklerinde
kolaylıkla üreyebilmektedirler.
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Şekil 3: BEF virusunun genomik yapısı
14.900 bp

l
5’-

M

N
P

γ

α2

GNS
α1

G

β

t
L

- 3’

α3

Şekil 2: Rhabdoviruslarda replikasyon

Epidemiyoloji
Afrika ve Arap yarımadasındaki ülkeler ile, Hindistan, Endonezya, Taiwan, Japonya,
Avustralya ve Türkiye’deki sığırlarda hastalık görülmektedir. Ülkemizin güney bölgesinde 45 yılda bir ortaya çıkan bu enfeksiyon en son 2008 yılında bildirilmiştir. Su aygırı ve
geyiklerde sığırların aksine subklinik olarak enfeksiyon bildirilmektedir. Koyun ve diğer evcil
ruminantlar BEF virusuna karşı duyarlı değildirler. Yoğun bir yağış mevsiminde sonra daha
sık ortaya çıkan bu enfeksiyonda bulaşma athropodlar tarafından olmaktadır. Her ne kadar
vektörler tam olarak aydınlatılamamış ise de, culicoides ve mosquitoes cinsi sineklerin birçok
türlerinden BEF virusu izole edilmiştir.
Patogenesis
Hastalığın patogenesisi biraz komplexdir ve konakçıda yangı ile sonuçlanan bir
lenfokinlerin artışı gözlenmektedir. Hastalıkta yaygın bir doku bozukluğuna neden
olmamakta, fakat plasma kalsiyum oranında önemli oranda azalma ve nötrofil oranında artışa
neden olmaktadır. Enfekte hayvanlar, non-steroid anti-inflamator ilaçlara ve calsiyum
infusyonuna olumlu yanıt vermektedirler.
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Klinik Bulgular
Sığırlarda ağır ya da hafif şiddette seyreden bu enfeksiyonda mortalite düşük fakat
mobidite yüksektir. Klasik olarak enfesiyon ateş ile başlar ve 12-18 saatte en yüksek
derecesine (41-420C) kadar çıkar. Bu durumda ani şekilde ve tamamen durur, bazı
hayvanlarda hareket zorluğu ve depresyon gözlenir. İkinci ve üçüncü gün semptomlar daha
şiddetlidir ve aralıklı ateş devam eder. Hayvanlarda depresyon, kalp atış hızında artış, eklem
ağrıları, burunda seröz ve mukoz akıntı oluşur. Hastalığı atlatan ineklerde süt verimi eski
haline gelmez ve bazı hayvanlarda pneumoni ve mastitis gibi komplikasyonlarda ortaya
çıkabilir. (Ayrıntılı klinik semptomlar için bkz Vet. Dahiliye kitapları).
Tanı
Hastalığın tanısında klinik semptomlar ve febril reaksiyonların 2-5 gün içerisinde
birden durması ve sonra yavaş yavaş iyileşmesinin önemi vardır. Hastalığın kesin tanısı için
ateşin sürdüğü dönemde alınan heparinli veya EDTA’lı kandan virus izolasyonu, hastalığın
başlangıcından 2-3 hafta sonra alınan serumdan yapılacak nötralizasyon ve kompleman
fikzasyon testleri kullanılabilir. Virus izolasyonu için yenidoğan fare beyinlerine pasaj
yapıldıktan sonra hücre kültürlerine ekim yöntemi kullanılmaktadır. Moleküler yöntemler ile
virusun G, N ve L proteinlerine spesifik primer ile yapılan RT-PCR teknikleri son zamanlarda
tanı için kullanılan güvenilir yöntemlerdir.
Korunma ve Kontrol
İnsektlerle mücadele, hastalığın sık görüldüğü ülkelerde etkili olmaktadır.
Semptomatik tedavi için anti-inflamatuar ilaçlar ve kalsiyum tedavisinin etkili olduğu
bildirilmektedir. (ayrıntılı tedavi için bkz Vet. Dahiliye kitapları).
Avustralya, Taiwan ve Japonya’da geliştirilen attenüe canlı aşılar adjuvanla
birleştirilerek kullanılmaktadır. Fakat farklı ülkelerden izole edilen virusun özellikle G
proteinindeki mutasyonlar, farklı antijenik determinantları olduğunu göstermektedir. Bu
nedenle diğer ülke suşları kullanılarak geliştirilen aşıların her ülke için kullanılması, yapılacak
araştırmalardan sonra karar verilmelidir. Örneğin ülkemizde 2008 ve 2012 yıllarında ortaya
çıkan salgında izole edilen virus ile Avustralya ve Taiwan suşları arasındaki farklılıklar (Şekil
4). Bu konuda çalışmalar halen devam etmektedir.
Şekil 4: BEF virusunun Türkiye ve diğer ülke izolatları arasındaki G proteinin aminoasitleri
arasındaki filogenetik ilişki.
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SIĞIR CORONAVİRUS ENFEKSİYONLARI
Coronaviruslar sığırlarda değişik yaş gruplarında sindirim ve solunum sistemini
etkileyen enfeksiyonlar oluştururlar. Coronaviruslar 1-30 günlük buzağılarda neonatal buzağı
ishaline, 5-12 aylık genç danalarda solunum sistemi enfeksiyonlarına ve ergin sığırlarda ise
kış dizanterisi olarak bilinen sindirim sistemi enfeksiyonlarına neden olurlar.
Coronavirusların Genel Özellikleri:
Coronaviruslar, coronaviridae familyasında bulunan tek sarmallı RNA viruslardır.
Memeli ve kanatlı hayvanlarda solunum ve sindirim sistemi infeksiyonları, encephalomyelitis,
hepatitis, serositis ve vasculutis ile seyreden infeksiyonlara neden olurlar (Tablo 1).
Tablo 1: 2012 yılına kadarki virus taksonomisindeki Coronaviridae familyasındaki viruslar ve
bunların antijenik gruplar ile infekte ettiği hayvanlar.
Antijenik
Grup

Konakçı

Viruslar

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Human coronavirus (HCoV-229E)
Human coronavirus (HCoV-NL63)
Canine coronavirus (CCoV)
Feline enteric coronavirus (FCoV)
Feline infectious peritonitis virus (FIPV)
Porcine epidemic diarrhea virus (PRDV)
Transmissible gastroenteritis virus (TGEV)
Rabbit coronavirus (RbCoV)
Porcine respiratory coronavirus (PRCoV)

insan
insan
köpek
kedi
kedi
domuz
domuz
tavşan
domuz

2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a

Human coronavirus (HCoV-OC43)
Human coronavirus (HCoV-HKU1)
Bovine coronavirus (BCoV)
Hemagglutinin encephalomyelitis virus (HEV)
Mouse hepatitis virus (MHV)
Bat coronavirus (BatCoV)
Giraffe coronavirus (GiCoV)

insan
insan
sığır
domuz
fare
yarasa
Zürafa

2b

SARS coronavirus (SARS-CoV)

insan

3
3

Infectious bronchitis virus (IBV)
Turkey enteric coronavirus (TCoV)

tavuk
hindi

?
?
?
?

Civet cat coronavirus (CiCoV)
Raccoon dog coronavirus (RDCoV)
Equine coronavirus (ECoV)
Monkey coronavirus (MCoV)

Himalaya palm civet
Raccoon dog
at
maymun
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Tablo 2: 2012 yılından sonraki virus taksonomisindeki Coronaviridae familyasındaki
viruslar
Order: Nidovirales
Family: Coronaviridae
Subfamily: Coronavirinae
Genus: Alphacoronavirus
Species: Alphacoronavirus 1
Subspecies: Canine coronavirus
Subspecies: Feline coronavirus
Subspecies: Porcine respiratory coronavirus
Subspecies: Transmissible gastroenteritis virus
Species: Human coronavirus 229E
Species: Human coronavirus NL63
Species: Miniopterus bat coronavirus 1
Species: Miniopterus bat coronavirus HKU8
Species: Porcine epidemic diarrhea virus
Species: Rhinolophus bat coronavirus HKU2
Species: Scotophilus bat coronavirus 512
Genus: Betacoronavirus
Species: Betacoronavirus 1
Subspecies: Bovine coronavirus
A
Subspecies: Equine coronavirus
Subspecies: Human coronavirus OC43
Subspecies: Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus
Species: Human coronavirus HKU1
Species: Murine coronavirus
B
Species: SARS coronaviruses
Species: Tylonycteris bat coronavirus HKU4
C
Species: Pipistrellus bat coronavirus HKU5
Species: MERS coronavirus
D
Species: Rousettus bat coronavirus HKU9
Genus: Gammacoronavirus
Species: Avian coronavirus
Species: Beluga whale coronavirus SW1

Coronaviruslar pleomorfik, zarflı viruslardır. Pleomorfik oluşları nedeniyle virion
çapları 60 nm ile 160 nm arasında değişir. RNA genom tek sarmallıdır (ssRNA). Peplomerler
zarftan dışarı taşan tipik çıkıntılar oluşturur. Peplomerler uçları geniş ve viriona bir taç
görüntüsü verirler ( Corona=Taç ).
Coronavirusların çoğu solunum yolu ve barsak kanalı epitel hücrelerine tropizm
gösterirler. Enfekte hayvanlarda başlıca solunum yolu infeksiyonları ve enteritise neden
olurlar. Ayrıca bazı coronavirus infeksiyonlarında ensefalitis, hepatitis ve serozitis de
şekillenir.
Coronavirusların replikasyon siklusunun tamamı sitoplazmada gerçekleşir.
Penetrasyondan sonra virion içerisindeki pozitif polariteli genomik RNA serbest kalır ve RNA
polimeraz sentezlendikten sonra negatif polariteli yeni bir RNA transkribe edilir ve bundan da
yeni genomik RNA, subgenomik mRNA ların serisi ve rehber RNA sentez edilir. Yapısal
olmayan NS2 ve NS4 proteinlerinin yanısıra yapısal (M, E, HE, S ve N) proteinler
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sentezlenir. Endoplasmik reticulum ve golgi aparatında olgun viriona dönüştükten sonra
hücrelerden serbest kalırlar (Diagram 1).
Diagram 1: Coronavirus replikasyon siklusu:

A- YENİDOĞANLARIN BUZAĞI İSHALİ (NEONATAL BUZAĞI İSHALİ)
Yeni doğan buzağılarda (1-30 günlük) görülen coronavirus ishali, çok şiddetli
seyreden bir viral infeksiyondur. Hijyenik şartların iyi olmadığı ahırlarda bu tip vakarlar
sıklıklar görülmektedir.
Etiyoloji: Çapı yaklaşık 100nm. ve tek sarmallı RNA’lı viruslardır. Zarf yapısında beş tip
protein ve glikoprotein bulunur. Bunlar; N (nükleocapsid protein), M (integral membran gp
(matriks gp), E (small membran protein), HE (hemaglutinin esterase gp) ve S (spike )
glikoproteinlerdir (Resim A). N protein; viral RNA’yı bağlar, hücresel immuniteyi
aktifleştirir. M and E glycoproteinler: zarf oluşumuna katılır, alpha interferon başlatır, HE
glycoprotein; hemaglutinasyon and RDE aktivitesi vardır, S glycoprotein; virus nötralizan
antikor oluşumu, hemaglutinasyon, duyarlı hücre reseptörüne tutunma, hücre membranı ile
zarfın fuzyonunu sağlar.
pH 3 de stabil olan bir virustur. Virus tavuk, hamster, fare ve rat alyuvarlarını aglutine
eder. Hemadsorpsiyon oluşturur. Sığır coronavirusunun yanı sıra Bovine rotavirus, E.coli
(K99), Salmonella spp., Cryptosporidium parvum gibi etkenlerde buzağı ishaline neden
olmaktadır. Bu etkenlerden birden fazlası aynı anda tek bir hayvanda enfeksiyona neden
olabilir.
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Resimler A ve B: Sığır coronavirusunun diagramize yapısı ve elektron mikroskoptaki
görüntüsü.

A

B

Epizootiyoloji
Buzağı ishali ilk defa 1972’ de ABD de saptanmıştır ve bugüne kadar pek çok ülkede
hastalık bildirilmiştir. Türkiye’de yapılan çalışmalarda buzağı ishali etkenleri içerisinde
coronavirusların oranının %12.8 - 34.5 arasında olduğunu bildiren araştırmalar yapılmıştır.
Virusun bulaşması kontamine yem ve suyun ağızdan alınması şeklindedir. Sığır
coronavirusları insanda da ishale neden olduğu ileri sürülmektedir.
Patogenesis
Enterik sistemin virus infeksiyonu, ince bağırsağın başlangıcında başlar, ince ve kalın
bağırsağa baştanbaşa yayılır. Virus replikasyonu epitel hücrelerin yüzeyinde gerçekleşir.
Virus, ince barsaklarda bitişik villilerin eriyerek birleşmesine ve büyümesine engel olur. Kalın
barsakta ise kolonik kabartıların atrofiye olmasına neden olur. Barsak epitel yıkımı çok
şiddetlidir (Diagram 2) ve bazen olgunlaşmamış hücreler normal sindirim enzimlerinin
sekresyonunu yapamaz ve böylece barsakların sindirim kapasiteleri azalır. Barsak
lümenindeki sindirilmemiş laktozun birikmesi ile mikrobiyal aktivitede artışa ve osmotik
dengesizliğe neden olur. Sindirim ve emilim kapatisesinin azalması, su ve elektrolit kaybı ile
birlikte ishale yol açar. Şiddetli infeksiyonlarda ishal, dehidrasyon, asidosis ve hypoglysemiye
neden olur ve akut şok ve kalp yetmezliğine bağlı ölüm şekillenir.
Klinik bulgular
İnkubasyon süresi çok kısadır (16-24 saat). Buzağılar önce düşkünleşir, iştahsızdır ve
sulu bir ishal başlar, 4-5 gün sürer. İshalden sonra dışkıda kesilmiş süt ve mukus görülür.
İnfekte buzağılar zayıflar.
Otopside, ince barsaklarda villiler kısalmıştır. Villilerin üzeri hücrelerle örtülmüştür ve
pullanma şeklinde görünür. Barsak içeriği kanlıdır İshal ile kaybedilen su ve elektrolit sonucu
zayıflama ve ölüm şekillenir. Şiddetli infeksiyonlarda dehidrasyonun yanında, asidosis,
hypoglycemia ve akut şok veya kalp yetmezliğine bağlı olarak ölüm görülür. İnfeksiyonda;
morbidite %60-80 ve mortalite % 5-10 olarak bildirilmektedir.
Tanı
Laboratuvara gönderilen dışkı örneğinden Strip kitler, EM, IEM, IF, ELISA, HA, DotBlot Hybridizasyon, RT-PCR tekniği ile dışkıda virus partikülleri saptanır. Hastalığı atlatan
hayvanların serum örneğinden VN, HI, ELISA, IF testleri ile anti-coronavirus antikorları ve
titreleri saptanır. Ayrıca dışkı örneklerinden duyarlı hücre kültürlerine; HRT-18 (Human
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Rectal Tumour), Vero (African Gren Monkey Kidney), MDBK (Madin Drby Bovine Kidney),
MDCK1 (Madin Darby Canine Kidney-1) ekim yapılarak virus izolasyonu gerçekleştirilir.

Diagram 2: Barsak villilerinde coronavirusa bağlı yıkımlanma

Koruma ve kontrol
Ticari olarak coronavirus, rotavirus ve E.coli kombinasyonu attenue canlı aşıları
kullanılmaktadır. Gebe ineklere doğumdan 1 ay kadar önce uygulanır ve yavrular kolostrum
ile anneden antikorları alırlar. Böylelikle ilk birkaç ay hastalığa karşı korunmuş olurlar. Hasta
buzağılara hiperimmun serumlar deri altı verilerek tedavi yapılabilir. Bu serumlar enfekte
ahırlarda koruyucu amaçla da kullanılabilir.
B- SIĞIRLARIN RESPİRATORİK CORONAVİRUS ENFEKSİYONU
Bovine coronavirus (BCoV) ve diğer bazı virus ve bakterilerle birlikte 5-12 aylık
yaşlardaki sığırlarda solunum sistemi infeksiyonları ile karakterize “respiratorik diseases
complex” denilen ve ekonomik kayıplara neden olan bir hastalığa neden olurlar. Virusun
enterik sığır coronaviruslarının mutasyona uğraması ve solunum sistemi hücrelerine tropizm
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göstermesi sonrasında coronavirus cinsi içerisinde yeni bir alt grup olduğunu ileri süren
araştırıcılar, yeni gruplarında yakın gelecekte ortaya çıkacağını rapor etmektedirler.
Respiratorik Deseases Complex infeksiyon etkenleri; Bovine respiratorik coronavirus
ile birlikte; Bovine Herpesvirus-1, Bovine Respiratory Syncytial virus, Parainfluenza-3 virus,
Bovine Viral Diarrhea virus, Bovine Torovirus (Breda), Manneheimia (Pasteurella)
hemolitica, Pasteurella multocida, Hemophilus somnus ve Mycoplasma bovis olarak
araştırıcılar tarafından bildirilmiştir.
Yapılan bir araştırmada 7 aylık besi sığırlarında 21 günde 6.5 kg canlı ağırlık kaybı
olduğu rapor edilmektedir. Sindirim ve solunum sisteminde enfeksiyonlara neden olan sıır
coronaviruslarının bazı serotipleri arasında antijenik yakınlıkları vardır. İnfeksiyonun tanısı,
burun akıntılarından alınan örneklerin buzağı ishalinde belirtilen yöntemler kullanılarak
yapılır.

Resim C: Coronavirusa bağlı
solunum sistemi enfeksiyonunda
burun akıntısı

C- KIŞ DİZANTERİSİ (WINTER DYZANTERY)
Bovine coronavirus (BCoV) tarafından, ergin sütçü ve etçi sığırların kanlı ishal, süt
veriminde azalma, depresyon ve anoreksia ile karakterize akut bir infeksiyondur. Bütün
dünyada rapor edilen bu infeksiyon kış aylarında görülmekte ve yüksek morbidite (70-90%)
düşük mortalite (<1%) ile seyretmektedir. Prevalans % 5-15 oranındadır. Bulaşma sindirim ve
solunum ile olmakta ve hastalığı atlatan hayvanlarda süt verimi normale dönmemektedir.
İnfeksiyonun tanısı, buzağı ishalinde belirtilen yöntemler kullanılarak yapılır.
SIĞIRLARIN ROTAVİRUS ENFEKSİYONU
Sığır rotavirusları, sığır coronavirusu ve E.coli’nin neden olduğu buzağıların ishali
etkenlerden biridir. Bu etkenler tek başına hastalık etkeni olduğu gibi, bunlardan birkaçı da
aynı hayvanda miks enfeksiyon şeklinde ortaya çıkabilir.
Rotavirus ilk olarak 1972 yılında hayvanlarda buzağı ishallerinde, insanlarda ise 1976
yılında çocuklardaki ishalli vakalarda bildirilmiştir. Sonraki yıllarda, rotaviruslar insan ve
sığır, at, köpek, maymun, kedi, domuz, koyun, at, fare ve tavşan gibi hayvanlarda enteritis ve
gastroenteritis olguları ile seyreden dünyada oldukça yaygın görülen infeksiyonlara neden
oldukları bildirilmiştir.
İnsanlarda, gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerdeki rotavirusa bağlı ishal olgularının
dağılımı hemen hemen aynıdır ve bu viruslar bütün ülkelerdeki küçük çocuklarda ishale bağlı
ölümlerin en önemli nedenleridir. İshale bağlı en önemli bebek ölümleri nedeni olan rota
viruslar ülkemizde de görülmekte ve 2007 yılından itibaren ülkemizde çocuklara aşı
uygulamaları yapılmaktadır.
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Rotavirusların genel özellikleri:
Reoviridae familyasındaki bu viruslar zarfsız, küp şeklinde, büyüklükleri 60-80 nm,
çift iplikçikli RNA’lı viruslardır. Virion yapısında bir veya iki katlı, dış protein tabaka ve bir
iç protein tabakasından oluşmuştur. Reoviridae familyasındaki viruslar dış etkilere
dayanıklıdırlar. 70oC'de aktivitelerini sürdürüler ve lipid eriticilerine karşı dayanıklıdırlar.
Hücre kültürlerinde üreyebilirler. Familya içerisindeki cins ve türler ile bunların konakçıları
tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Reoviridae (REO = Respiratory Enteric Orphan) familyasındaki cinsler, virus ve konakçıları
Cins
Aquareovirus
Coltivirus
Cypovirus
Fijivirus
Orbivirus

Orthoreovirus
Oryzavirus
Phytoreovirus
Rotavirus

Virus
golden shiner virus
Colorada tick fever virus
Bombyx mori cypovirus 1
Fiji disease virus
bluetongue virus 1
African horse sickness
Equine encephalosis virus
reovirus 3
rice ragged stunt virus
wound tumour virus
simian rotavirus SA11

Konakçı
Balıklar
Insekler; memeliler
Insekler
Insekler, bitkiler
Insekler; ruminant
At
At
memeliler, kuşlar
bitkiler
bitkiler
memeliler

Resim 1: Reovirusların elektron mikroskopik görüntüsü.

Virus replikasyonu hücre stoplazmasında gerçekleşir (bkz diagram). Virionlar
hücrelerin sialic asit reseptörlerine tutunur ve endositosis şeklinde hücreye girer.
Sitoplazmada primer ve sekonder transkripsiyon ile önce negative RNA sentezi sonra viral
protein sentezleri gerçekleşir. Virionun hücreye tutunmasından itibaren konakçı hücresinin
protein sentezi azalır.
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Diyagram: Reoviruslarda replikasyon

Rotavirus genomu herbiri bir protein kodlayan 6’sı yapısal (VP1, VP2, VP3, VP4,
VP6, VP7) ve 5‘i yapısal olmayan (Non-structural protein, NSP1-NSP5) toplam 11 segment
(Tablo 1) içerir ve bunlar 7 antijenik grupta (A, B, C, D, E, F ve G) toplanmışlardır.
Resim ve diyagram: SDS-PAGE ‘de rotavirus proteinlerinin görünümü ve bu
proteinlerin virion üzerindeki dağılımı.

Bu antijenik gruplardan bir ya da birden fazlası değişik hayvan türlerinde ve insanlarda
rotavirus infeksiyonuna neden olmaktadırlar (Tablo 2).
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Tablo 2: Rotaviruslarda gruplar ve infeksiyonun görüldüğü konakçılar
Grup Konakçı
A
İnsan, sığır, at, domuz, köpek, kedi, tavşan, fare, kuş
B
İnsan, domuz, sığır, koyun, rat
C
İnsan, domuz, ferret, sığır
D
Tavuk
E
Domuz
F
Tavuk
G
Tavuk

Genellikle buzağı ishallerine neden olan viruslar Grup A rotavirusları olmasına rağmen,
araştırıcılar tarafından son yıllarda buzağı ve ergin sığırların sporadik ishalli olgularında Grup
B ve C’ye bağlı rotavirus infeksiyonları da bildirilmiştir. Bu yapısal proteinler, virionun
yapısında üç katlı tabaka (en dışta VP4 ve VP7, ortada VP6 ve içte VP1, VP2 ve VP3)
şeklinde bulunmaktadır.
Sığır rotavirus VP4 proteini protease duyarlı bir proteindir ve spesifik P serotiplerinin (P
tip) oluştuğu bölgedir. Bugüne kadar insan ve değişik hayvan türlerinden izole edilmiş
rotavirus suşlarında 27 farklı P (P1-P27) serotipi bildirilmiştir (Tablo 3).
Sığır rotavirus VP7 proteini bir glycoproteindir ve VP4 ile birlikte spesifik nötralizan
antikorları için antijenik bölgeyi içerir. Bugüne kadar insan ve farklı hayvan türlerinden izole
edilen rotavirus suşlarında 15 farklı G (G1-G14) serotipi bildirilmiştir (Tablo 3).
Yapılan çalışmalarda, sığır rotavirus VP4 ve VP7’nin genotip ve serotiplendirilmelerinde,
G tiplerinden G6, G8 ve G10; P tipleri içerisinde de P1, P5 ve P11’in genellikle sığırlarda
tespit edilen serotipler olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, epidemiyolojik çalışmalar,
infeksiyonun kontrolü ve aşılama stratejilerinde hedeflenen serotiplerin de bunların olması
gerektiği bildirilmektedir.
Tablo 3: Grup A rotaviruslarının G (VP7) ve P (VP4) serotipleri ile bunların görüldüğü konakçılar.

G tip

İnsan

1
2

+
+

3

+

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

+
+
+
+
+
+

Hayvan türleri

P tip

Sığır

İnsan

Sığır, maymun
Maymun

1
2

Maymun, köpek, kedi, tavşan,
fare, domuz, at
Domuz
Domuz, at
Sığır
Tavuk, hindi, güvercin, sığır
Sığır
Sığır, koyun
Domuz

+
At
At
Sığır
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Hayvan türleri

3

+

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

+

Maymun, köpek, kedi
Sığır

+
+
+
+
+
+
+

Domuz
Domuz
Kedi
Sığır
At
Domuz
Koyun
Fare
Sığır, güvercin
At
Domuz
Fare
Sığır
Tavşan
Domuz
Fare

+
Domuz
Domuz

Buzağılarda rotavirus enfeksiyonları
Etiyoloji
Etken sığır rotavirusudur ve reovirus genel özelliklerini taşır. İnfeksiyon sığırlardan
başka at, koyun, keçi, domuz, kedi, köpek, sıçan, kanatlı türleri ve maymunda da görülmüştür.
Farklı viral proteinlerine bağlı olarak birçok serotipi bulunmaktadır (Tablo 3). Sığır ve insan
rotavirus serotipleri arasında antijenik yakınlık bulunmaktadır.
Epizootiyoloji
Virus dışkı ile saçılır ve virusla kontamine gıdaların alınması şeklinde etken oral yolla
bulaşır. Kapalı ahırlarda etkenin hava yoluyla da bulaştığı bildirilmektedir. Bu yolla
bulaşmada havadaki virus partikülleri ağız çevresinden yalama veya içme sularına karışan
virus partiküllerinin alınması şeklinde olmaktadır. Rotaviruslar doğada yaygındırlar. 1-3
günlük buzağılar rotavirus infeksiyonlarına çok duyarlıdırlar. Yenidoğanların buzağı ishali
(neonatal calf diarhea) olarak adlandırılan bu enfeksiyon 1 aylığa kadarki buzağıların viral,
bakteriyel ve protozoon ajanların neden olduğu, hayvanlarda enteritis olguları ile seyreden,
onlarda ağırlık kaybı ve hatta ölümlerine yol açan complex bir infeksiyonudur (bkz
coronaviridae). Hastalık sonuçlarının çevre ve beslenme şartları ile hayvanların immunolojik
kondüsyonlarına bağlı olarak daha da kötüye gitmesi, tedavi ve verim kayıplarına bağlı olarak
oldukça önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
Rotaviruslar, yenidoğanların buzağı ishalinin viral etkenleri (rotavirus, coronavirus,
astrovirus, bredavirus ve calisivirus) içerisinde en önemli virus grubu olarak dünyanın birçok
ülkesinde ve ülkemizde de bildirilmiştir. Ülkemizin 6 değişik ilinden toplanılan ishalli
buzağılardaki toplam 83 dışkı örneğinde %45.5 inin sadece rotavirusa bağlı olduğunu, %8.4
olguda coronavirus ile rotavirusun birlikte pozitif saptandığını bildirilmiştir. Yapılan bu
çalışmalarda ülkemizde 97 ishalli buzağı örneğinde %26.8 ve ergin hayvanlardaki rotavirus
sero-pozitifliğini ise %43.8 olarak saptanmıştır. Trakya bölgesindeki 17 ishalli buzağılardan
toplanılan örneğin 8’inde rotavirus izolasyonu (%47) gerçekleştirilmiştir.
Patogenesis
Hayvanlarda ishal, virusların barsaktaki villusların alt ve üst kısımlarına tutunması ve
villusları tahrip etmesi sonrasında suyun emilememesi sonucu oluşur. Bu durumda ince
barsakta yaygın hücre atrofisi ve nokroz, lamina propria katında mononüklear hücre
infiltrasyonu ve lenfosit miktarında artış görülür. Barsak lümeni hemorajiktir.
Klinik bulgular
Buzağılarda ilk 12 saat ile 1 hafta inkubasyon için riskli dönemdir. İshal sarı-sulu ve
mukoid parçalar içerir. Dehidrasyon ve elektrolit dengesinde bozulma, halsizlik ve
Coronavirus ve E.coli’nin birlikte seyretmesi ve tedavini gecikmesi durumunda da ölüm
şekillenir.
Tanı
İshalli dışkı örneklerinden EM, ELISA, SDS-PAGE, IF, HA, RT-PCR ile direk olarak
tanısı yapılabilir. Viruslar primer hücre kültürleri yanısıra MA-104, MK-2, BSC-1, Vero ve
MDBK hücre kültürlerinde de üretilebilirler. Serum antikor tanısı için; IFA, nötralizasyon ve
ELISA testleri kullanılır.
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Koruma ve Kontrol
Genel semptomatik tedavi (antibiyotik ve elektrolit) hayvanların direncinin arttırılması
ve sekonder enfeksiyonlara karşı yapılabilir. Gebe hayvanlara inaktif karma aşılar verilerek
yavruların kolostrumla antikor almaları sağlanır.
Türkiye’de yapılan çalışmalarda Doğu Anadolu bölgesindeki ishalli buzağılardan izole
edilen rotavirusların %22 si G6[P5], %29’u G6[P11], %44’ü G10[P11] ve %3’ü G10[P15]
serotipleri olarak belirtilirken, Trakya bölgesinde sadece tek serotip G10[P11] olarak
bildirilmektedir.
Türkiye’de satılan aşıların içerdiği rotavirus serotiplerinin ülkemizdeki ortaya çıkan
rotavirus enfeksiyonlarında saptanan virusların serotipleri ile uyumlu olanların kullanımı,
daha etkin bir koruma sağlayacaktır.
SIĞIRLARIN TOROVİRUS (BREDA VİRUS) ENFEKSİYONU
Taksonomik olarak önceleri Coronaviridae familyası içerisinde Coronavirus cinsi ile
Torovirus cinsi gösterilmesine karşın, yeni bir familya olarak Toroviridae kabul edilmiş ve
torovirusları bu familya içerisinde bulunmaktadır. Toroviruslar atlarda (Berne virusu),
sığırlarda (Breda virus), domuzlarda, kedilerde ve insanlarda saptanmıştır. Son zamanlarda
domuzların porcine torovirusu moleküler çalışmalarda at ve sığırların toroviruslarına yakın
özellik gösterdiği bildirilmektedir.
Torovirusların enterik sistem virusu olarak tanımlanmalarının yanısıra son zamanlarda
genç sığırların solunum infeksiyonlarından Respiratory Diseases Complex’e neden olan
etkenler içerisinde Torovirusların da bulunduğu araştırıcılar tarafından rapor edilmektedir.
Resim A, B: Torovirusların elektron mikroskopik görünümü

A

B

Etiyoloji
Etken torovirusların bir alt tipi olan Breda virustur. ABD’nin Iowa ve Ohio
eyaletlerinden izole edilen ve eyalet isimleri ile söylenen serotipleri vardır. Bunların fare ve
rat eritrositlerini hemaglutine etme özellikleri saptanmıştır. Atların Berne virusları ile
aralarında antijenik ve genomik yakınlıkları vardır. Toroviruslar helikal simetrili, uzun tubuler
bir nükleokapsit içeren, peplomer taşıyan, lipoprotein yapısında, zarflı ve tek iplikçikli RNA
viruslarıdır. Elektron mikroskop incelemelerinde küresel, oval, çubuksu fakat genellikle
böbrek şeklinde görünürler.
Epizootiyoloji
Virus fekal-oral yolla bulaşmaktadır. Morbiditesi yüksek, mortalitesi düşüktür.
Şiddetli ishal 4-5 gün kadar sürer fakat hayvanlar ishal bittikten sonra 3-4 gün kadar daha
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virus saçmaya devam ederler. Kış dizanterisinde bazı ülkelerde coronaviruslar ile birlikte
breda viruslarında infeksiyona neden olduğu bildirilmektedir.
Patogenesis
Viruslar barsakta kriptlerin üst kısmından başlayarak villusların üst kısımlarına
kadarki hücrelere tutunurlar. İnce barsaktan kalın barsağa kadar yaygın hücre atrofisi ve
nokroz görülür. Barsak lümeni hemorajiktir.
Klinik bulgular
Buzağılarda ilk görülen semptom, depresyon ve anoreksidir. Dışkı önce yeşilimsi
sonra sarı ve suludur. İshal hızlı şekillenir ve müdahele yapılmazsa buzağılar 72 saat içinde
dehidrasyondan ölebilirler. Enfekte ahırlarda özellikle gençlerde ve erginlerde solunum
sistemi enfeksiyonları da gelişebilir.
Tanı
İshalin ilk başladığı günlerde alınan dışkı örneklerinde virusun varlığı EM ve HA ile
yapılabilir, Referens laboratuvarlarda ELISA ve RT-PCR yöntemleri rutin test olarak
yapılabilmektedir. Hücre kültürüne adapte edilemediğinden diğer yöntemlerle tanısı
yapılamamaktadır. Breda virusların üretilmelerinde Germ free ve SPF hayvanlar
kullanılmaktadır.
Koruma ve Kontrol
Genel semptomatik tedavi yöntemleri dışında spesifik bir tedavi yöntemi ve aşısı
yoktur.
SIĞIRLARIN CALİSİVİRUS ENFEKSİYONU
Caliciviridae familya içerisinde insan ve hayvanlarda enfeksiyona neden olan virusların
bulunduğu 4 cins yer almaktadır.
1. Vesivirus: Hücre kültürlerine adapte edilebilmiş non-enterik viruslardır.
Feline calicivirus
Domuz vesicular exantheme virusu
Sea lion (ayı balığı) San Miguel virusu
2. Lagovirus: Hücre kültürlerine adapte edilememiş non-enterik viruslardır.
Tavşan hemorrhagic disease virusu
3. Norovirus: Hücre kültürlerine adapte edilememiş enterik viruslardır.
İnsan Norwalk virusu
İnsan Snow Mountain virusu
4. Sapovirus: Hücre kültürlerine adapte edilememiş enterik viruslardır.
İnsan sapporo virusu
İnsan Manchester virusu
Bu virus türleri arasında sadece kedi calicivirusları ve tavşan hemorrhagic disease
virusları arasında genomik benzerlik bulunmaktadır ve ayrıca antijenik olarak aralarında
çapraz reaksiyon (cross-reactivity) saptanmıştır.
Araştırıcılar tarafından bildirilmiş fakat virus taksonomisinde henüz familya içerisinde
henüz tam olarak sınıflandırılamamış türler de bulunmaktadır:
Sığır enterik calicivirus, Domuz enterik calicivirus, Tavuk enterik calicivirus
Köpek enterik calicivirus
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Sığır enterik calisivirusları,familyadaki diğer viruslar gibi zarfsız, ortalama 27-38nm
çapında, pozitif polariteli, tek zincirli RNA’ya sahiptirler. Viral genom ortalama 7.4kb
uzunluğundadır. Viruslar ısıya (560C de ortalama 1 saatte inaktive olurlar) ve deterjanlara
kısmen dayanıklı olmalarına karşın, asidik ortamlarda (pH 3) kolaylıklar inaktive olurlar.
Virusun replikasyonu konakçı hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir. Elektron mikroskopik
incelemelerinde çevresinde kendilerine özgü 32 tane fincan çukurluğu tarzında girinti ve
çıkıntılara sahip virus partikülleri ayırt edilebilir.
Resim: Calicivirusların elektron mikroskoptaki görünümleri

Virusun bulaşması fekal – oral yol ile olmakta, kontamine alet ve malzemelerle
virusun çevreye saçılmasında mümkün olabilmektedir. Özellikle genç hayvanlarda ince
barsaktaki lezyonlar ve suyun emilim yetersizliği sonucu ishal ve anorexia görülmektedir. Son
yıllarda tanımlanması yapılan ve dünyada halen üzerinde çalışılan bu virusa ait ülkemizde
yeterli epidemiyolojik çalışma yoktur.
Virusun tanısı elektron mikroskopik incelemeler ve moleküler yöntemlerle
yapılabilmektedir. RT-PCR ve real-time PCR yöntemleri bu virusun tanısında kullanılan
yöntemlerdir. Virusun aşısı yoktur, hasta hayvanlara genel semptomatik tedavi yapılır.
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KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ
(Crimean-Congo hemorrahagic fever)
Hastalık uzun yıllardır Asya, Avrupa ve Afrika’nın birçok ülkesinde bildirilen önemli
zoonotik bir enfeksiyondur. Etken Bunyaviridae familyası Nairovirus cinsindeki Crimean
Congo Hemorrahagic Fever virusudur
Bunyavirusların genel özellikleri: Bunyaviridae bitki virusları da dahil içerdiği 5 cins
içerisinde toplam 350 virusla en büyük familyadır. İnsan ve hayvanlarda enfeksiyon oluşturan
önemli cins ve viruslar Tablo 1’de gösterilmiştir. Familya içerisindeki viruslar, Rodentlerle
(kemirgenler) bulaşan Hantaviruslar hariç hemen bütün viruslar arboviruslardır (arthropovertabralılar-arthropod yaşam sikluslu viruslar). Bu enfeksiyonlardan Rift Vadisi ateşi, KırımKongo ateşi ve Nairobi koyun hastalığı uluslar arası hastalık kontrol merkezleri tarafından
takip edilen ve referens laboratuarlar tarafından araştırmaları yapılan önemli hastalıklardır.
Bunyaviruslar 80-120nm çapında kübik, glikoprotein peplomerlerle çevrili zarf ve
içerisinde helikal nükleokapsitten oluşur. Zarf glikoproteinleri nötralizing ve hemaglutinin
epitoplarını içerir. Bu proteinlere karşı oluşan antikorlarla serogruplar ve cinsler ayırt edilir.
Virusun genomu negatif polariteli, tek zincirli RNA’dan oluşur. RNA içerdiği segment
büyüklüğüne göre, L (large), M (medium ve S (small) olarak 3 bölümde dizayn edilmektedir
(Şekil 1). S RNA’nın kodladığı N protein ve NS protein hücre içindeki replikasyonun
translasyon aşamasında cinsler arasında farklılıkları içerir. M RNA, G1, G2 ve NS protein
olarak polyproteini kodlar. L RNA ise replikasyonun trancriptase (RNA polymerase) için
gerekli en büyük proteini kodlamaktadır.

Şekil 1: Bunyaviruslarda genomik yapı
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Tablo 1: Bunyaviridae familyasında insan ve hayvanlarda enfeksiyonlara neden olan önemli
viruslar
Cins

Virus

Vektör

Konakçı

Hastalık

Phlebovirus

Rift Valley fever virüs

sivrisinek

koyun, sığır, insan

sistemik hast., abort,
hepatitis

Nairovirus

Nairobi sheep disease v.
CCHF virus

Sivrisinek
kene

koyun, keçi, insan
koyun, keçi, sığır, insan

hemorajik enteritis
hemorajik fever,

Bunyavirus

Akabane virus
Cache Valey virus

sivrisinek
sivrisinek

sığır, koyun
sığır, koyun

hidroensofali
hidroensofali

Hantavirus

Hantaan virus

insan

hemorajik fever

fare

Viruslar ısı ve asidik ortamlardan çok etkilenirler ve deterjan, yağ asitleri ve
dezenfektanlarla kolaylıkla inaktive olurlar. Bunyaviruslar birçok hücre kültüründe (Vero,
BHK-21 ve sivrisinek hücre kültürleri) üreyebilirler ve memeli hücre kültürlerinde CPE
oluştururlar.
Resim 1: Bunyavirusların elektron mikroskopik görüntüleri

Tarihçe
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı 12. yüzyılda bir doktor tarafından şu
anki Tacikistan sınırları içinde tanımlanmıştır. Hastalık yüzyıllar boyunca güney Özbekistan
yerli halkı tarafından üç farklı isimle tanımlanmıştır: khungribta (kan emen), khunymuny
(burun kanaması) veya karakhalak (kara ölüm). Daha sonraları Orta Asya’da değişik kanamalı
hastalıklar ve Özbekistan Kanamalı Ateşi yüzyıllar boyunca KKKA’a benzer hastalıklar
olarak bildirilmiştir.
KKKA ilk kez 1944-1945 yıllarında Kırım’daki savaş sırasında yaklaşık 200 Sovyet
askerinin enfekte olduğu dönemde klinik olarak tanımlanmıştır. KKA araştırmalarında en
önemli adım Chumakov ve ark.’larının (1967) KKA virusunu izole etmek için yavru fareleri
kullanmaları ile atılmıştır. Fareden izole edilen bu suş, virusla ilgili bir çok bilinmezin
araştırıldığı çalışmalarada temel kaynak olarak ve değişik coğrafi bölgelerden izole edilen
virusların identifikasyon ve sınıflandırılmasında yararlanılan serolojik testlerde yaygın şekilde
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kullanılmıştır. Tarihsel süreçte Kazakistan, Özbekistan ve Afrika’daki bir çok bölgede tespit
edilen kene kaynaklı kanamalı hastalıklar birbirlerinden antijenik olarak ayrılamayacak kadar
yakın bulunmuştur. Sonuçta 1967-69 yılları arasında yapılan çalışmalar Uganda ve Kongo’da
hasta insanlardan izole edilen Kongo virusun KKA virusuna antijenik olarak çok yakın
olduğunu ortaya koymuştur. Her iki virusun aynı virus olduğu ortaya konulduktan sonra
öncelikle KKA-Kongo virus olarak isimlendirilmiş, daha sonraları ise KKKA virusu olarak
son şeklini almıştır.
Virion morfolojisi ve viral genom
Yapılan elektron mikroskop incelemeler ve ölçümler sonrasında KKKA virion çapının
yaklaşık 100 nm olduğu ve 5-7 nm kalınlıkta hücre orijinli bir zarf ile çevrildiği, zarf üzerinde
de yaklaşık 8-10 nm uzunlukta glikoprotein çıkıntıların olduğu görülmektedir. Lipit çözücüler
veya iyonik olmayan deterjanlarla muamele, viral zarfının uzaklaşmasına ve memeli ve
arthropodlar için enfeksiyozitenin kaybına neden olmaktadır.
Viral RNA L, M ve S olarak belirlenmiş üç tane negatif polariteli tek iplikli genom
segmentinden meydana gelmektedir. Bu segmentler sırasıyla polimeraz, Gn ve Gc
glikoproteinleri ve nükleokapsidi kodlamaktadır. Genom segmentleri her birisi bireysel
nükleokapsitleri oluşturacak şekilde N ile kompleks yapmış sirküler yapılar halindedir. Viral
nükleokapsitlerin her birisi viral infektivite için gerekli yapılar olmasına karşın, her olgun
virionda paketlenen nükleokapsitlerin sayısal anlamda eşit olduğu söylenemez. Bu nedenle
virion boyutları bireyler arasında farklılıklar gösterebilir. Yapılan genetik araştırmalar KKKA
viral genomun özellikle L segmenti düzeyinde
Dugbe virus ile yaklaşık %60 oranında identik olduğunu ortaya koymuştur.
Virus replikasyonu
Viral glikoproteinler duyarlı hücre yüzeyindeki reseptörlere bağlanmadan sorumludur.
Hücre yüzeyine tutunan viruslar endositozis mekanizması ile hücre sitoplazmasına alınırlar ve
tüm diğer replikasyon basamakları sitoplazma içerisinde meydana gelir. Virionların
olgunlaşması endoplazmik retikulumdan stoplazmik veziküllere doğru meydana gelmektedir.
Golgi aygıtı bölgesinde meydana gelen bu vesiküller daha sonra plazma membranı ile
birleşerek virusun hücreden salınımına neden olur.
Epidemiyoloji
Keneler ile nakledilen diğer zoonotik patojenler gibi KKKA virüsü, kene-omurgalı
kene siklusuyla doğada enzootik olarak sirküle olmaktadır. Virüs sığır, koyun, keçi, köpek
gibi evcil hayvanlar ile tavşan, kirpi ve fare gibi vahşi hayvanlardan izole edilmiştir. Afrika,
Asya ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde, vahşi memeliler ile sığır, koyun, keçi, at ve eşek gibi
evcil memelilerde ve domuzda KKKA virüsüne karşı şekillenen antikorlar tespit edilmiştir.
Yine kertenkele ve kara kaplumbağalarının, KKKA virüsü yönünden seropozitif oldukları
belirlenmiştir.
Evcil ve yabani memeliler, herhangi bir klinik belirti göstermeden 7-10 günlük bir
viremi dönemi geçirirler. Bu dönem, vektör keneler için enfeksiyon kaynağı oluşturması
açısından, hastalığın epidemiyolojisinde çok önemlidir. Bir çok evcil ve yabani omurgalıda
gerek antikor cevabı ve gerekse viremi şekillenirken, deve kuşu hariç çoğu kuş türünün
hastalığa karşı oldukça dirençli olduğu görülmüştür. Hatta bazı kuşlardan toplanan kenelerde
virüs izole edilmesine rağmen, hastalığa karşı antikor cevabı tespit edilememiştir. Kuşların
virüs taşıyıcısı olarak hastalığın epidemiyolojisinde herhangi bir rolleri yoktur. Ancak yerden
beslenen kuşlar, vektör kenelerin immature dönemlerine konaklık yaptıkları için, hastalığın
yayılmasında önemli rol oynamaktadırlar.
KKKA keneler ile nakledilen viral hastalıklar içinde en geniş yayılış alanına sahiptir.
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Hastalık, enfekte kenenin insandan kan emerken virüsü vermesiyle bulaşmaktadır. Bunun
dışında virüs ile enfekte kenelerin el ile ezilmesi, taze kesilmiş viremik hayvanların vücut
sıvıları ve dokuları ile temas ve hasta insanların vücut sıvıları ile temas sonucu da bulaşma
olabilmektedir. Vektör keneler, hastalığı nakletmeleri yanında, virüsün doğadaki esas
rezervuarı olmaları bakımından da önemlidirler. Evcil ve yabani hayvanlar virüsü ancak 7-10
gün kadar barındırabilirler. Oysa virüs, kenelerde ömür boyu (1-1.5 yıl), hatta nesiller boyu
kalmakta ve kenenin bütün doku ve organlarında çoğalabilmektedir. Virüs şimdiye kadar
Ixodidae ve Argasidae ailelerine mensup 31 kene türü ile bir sinekten (Culicoides spp.) izole
edilmiştir. Ancak bunlardan bazılarının, özellikle argasid kenelerin (Ornithodoros savignyi,
Argas walkerae) vektörlük kabiliyeti bulunmamakta, diğer bazı türlerin ise bu özellikleri
bilinmemektedir.
Şekil 2: KKHA virusunun konakçı ve kene arasındaki ilişki

Bir kenenin gerçek manada vektör olabilmesi için, gelişme safhasının herhangi bir
döneminde, viremik konaktan kan emerken virüsü alabilmesi ve müteakip safhada kan emdiği
konağa virüsü verebilmesi gerekir. KKKA virüsü vektör keneler tarafından hem transtadial
hem de transovarial nakledilir. Keneler arasında veneral bulaşma da görülmektedir. Hastalığın
insanlara ulaşmasında, özellikle Hyalomma türleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu güne kadar
KKKAH virüsü için bazı kene türlerinin vektörlük potansiyeli kanıtlanabilmiştir. Bunlardan
H.marginatum, H.anatolicum ve Dermacentor marginatus ülkemizde de yaygın olarak
bulunan kene türlerindendir. Akdeniz Hyalomması olarak bilinen H.marginatum Avrupa’da
KKKA virüsünün ana vektörü olarak bilinmektedir. Hastalığın keneler vasıtası ile insanlara
bulaşmasında temel yol, enfekte kenenin konaktan kan emmesi esnasında tükürük salgısı ile
birlikte virüsü konağa vermesi şeklindedir. Bulaşma, enfekte kenelerin çıplak elle toplanması
esnasında patlaması veya ezilmesi durumunda da olabilmektedir.
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İnsanlarda KKHA Patogenezi
Viral kanamalı ateş (VKA)’lerin patogenezi son yıllarda artan araştırmalara rağmen
hala gizemini korumaktadır. Aynı şekilde KKKA’nın patogenezi konusunda da bilgiler
yeterli değildir. Virüs konağa deriden kenenin kan emmesi sırasında verildiğinde deri ve
derialtı dokuları ile bölgesel lenf dokusundaki lokal replikasyonu takiben kısa bir viremi ile
karaciğer,
lenfoid dokular, kaslar ve bağ dokusu gibi majör organlara yayılır. Buradaki ikincil
replikasyonun ardınan sekonder viremi oluşturmaktadır. Hastalığa özgül klinik tablo da bu
viremi süresince oluşmaktadır. VKA’larda hastalığın üstesinden gelinmesinde vireminin
kontrol edilmesi önemlidir. Viremi kontrol edilemediğinde Ebola kanamalı ateşi, Lassa ateşi
ve Rift Vadisi ateşi’nde olduğu gibi KKKA’da da ölüm kaçınılmazdır. Özellikle KKKA’da
yüksek viremi ölüm ile bağlantılı olarak bulunmuştur.
KKKA’da virüsün esas hedef hücreleri monositler, endotelial hücreler ve
hepatositlerdir. Endotel hücrelerinde virüs ve virüs ile ilişkili tübüloretiküler cisimciklerin
saptanmasının kapiller damarlarda fonksiyon bozukluklarının gelişmesine, bunun da hastalık
sırasındaki klinik ve patolojik değişikliklere yol açtığını düşündürmektedir. Kapiller
permeabilite artışı ve pıhtılaşma fonksiyon bozuklukları kanamaya eğilim oluşturmaktadır.
Tanı
Virüs izolasyonu, elektron mikroskopisi (EM), antijen ve antikor saptama yöntemleri
ve moleküler yöntemler kullanılmaktadır.
a)Virüs kültürü: Virüs kültürü duyarlı bir yöntemdir fakat biyogüvenlik-4 düzeyindeki
laboratuvar koşulları altında yapılması gereklidir. İnsanlarda hastalığın ilk günlerinde (ilk beş
gün) kan ve dokulardan alınan örneklerden virüs izolasyonu yapılabilir. Bu amaçla Vero E6,
BHK-21, SW 13, LLC-MK2, CER gibi hücre kültürleri kullanılabilmekte ve sonrasında
immünfloresans yöntemi ile antijen varlığı gösterilmektedir. Ayrıca yeni doğan fareler virüs
konsantrasyonunun düşük olduğu örneklerde virüs izolasyonu amacı ile kullanılabilmektedir.
b) Elektron mikroskopi: EM hızlı bir yöntem olmasına rağmen iyi donanımlı araştırma
laboratuvarı koşullarını gerektirir.
c) Serolojik tanı: EIA (enzim immün assay) ya da indirek immünfloresans yöntemleri gibi
virüse karşı oluşmuş antikorların serolojik olarak gösterilmesi esasına dayalı yöntemler ile
antikor saptama güvenilir bir yöntem olmasına rağmen hastalığın erken dönemlerinde uygun
değildir. Antikor saptamada EIA testinin indirek immünfloresans testinden daha duyarlı
olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Virüse karşı oluşmuş IgG ve IgM antikorları en hızlı
olarak hastalığın 6. gününden itibaren ELISA ile saptanabilmektedir. IgM'ler 4 ay kadar
serumda belirlenebilirken, IgG'ler titresinde azalma olmakla beraber 5 yıla kadar saptanabilir
seviyede kalır.
d) Moleküler yöntemler: KKKA virüsü RNA'sının saptanmasında RT-PCR (reverse
transkriptaz- polimeraz chain reaction) yöntemi, enfeksiyonun erken dönemlerinde
kan ve doku örneklerinden en hızlı ve en duyarlı yöntem olarak kullanılmaktadır.
Korunma ve kontrol
Hastalığın önlenmesinde kullanılan herhangi bir aşı olmadığından, koruyucu önlemler,
konak ya da hasta kişilerle temasın engellenmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Kontrol
önlemleri olarak; Kene kontrolü, kişisel koruyucu önlemlerle kene temasının engellenmesi ve
enfekte hayvanlarından insanlara bulaşmanın önlenmesi üzerinde durulmalıdır. Gerek insan
ve gerekse insanlar için aşı çalışmaları devam etmektedir.
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SIĞIR LÖYKOZU
(Bovine Leukemia, Bovine Leucosis)
Sığır löykozu progresif seyirli, lenforetikular dokuların bir hastalığı olup, genellikle
ölümle son bulur. Infeksiyon genellikle inapparant ve persiste seyirlidir. Enzootik löykoz
genellikle yetişkinlerde, spontan löykoz ise deri formu ile gençlerde oluşur.
Hastalık lenf bezlerinde tümör oluşumu, kan tablosu değişiklikleri ve lenfosit artışı ile
karakterizedir. Antikor pozitifliği infeksiyonun varlığı olarak kabul edilir.
Etiyoloji
Etken retroviridae familyasındaki deltaretrovirus cinsinde bulunan bovine leukemia
virustur. Retrovirus genel özellikleri taşır. Etken hasta hayvan lökosit hücrelerinde üretilir ve
synsitial tarzda CPE dışında hücrelerde başka bozukluk oluşturmazlar.
Proviral DNA konakçı hücrenin kromozomuna bağlanır. Konakçı hücrede persiste infeksiyon
oluşur ve virus genellikle immun sistemden kaçar.
Epizootiyoloji
Sığır leukemiya virusu bütün, dünyada yaygındır. Ancak hastalık insidensi düşüktür. Enfeksiyon
kaynağı sığırlardır. Bulaşma horizantal olarak, yakın temas ile olur . Enfekte sığırlardan virüs
saçılması pek olmaz. Burun akıntısı ve tükürükte virüs saptanamamıştır.Büt, kolostrum ve idrarda
virüs, kolostrum içindeki lenfositler ile bulaşır. Virüsün derideki yaralardan (deri bütünlüğünün
bozulduğu , çizik,çatlaklardan)vücuda girdiği saptanmıştır. Kan emici insektler de virusu duyarlı hayvanlara bulaştırırlar. İatrojen bulaşmada önemlidir. Vertikal bulaşma olabilir, ancak çok enderdir.
Sığır vebası bir sürü içinde hayvandan hayvana bulaşabilir.
Klinik Semptomlar
Enfeksiyon yetişkin sığırlarda enzootik ve deri formunda ortaya çıkar. Genç.sığırlarda timik
(thymic) ve buzağı formu, görülür.Sığırlarda en çok görülen form, lenfosarkomadır..
Lenfosarkoma 4-8 yaş gruplarında görülür. İnkubasyon süresi 4-5 yıl kadar uzundur.Hastalığın
seyri genetik yapı, bağışıklık durumu ve diğer faktörlere göre değişir. Lenfosarkoma çok zaman
persiste lymphocytosis ile birlikte şekillenir .Klinik olarak lenf yumruları büyür. Bunu takiben
enfeksiyon generalize olur. Ancak aktif enfekte yetişkin, sığırlarda %60 persiste enfeksiyon
görülmez ve tümörlerin oluşması enderdir.
Sığır leukemisi, deri formunda, boyun,sırt ve arka bacaklarda 1-5 cm çapında plaklar
görülür.
Buzağılarda leukemi, yaklaşık 6 aylık iken görülür. Buzağı leukemisi: zayıflama, halsizlik
ve aniden lenf yumrularının büyümesi ile karakterizedir. Sığır leukemisinin thymic şekli, lila 2
yaşındaki dana düvelerde görülür. Bu şekil timus'un büyümesi, kemik iliği ve bölgesel lenf
yumrularında lezyonlar ile karakterizedir.
Tanı
Klinik semptomlar ve otopsi bulguları teşhis için yeterli değildir. Laboratuvar muayenesi
ile kesin teşhise varılabilir..Enfekte hayvanlarda lenfosit sayısı artar ve olgunlaşmamış lenfositler
görülür. Ancak kan muayeneleri ile yalnız hastalıktan şüphe edilebilir. Enfekte sığırdan yapılan
lenfosit kültüründe, elektron mikroskopta virüs ortaya konulabilir. İndirek teşhiste, RIA, FAT ve
VN ve AG-P testleri ile spesifik antikorlar saptanabilir . ELISA testi antikor saptanmasında en
duyarlı testtir. PCR son yıllarda teşhiste başarıyla kullanılmaktadır.
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Koruma ve Kontrol
Hatalığın eredikasyonu için her 3 ayda bir periyodik olarak serolojik testler yapılarak
sürülerdeki pozitif hayvanların uzaklaştırılması gerekir. Enfekte anneden doğan buzağılar
kontrol altında tutulmalı ve 6 aylığa kadar seronegatif olanlar sürü içerisine salınmalıdır.
İnaktive virus aşıları ile başarılı sonuçlar alınmış fakat deneme aşamasındaki bu aşılar henüz
ticari olarak satılmamaktadır.
PAPOVAVİRİDAE FAMİLYASI
Bu familyada papillom ve benzeri oluşumlara neden olan viruslar avrdır. 1907 yılında
papilloma etkeninin virüs olduğu bildirilmiş ise de sığır ve diğer bazı hayvanlardaki
papillomlarm viral kökenli olduğu 1978 yılında ortaya konmuştur. Günümüzde hayvanlarda
görülen önemli papovavirus infeksiyonları, sığırlarda görülen papillomatosis, köpeklerde
görülen oral papillomatosis ve atlarda görülen sarkoid'dir. Papoviridae familyası iki genusa
ayrılır
a) Papillomavirus; (memeli ve kanatlılarda papillomavirusları içerir)
b) Polyomavirus; (İnsan ve hayvanlarda birkaç patojen virusu içerir) DNA ve
genom çalışmalarına göre sığırda 6 atta 2 ve insanda 77 tip papillomavirus
belirlenmiştir. Hayvan türlerinde saptanan papilomavirus tipleri ve insan papillomavirus
tipleri arasında genomik benzerlik çok az düzeydedir.
Sığır papillomavirusları kendi arasında ikiye ayrılır:
a) Bovine papillomavirus 1,2 ve 5 aynı genom büyüklüğüne sahip ve immonolojik
olarak birbirine yakındır.
b) Bovine papillomavirus 3, 4, 6 daha küçük genom'ma sahip ve DNA sekansı
benzerliği vardır.
Hayvanlarda papillomaviruslar doku tropizmi ve oluşturdukları hastalıklara göre I, II, III, IV
gruba ayrılmaktadır. Ancak bu ayrım henüz tam anlamıyla kabul görmemiştir.
Tablo : Memelilerde ve kanatlılarda hastalık yapan papillomaviruslar ve hastalıklar.
Virüs
Tür
Oluşturduğu Hastalık
Bovine papillomavirus 1, 2 Sığır
Kutanöz fibropapillom
At
Sarkoid
Bovine papillomavirus 3
Sığır
Kutanöz papillom
Bovine papillomavirus 4
Sığır
İntestinal papillom (kötüleşebilir)
Bovine papillomavirus 5
Sığır
Meme başı fıbropapillomu
Bovine papillomavirus 6
Sığır
Meme başı papillomu
Ovine papillomavirus
Koyun Kutanöz fibropapillom
Equine papillomavirus 1, 2 At
Kutanöz papillom
Porcine
genital Domuz Kutanöz papillom
Canine
oral papillomavirus Köpek Oral papillom
papillomavirus
Deer papillomavirus
Geyik Fibropapilloma,
papilloma
ve
Rabbit papillomavirusu
Tavşan Kutanöz
fibroma papillom (kötüleşebilir)
Human papillomavirus
İnsan
Kutanöz ve mukozal papillomlar lir)
Fringilla papillomavirus
Serçe
Papillom
(kötüleşebi
Avian papillomavirus
Papağan Papillom
Papovavirusların Özellikleri
Zarfsız, siferik ve ikosahedral yapıdadır. Papillomavirusların virion'u 55,
Polyomavirusların virion'u ise 45 nm'dir. Viral genom, sirküler çift iplikli DNA içerir.
Paillomavrius genom 8 kbp iken Polyomavirus genomu 5 kbp'dir. İki genusa ait viruslar
nükleusda replike olurlar. Hücre reseptörlerine bağlandıktan sonra endositiz ile içeri girerler.
Virionlar hücre ölümüyle veya epitel değişimi sonucu açığa çıkarlar. Bazı epitel hücrelerinde
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karakteristik sitopatik etki oluştururlar. Polyomavruslar hücre kültürlerinde üretilebilirken
papillomaviruslarm üremesi çok zordur. İntegre olmuş DNA (Polyomaviruslar) veya episomal
DNA (Papillomaviruslar) onkojenik özellik gösterebilir.

BOVINE PAPİLLOMATOSİS
Klinik Belirtiler
Her yaştaki sığır duyarlıdır. Papillomavirus 1 ve 2 hem sığırda hem de atta klinik
açıdan önemlidir. Mezbahada bazı kasaplarda benzer hastalık görülmüş fakat bunun
sığırdakinden farklı olduğu ortaya konmuştur. Şu anki bilgilere göre insana bulaşmamaktadır.
Sığırlarda Papillomavirus 1,2 ve 5 fibropapillom oluşumuna neden olurlar. Bu
fıbropapillomlar ayrı ayrı ve fıbröz (fıbroblasttan yoğun) bir merkeze sahiptirler. Dış kısmı
genellikle hiperkeratinize olmuştur. Lezyonlar küçük nodüllerden karnabahar görünümüne
varabilen büyük oluşumlar gibi olabilir. Renk olarak gri ile siyah arasında olup
dokunulduğunda serttir. Büyük fıbropapillomlar yaralanma ve kanamaya meyillidir. Meme ve
ömeme başında daha sık görülür ancak baş, boyun ve omuzda da görülebilir. En az sıklıkla
omasum, vajina, vulva, penis ve anüs de görülmektedir.
Buna karşın bovine papillomavirus 3, 4 ve 6 epifhelial ve kutanöz lezyonlar oluşturur
ve fıbroblast proliferasyonu görülmez. Bovine papillomavirus 3 kökenli lezyonlar genelde
nodul tarzında değil düz bir kalınlaşma türündedir. Bovine papillomavirus 4 genelde
alimenter kanalda ve idrara kesesinde papillom oluşturmakta ve malign (squamos celi
carcinoma) bir şekle dönüşebilmektedir. Sığırların eğrelti otu (Pteridium aquilinum) ile
beslenmesi maligniteyi artırır ve idrar kesesinde kanamalara neden olur.
Patogenez ve İmmunite
Papillomalar genellikle derinin zarar görmesi sonucu virüsün girişi ile oluşur. Epitel
hücrelerin infeksiyon sonucu prolifere olması ve sonuçta dejenerasyon ve keratinizasyon ile
sonlanmaktadır. Lezyonlar genellikle virüs girişinden 4-6 hafta sonra başlar. Fibropaillomlar
4-6 ay sonra gerilemeye başlar. Gerilemeyle beraber nötralize antikor düzeyi yükselir ve
canlıyı yeni bir infeksiyondan korur.
Tanı
Papillomların görünüşü klinik olarak kesin tanıya yaklaştırır. Kısacası iyi bir muayene
ile tanı konabilir. Ancak kesin tanı için laboratuvar analizi gerekir. Bu amaçla, elektron
mikroskop ile inceleme, in situ hibridizasyon ve polimeraz zincir reaksiyonu kullanılır.
Epidemiyoloji, Korunma ve Kontrol
Virüs hayvanlar arasında ortak kullanılan alet ve ekipman ile yayılmaktadır. Bunlar
eyer ve koşum takımları, muşet, tarak, kaşağı, kulak numaratörü bulunmaktadır. Sığırlarda
çiftleşme yoluyla bulaşma olabileceği üzerinde durulmuş fakat suni tohumlama yöntemiyle
aşım yapılan hayvanlarda hastalık daha az görüldüğü için böyle bir bulaşmanın zor olduğu
bildirilmiştir. Ahırda tutulan sığırlarda infeksiyon daha sık görülürken meradakilerde az
görülmesi dikkat çekicidir. Sığırlarda doğal infeksiyonlar daha önce sığır barınağı olarak
kullanılan ahırlara sığırların konulmasıyla ortaya çıkmaktadır.
Hastalıktan korunmak ve kontrol zordur ancak hastalık daha çok bireysel bazda
seyreder. Sığırlarda bovine interferon alfa denenmiş fakat klinik olarak kullanımı henüz kabul
görmemiştir. Psoralen ile yapılan fotodinamik terapi önerilmiş fakat bu da tam anlamıyla
kullanıma girmemiştir. Hastada oluşan papillomlardan alınan parçalar homojenize edildikten
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sonra formolle inaktive edilerek aşı hazırlanmakta ve bu kısmen başarılı olmaktadır. Bu tür
aşılamaların sonuçları ve etkisi genellikle kişisel değerlendirmelerden ibaret olduğu için
bilimsel bazda değerlendirmek zordur. Son zamanlarda rekombinant DNA aşısı denenmiş ve
ümitli sonuçlar elde edilmiştir. Ancak aşının tüm virüs tiplerini içermesi gerekmektedir çünkü
viruslar arasında kros korunmayı sağlayacak benzerlik sınırlıdır.
BOVİNE MAMİLLİTİS/
PSEUDO-LUMPYSKİN DİSEASE
Hastalık generalize yada lokal olabilir. Doğal olarak sığır ve mandalar infekte olur.
Deneysel tavşan, kobay, fare kullanılır. Özellikle laktasyon dönemindeki, kuruya yeni çıkmış,
ve yeni doğum yapmış düvelerde akut seyirlidir.
• İnfeksiyonun iki klinik formu vardır;
1-Biri meme başlarında lokalize olup bazen tüm memeye yayılabilen =Mamillitis,
2- Generalize deri infeksiyonu= Pseudo-lumpyskin Disease
-BHV 2 İlk kez 1957 de Güney Afrikada, generalize Yumuşak deri hastalıklı sığırlardan izole
edilmiştir. Orta şiddetli seyreder ve şiddetli seyreden poxvirus inf dan ayrılması gerekir.
Mamillitis te ilk kez Afrika’nın farklı bir bölgesinde bildirilmiş ancak daha sonra
dünyanın birçok ülkesinde bildirilmiştir.
Etiyoloji
Herpesviruslar grubunun, Alfaherpesvirus alt grubunda Bovine Herpes Virus 2 (BHV
2) dir. Mamillitis virus PLSD virus ile antijenik olarak ilişkilidir. Çift iplikçikli DNA’lı zarlı
bir virustur. 162 kapsomerden oluşan kapsit ikosohedral yapıdadır. Virus Dana böbrek, testis,
tiroid, MDBK hücre kültürlerinde 32-37 C’lede CPE oluşturarak ürer. Eter ve kloroformdan
etkilenir pH 3’te inaktive olur. Rutinde iodoforlu bileşikler kullanılır.
Epidemiyoloji
Tüm dünyada görülen bir infeksiyondur. Bulaşmada mekanik sağım, mekanik
vektörler rol oynar. Subklinik infekte hayvanlar devamlı virus saçarlar.
Rutubetli ılıman bölgelerde nehir kıyılarında ve özellikle yaz aylarında insidensi yüksektir.
Virus latent kalabildiği için stres faktörleri ve kortizon kullanımı ile virus saçılımı başlayabilir
Patogenez
Mamillitiste lezyonlar lokalizedir. İnkübasyon periyodu deneysel infeksiyonlarda 4-9
gündür. Deri içi infekte edilen hayvanlarda 3 günde generalize infekte edilenlere 7 gün sonra
lezyonlar oluşur. Lezyonlar eritemle başlar, sertlik meydana gelir, vezikül oluşur ve
yırtılırarak ülserleşir. 5-10 gün içinde nekrotik doku oluşur düşer ve 2-5 haftada tam iyileşme
oluşur.
Klinik Bulgular
PLSD’da inkübasyon 5-9 gündür. Hafif ateşi takiben deride kısa sürede nodüller
belirir. (Yüz, sırt, boyun ve genital bölgelerde). Birkaç hafta içinde scar dokusu oluşmadan
iyileşme olur.
Mamillitiste; 4-8 gün inkübasyondan sonra meme başında kabarcıklar oluşur, yayılır, patlar
ve kabuklanır. Ağır durumlarda iyileşmeden mastitis oluşabilir. (%22)
Danalarda nadiren burun ucu , dil ve ağız mukozasında ve bazen vajina mukozasında ülserler
oluşabilir. Süt verimi mastitis ve süt sağım güçlüğünden dolayı %10 azalır.
Tanı, ayırıcı tanı
Lumpyskin diseases, Siğiller, Cowpox, pseudocowpox, vezikular stomatitis ve şap ile
karışabilir. Tüm sürünün muayene edilerek hastalığın başlangıç dönemini görmek tanıda
önemlidir. Veziküllerde EM ile virus görülebilir. Serolojik olarak erken dönemde
nötralizasyon ile nötralizan antikorlar saptanabilir.
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Virus izolasyonu (FDB) ve Moleküler yöntemleden yararlanılabilinir.
Koruma kontrol
İnfeksiyonda nötralizan antikorlar çok kısa sürede yüksek titreye ulaşır. Bu antikorlar
4-48 ay koruma sağlayabilir. Humoral antikorlar kolostrum ile yavruya geçer ve buzağılar
pasif immunite ile 6 ay korunurlar. Günümüzde ticari bir aşısı yoktur. Virusun latent olması
aşı kullanımını sınırlamaktadır.

PARAMYXOVİRİDAE FAMİLYASI VE ENFEKSİYONLARI
Paramyxovirusların genel özellikleri:
Paramyxoviridae familyasındaki altfamilya, cinsler ve bu cinsler içerisindeki viruslar
ile bunların infekte ettikleri konakçılar tablo 1’de gösterilmiştir. Paramyxovirus virionları
pleomorfik, zarflı, 150-300 nm çapında, küre veya flamentöz yapıda, tek zincirli ve negatif
polariteli RNA’lı viruslardır. Viral replikasyon stoplazmada gerçekleşir. Virionlar büyük
peplomerlerle çevrili ve ısıya karşı oldukça duyarlıdırlar. Peplomerler iki önemli
glikoproteinden oluşurlar. Bunlar hemaglutinin-neurominidase (HN) ve fusion (F)
proteinleridir. Her iki proteinde paramyxovirusların patogenesisinde rol oynarlar. Diğer
protein ve fonksiyonları tablo 2’de özetlenmiştir.

Paramyxovirusların şematik görünüşü

Paramyxo virion (Balık kılçığı görünümü)
(Elektron mikroskopta)

Pneumovirinae altfamilyası
Cins
Virus
Pneumovirus

Metapneumovirus

Konakçı

Bovine respiratory syncytial virus
Pneumonia virus of mice
Human respiratory syncytial virus
Turkey rhinotracheitis virus
Avian pneumovirus
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sığır, koyun
fare
insan
hindi
tavuk

Tablo: Paramyxoviridae alt familyaları, cinsler, türler ve infekte ettikleri konakçılar.
Cins
Virus
Konakçı
Respirovirus
Bovine parainfluenza-3 virus
sığır, koyun, bazı memeliler
Murine parainfluensa-1 virus
fare, tavşan, rat
Human parainfluenza-1, -3
insan
Rubulavirus
Newcastle Disease virus
kanatlılar
Avian paramyxoviruses 2-9
kanatlılar
Canine parainfluenza-2 virus
köpek
Porcine rubulavirus
domuz
Mumps virus
insan
Human parainfluenza-2,4a,4b
insan
Morbillivirus
Rinderspest virus
sığır, yabani ruminant
Peste des petits ruminant virus
koyun, keçi
Canine distemper virus
köpek
Phocine distemper virus
deniz aslanı
Dolphin distemper virus
yunus balığı
Bovine morbillivirus (MV-K1)
sığır
Measles virus
insan
Equine morbillivirus
at, insan
Henipavirus
Equine hendravirus
at, insan, yarasa
Nipah virus
Domuz, insan, yarasa
Şekil: Paramyxoviridae ailesi içerisindeki bazı viruslar arasındaki genomik ilişki

Tablo 2: Paramyxoviruslardaki virion proteinleri ve bunların fonksiyonları
Respirovirus
HN
HN
F
uyarım
NP
L, P
M

Morbillivirus Pneumovirus
Fonksiyonları
H
G*
hücreye tutunma, hemaglutinin, immune uyarım
neurominidase
F
F
hücreye füzyon, hücreler arası yayılma, immune
N
L, P
M

N
L, P
M

nucleoprotein, RNA genom oluşumu
Transcriptase, RNA genom transcripsiyon
matrix protein, yapısal

* Hemaglutinin aktivitesi yoktur.
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Paramyxovirus replikasyonu aşağıdaki gibidir;

SIĞIR VEBASI
(Rinderpest, Malkıran)
Etiyoloji
Etken Morbilli viruslardan rinderpest virusudur. Akut veya subakut çok bulaşıcı bir
enfeksiyona neden olur. Paramyxovirusların genel özelliklerini taşırlar. Hücre dışında ve pH
4-10 arasında hızla inaktive olur. Emb. yumurta, deney hayvanları (tavşan) ve hücre
kültürlerinde (dana böbrek ve testis primer kültürleri, MDBK, He-La, RPV) üreyebilirler.
Hücre kültürlerinde; hücre yuvarlaklaşması, hücre çekirdeğinde granülasyon ve
intrastoplazmik inklüzyon cisimcikleri oluştururlar.

Epizootiyoloji
Virusun bulaşması direkt temasla olur. İnfekte hayvanlar virusu burun, boğaz, göz
akıntısı, idrar, dışkı ve sütleriyle saçarlar, duyarlı hayvanlar solunum ve sindirimle virusları
alırlar. Sığır vebalı hayvanların kaslarında laktik asit oluşmadığından virus pH’ya bağlı olarak
inaktive olmazlar ve dondurulmuş karkasla da bulaşma mümkündür.
Patogenesis
Viruslar sindirim ve solunum sistemi mukozalarından girer ve lenf bezlerine ulaşır. Lenf
bezlerinde (tonsil, mandibula ve farengial lenf bezleri) çoğalır ve kan yoluyla diğer organ ve
dokulara yayılır. Nazal mukozada erezyon, nekroz ve fibrinöz eksudasyona neden olacak
şekilde yeniden çoğalır.
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Klinik bulgular
İnkübasyon süresi genellikle 6-8 gün olmasına karşın 4-15 günde olabilir. 41-420C ateş,
salivasyon, kanlı-sulu ishal, iştahsızlık, öksürük, depresyon, mukozalarda; nekroz, erezyon ve
peteşiler görülür. Hastalığı atlatan hayvanlar ömür boyu bağışık kalır ve bu infeksiyonda
Morbitite %100, mortalite % 90-100 olarak seyreder.

Salivasyon

Ağız ve diş diplerinde hemorajiler

Ağız ve dilde lezyonlar

Tanı
Klinik olarak özellikle hastalığın erken dönemleri IBR, şap, BVD, PI-3 infeksiyonları
işe karışabilir. Kesin tanı için lab.’a idrar, kan, nasal akıntı, lenf yumrusu ve dalak gönderilir.
Nötralizasyon, HI, AGP, CF testleri ve hücre kültürlerinde virus izolasyonu ile virusun kesin
tanısı yapılabilir.
Koruma ve Kontrol
Hastalığın olduğu ülkelerden hayvan ve etlerinin ithalinin yapılmaması, şüpheli ülkeler
için karantina çalışmaları gerekir. Korunma için aşılama yapılır, aşılar 1-2 yıl bağışıklık
sağlar. Sığır vebası aşıları hazırlandıkları ortamlara göre isimlendirilir.
Aşılama
1. İnaktif hücre kültürü aşıları: Kloroform ve formol ile inaktif hale getirilir
2. Canlı hücre kültürü aşıları: Kabeto O suşu pasajlanarak zayıflatılır
3. Caprinize canlı aşılar: Keçilerde pasajlanarak zayıflatılır
4. Lapinize canlı aşılar: Tavşanlarda zayıflatılır
5. Avianize canlı aşılar: Emb Yum hazırlanır
Türkiye OIE tarafından 2004 yılında Sığır Vebasından eradike edilen ülkeler arasında
gösterilmiştir.

Malignant Catarrhal Fever
Malignant Catarrh, Gangrenous Coryza, Catarrhal Fever,
Snotsiekte, Koriza gangrenoza bovum
Malignant Catarrhal Fever, sığır, bizon, geyik, ekzotik ruminantlar ve domuzların
şiddetli ve ölümcül viral bir hastalığıdır
Tarihsel bilgiler; Afrikada vahşi yaşamda yıllardır var, 1920 den beri ABD sığırlarında
bulundu. İlk bizon vakası 1973 yılında bildirilmiştir. Dünyada her yıl her yerde vakalar
görülür. Genelde sporadiktir bazen salgınlar oluşturur
Hastalığın ekonomik önemi; Zaman zaman sığırlarda ekonomik kayıplar yapar. Hayvanat
bahçelerinde değerli hayvanları etkileyebilir. Bildirimi zorunlu olmadığı için gerçek kaybı
bilmek zordur

105

Etiyoloji
Herpesviridae ailesinden Radinovirus genusunda bulunur
İnfeksiyona neden olan 10 tip virus vardır, fakat bunlardan daha çok 5 tanesi önemlidir.
Alcelaphine herpesvirus-1 (AlHV-1) wildebeest’lerde (antilop) endemiktir.
Sığır ve bazı ruminantlarda alkalafin kökenli malignant cataral fever etkenidir.
Ovine herpesvirus 2 (ovHV-2) birçok ülkede koyunlarda bildirilmiştir. Dünyada en sık
malignant cataral fever hastalığına neden olan etkendir.
Caprine herpesvirus-2 (CpHV-2) evcil keçilerde endemik ve cervidae familyasında malignant
cataral fever etkenidir.
Ayrıca beyaz kuyruklu geyiklerde ve farklı antilop türlerinde var olan herpesviruslar
bildirilmiştir.
Epidemiyoloji
Coğrafik dağılımı; AHV-1 genellikle Afrikada saptanmıştır ve wildebeest, hartebeest,
ve topi gibi çeşitli antilop türleri taşıyıcıdır. Endonezya ve Bali sığırlarında, Afrika’da
(Sahara çölü), Kanada ve ABD’de bizonlarda da infeksiyon oluşur.
OHV-2 dünya çapında vardır. Evcil koyun ve keçiler taşıyıcıdır
Ülkemizde de zaman zaman sporadik vakalar görülür.
Morbidite/Mortalite; Taşıyıcı hayvanlar asemptomatik olarak Antilop türleri, koyun ve
keçiler olabilir. Bulaşma %30-40 oranında olup bazı türlerde mortalite % 100 (sığır, beyaz
kuyruklu geyik, Pere David geyiği) olabilir. Su bufalosu, çiftlik geyiği, ve bazı geyiklerde
mortalite %1 dir.
Bulaşma; AHV-1 hücrelerde latent olarak kalan bir virustur. Stres ile hücredeki virus
saçılabilir. Gebeliğin ilk dönemlerinde vertikal bulaşma vardır. Yeni doğan 1-2 aylıklarda
bulaşma önemlidir. Aerosol yolla (100 metre) nazal sekresyonlardan, kontamine yem ve sular
ve infekte hayvanlarla direk temas ile ve artropodlar aracılığıyla bulaşma olur.
Yeni doğanlar (4 gün-4 aya kadar) infekte olur ve yaşam boyu taşıyıcıdır.
İnfekte ve latent infektelerin göz ve nazal sekresyonlar, gaita ve semenleri ile virus saçılır.
OHV-2 virusunun bulaşması;
Aerosol bulaşma her yaş koyunda görülür. Sığırlara kuzulama mevsimi ve kuzulama
sırasında bulaşır. Perinatal bulaşma vardır ama sığırdakilerden daha az. Kuzularda virus 6-9
ay aralıklı saçılım olabilir. Keçilerden bulaşma şekli tam bilinmiyor.
Alet ve ekipmanla bulaşma; Kuzulama sırasında kullanılan aletlere ve ekipmana dikkat
edilmelidir Virus güneş ışınlarında çok çabuk inaktive olduğundan yayılması azalmış olur
İnsanlarda infeksiyon bildirilmemiştir.
Virus ile infekte olabilen türler;Koyun, keçi, antilop çeşitleri virusun taşıyıcısıdırlar.
Duyarlı türler ise; sığır, bizon, elk, Amerikan elk, ren geyiği, evcil domuz, zürafa, antilop,
kırmızı ve beyaz kuyruklu geyik, Pere David geyiği, yabani sığır, Afrika ceylanı, Hint
ceylanı, beyaz benekli geyik lerdir.
Klinik belirtiler
Deneysel olarak inkübasyon süresi 9 - 77 gündür. Sitrese bağlı olarak 3-14 günde oluşabilir.
Bazen birkaç ay subklinik kalabilir. İlk belirtiler; depresyon, ishal, dispne, yüksek ateş,
iştahsızlık ve aniden ölüm
4 değişik formda oluşabilir;
Perakut-Akut form: Ani ölüm
Mukoza(baş) ve göz formu ; Birçok vakada görülür; Göz kapaklarında kızarık, korneada
bilateral opasite (çok önemli),
burun ve mermede kabuklanma, nazal akıntı
(mukoprulent), salivasyon ve geç dönemde dil ve dudak mukozasında erozyonlar oluşur.
İntestinal form; Mukoza (baş) ve göz etkilenir şiddetli ishal oluşur
Hafif seyirli form;İnoküle edilenlerde görülür ve iyileşirler
Sığırlardaki diğer bulgular;
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Eklemler ve yüzeysel lenf yumrularında şişme, tırnak ve boynuzda soyulma,
deride ülser ve nekrozlar (özellikle meme ve dişlerde) ve sinirsel belirtiler; aşırı duyarlılık,
inkordinasyon, toslama, nistagmus görülebilir.
Post Mortem Lezyonlar
Dil, yumuşak ve sert damakta erozyonlar, omasum epitelinde nekrotik alanlar, barsak
epitelinde birden fazla erozyon görülebilir. Normale oranla çok büyümüş lenf yumruları,
Larinkste nekrotik alanlar (çoğu zaman difterik membran vardır). Vesica urinaria mukozası
hiperemik ve ödem, böbrek korteksinde beyaz odaklar gözlenir.
Tanı Klinik tanı
Ateş, mukozal erozyonlar, göz ve burun akıntısı, bilateral korneal opasite ve ani ölüm
görülebilir.
Ayırıcı tanı;
BVDV mukozal hastalık, Mavi dil, Rinderpest, Şap, Vesiküler stomatitis,
Salmonellozis, Pnömoni, Kaustik bileşiklere ağız teması, Mikotoksinler ve bitki
zehirlenmeleri ile ile karışabilir.
Örnek toplanması
Virus izolasyonu için EDTA’lı tüplere kan örneği, ölümden hemen sonra taze doku
örnekleri (Dalak, akciğer, lenf yumrusu, adrenal bez) alınır.
Kan ve dokuda PCR ile taıya gidilebilir.
Serolojik testler için 3-4 hafta arayla 2 serum örneği alınır (Latent infekteler her zaman
saptanamaz).
Laboratuvar tanı
PCR, Histopatoloji, Virus isolasyonu (AHV-1 için)
Seroloji; AHV-1 antikorları (wildbeest) tespiti için ruminantlarda Immunfloresan testi
kullanılabilir. Tarama amacıyla CI-ELISA testi kullanılır.
Tavşan ve Hamster da deneysel infeksiyon oluşur.
Tedavi
Yaşama şansı çok az, Mortalite %100. Sekonder bakteriyel infeksiyonlar için destek ve
antibiyotik tedavisi yapılır. İyileşen hayvanlar taşıyıcı kalır (virus taşırlar)
Koruma ve Kontrol
Yetkililere bildirilir (Türkiyede bakanlıkça bildirimi zorunlu değil). Karantina ve
ezenfeksiyon uygulanır. Virusa bilinen dezenfeksiyonlar ve güneş ışınları etkilidir
İnfekte ve taşıyıcı hayvanlar duyarlı hayvanlardan ayrılır (en az 100 metre). Koyun ve
keçilerin taşıyıcı olduğu unutulmamalıdır. Taşıyıcı hayvanlar doğururken sağlam hayvanlar
temas ettirilmez. Hayvanat bahçelerine sadece seronegatif hayvanlar alınmalıdır. Aşısı yoktur

EPİZOOTİC HEMORRHAGİC DİSEASE (EHD)
Endemik seyirli olup geyiklerden orijin almaktadır. (özellikle beyaz kuyruklu)
Diğer Ruminantlarda da görülür
Etiyoloji
Reoviridae ailesinden Orbivirus genusunda dır. (mavi dil virusuna benzer)
10 serotipi vardır. EHDV-1 ve 2 daha çok yaygındır ve Geyiklerde salgınlar yapabilir.
Sığırlarda hafif seyirli infeksiyon oluşturur. Eğer destek tedavisi yapılırsa iyileşirler (Mortalite
%0-30)
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İnfeksiyondan, Koyun, keçi, antilop ve sığır etkilenir.
İbaraki serotipi Japonya ve Kore sığırlarında öldürücü olabilmektedir
Bulaşma
Daha çok yazın sonlarında ve sonbaharın başlarında görülür. Özellikle Culicoides ve bazı
sivrisineklerle bulaşır. Hayvandan hayvana bulaşmaz. İnfekte doku, şırınga veya diğer kan
yolu ile bulaşma olur. İnkübasyon periyodu 5-10 gün ; 2 ay süreyle virus saçabilir
3 Klinik Formu vardır;
Perakut; Ateş, iştahsızlık, solunum bozukluğu, dil ve göz kapaklarında şişme ve 8-36 saatte
ani ölüm
Akut, Aşırı hemorajiler, salivasyon, nazal akıntı, mukozal ülserler ve yüksek ölüm riski
Kronik; Topallık, mukozal ülserler ve aşırı zayıflama sonuçta iyileşme
Lezyonlar
Akut dönemde rumende konjesyonlar, perakut dönemde akciğerde sıvı ve hemorajiler, dilde
ülserler ve Kronik dönemde tırnak hattında soyulmalar görülür.
TanıLaboratuvar tanı için virus izolasyonu PCR yapılmalıdır.
Koruma ve Kontrol
Biyogüvenlik uygulanmalıdır. Aşısı yoktur ve insanlara bulaşmaz
SIĞIRLARDA ve KOYUNLARDA BUNYAVİRUS İNFEKSİYONLARI
Bu viruslar Bunyaviridae ailesinde bulunurlar ve sinekler ve kenelerle bulaşmaktadır.
Bunyavirusların genel özellikleri: Bunyaviridae bitki viruslarıda dahil içerdiği 5 cins
içerisinde toplam 350 virusla en büyük familyadır. İnsan ve hayvanlarda İnfeksiyon oluşturan
önemli cins ve viruslar Tablo 1’de gösterilmiştir. Familya içerisindeki viruslar, Rodentlerle
(kemirgenler) bulaşan Hantaviruslar hariç hemen bütün viruslar arboviruslardır (arthropovertabralılar-arthropod yaşam sikluslu viruslar). Bu İnfeksiyonlardan Rift Vadisi humması,
Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve Nairobi koyun hastalığı uluslar arası hastalık kontrol
merkezleri tarafından takip edilen ve referens laboratuarlar tarafından araştırmaları yapılan
önemli hastalıklardır.
Tablo 1: Bunyaviridae familyasında insan ve hayvanlarda enfeksiyonlara neden olan
önemli viruslar
Cins

Virus

Vektör

Konakçı

Hastalık

Phlebovirus

Rift Valley fever virüs

sivrisinek

koyun, sığır, insan

sistemik hast., abort,
hepatitis

Nairovirus

Nairobi sheep disease v.
CCHF virus

Sivrisinek
kene

koyun, keçi, insan
koyun, keçi, sığır, insan

hemorajik enteritis
hemorajik fever,

Bunyavirus

Akabane virus
Cache Valey virus

sivrisinek
sivrisinek

sığır, koyun
sığır, koyun

hidroensofali
hidroensofali

Hantavirus

Hantaan virus

insan

hemorajik fever

fare

Bunyaviruslar 80-120nm çapında kübik, glikoprotein peplomerlerle çevrili zarf ve
içerisinde helikal nükleokapsitten oluşur. Zarf glikoproteinleri nötralizing ve hemaglutinin
epitoplarını içerir. Bu proteinlere karşı oluşan antikorlarla serogruplar ve cinsler ayırt edilir.
Virusun genomu negatif polariteli, tek zincirli RNA’dan oluşur. RNA içerdiği segment
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büyüklüğüne göre, L (large), M (medium ve S (small) olarak 3 bölümde dizayn edilmektedir
(Şekil 1). S RNA’nın kodladığı N protein ve NS protein hücre içindeki replikasyonun
translasyon aşamasında cinsler arasında farklılıkları içerir. M RNA, G1, G2 ve NS protein
olarak polyproteini kodlar. L RNA ise replikasyonun trancriptase (RNA polymerase) için
gerekli en büyük proteini kodlamaktadır.
Viruslar ısı ve asidik ortamlardan çok etkilenirler ve deterjan, yağ asitleri ve
dezenfektanlarla kolaylıkla inaktive olurlar. Bunyaviruslar birçok hücre kültüründe (Vero,
BHK-21 ve sivrisinek hücre kültürleri) üreyebilirler ve memeli hücre kültürlerinde CPE
oluştururlar.
Viral replikasyon: Hücreye endositosis ile giren viruslarda replikasyon stoplazmada
gerçekleşir. Penetrasyondan sonra virion RNA polymerase aktive edilir, sonra 3 parçalı RNA
segmentleri transkripte edilir. mRNA’nın transkripsiyonu ve translasyonundan sonra virionun
yapısal proteinleri sentezlenir, proteinler golgi aparatı aracılığıyla hücre duvarına doğru
gönderilir ve plasma membranından exocytosis yoluyla yeni virionlar hücre dışına çıkarlar.

AKABANE HASTALIĞI
(Arthrogryposis-Hydranencephaly)
Hastalık ilk kez 1955 yılında Avustralya’da bildirilmiş olup sonraki yıllarda Japonya,
İsrail, Türkiye, Kenya ve Güney Afrika’da virusun varlığı gösterilmiştir. Etken Bunyaviridae
familyasında bulunan Bunyavirus cinsindeki Akabane virusudur ve Bunyavirus genel
özelliklerini taşır.
Virus, enfekte hayvanlardan Culex ve Aedes türü sivrisineklerle koyun, keçi ve
sığırlara bulaşır. Gebe hayvanlara virus girdiğinde klinik bir bozukluk görülmez, virus
maternal kan dolaşımıyla fötusa ulaşır. Spinal motor sinirleredeki kayıplar nedeniyle
arthgryposis gelişir (Resim 1). Fötus gebeliğin erken döneminde enfekte olursa ya abort
nedeniyle ölür veya doğumdan hemen sonra ölür. Gebeliğin sonlarına doğru enfekte olurlarsa
“hydronencephaly” gelişir.

Resim 1: Akabane enfeksiyonunda A; kuzuda arthgryposis, B; beyinde hydranencephaly, C;
normal beyin
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Hastalığın klinik tanısı kolay değil fakat mumufiye abortuslar hastalıktan
şüphelendirir. Kesin tanı için doğan yavrulardan veya abort fetuslardan alınan kan
serumlarında serolojik testlerle antikorlara bakılır. Virus izolasyonu oldukça zordur fakat
plasenta ve beyinden izole edilebildiği bildirilmektedir. Otopsi sonrası beyin dokularında IFA
yöntemi ile viral antijenler saptanabilir. Atık fetuslardan alınan doku örneklerinde real-time
Pcr ve RT-PCR ile etken RNA’sı ortaya konabilir. Ayrıca infekte hayvanların kan
serumlarında ELISA ve nötralizasyon yöntemiyle de antikorlar saptanıpm tanı yapılabilir.
Hastalığın kontrolu için sivrisinek mücadelesi yapılmalıdır. Japonya ve Avustralya’da
hücre kültürlerinde geliştirilen inaktif virus aşıları sığır ve koyunlara uygulanmakta ve başarılı
sonuçlar alınmaktadır.

Koyun ve Sığırların Schmallenberg virusu infeksiyonları
Virus Bunyaviridae ailesinin genel özelliklerini gösterir. 2011 yılında Almanyada
Schmallenberg kasabasında saptanmıştır. Koyun ve sığırlarda akabane benzeri hastalık
oluşturmakta ve abort ve deformasyonlu (şekli bozuk) yavrular oluşmaktadır. Hastalık ilk kez
ülkemizde 2012 yılında Yılmaz ve arkadaşları tarafından atık sığır ve koyun fötuslarında
saptanmıştır. Akabane ile karışabilen bir hastalıktır. Tanı için ELISa ile antikorlar
saptanabileceği gibi atık fetuslarda veya yavrularda real-time Pcr veya RT-PCR ile etken
RNA’sı saptanabilir.

Veziküler Stomatitis İnfeksiyonu
Etken, Rhabdoviridae familyasında bulunan RNA’lı Vesiculovirus’dur. VSV-NJ ve
VSV-I tipleri vardır. Sığır, at, domuz, devegiller ve insanlar etkilenir. Koyun ve keçiler
dirençlidir ve nadiren belirti gösterirler. Etkilenen hayvanlarda şap hastalığına benzer
lezyonlar görülür. Hastalık ilk önce 1800’lü yıllarda atlarda saptanmıştır. 1982 yılından sonra
Batı Amerika dahil bazı ülkelerde sığır ve atlarda salgınlara neden olmuştur. Morbidite %90,
mortalite ise %1-3 arasındadır (şap hastalığından fark).
Bulaşma: Asıl bulaşma kum sineği ve karasineklerle olur ve bu nedenle mevsimsel bir çıkışı
vardır. İnfekte hayvanla direkt temas veya kontamine alet-ekipmanlarla da bulaşabilir.
İnsanlara hem sinekler hem de hayvana temas ile bulaşabilir. Laboratuvarda infekte dokuya
temas veya aerosol yolla da insana bulaşma olabileceği bildirilmiştir.
Klinik Belirtiler: İnkübasyon periyodu 3-5 gündür. Ateş ve şap hastalığına benzer
veziküllerin oluşumu dikkat çeker. Atlarda şiddetli olgularda oral lezyonlar görülür. Ayakta
da vezikül ve lezyonlar görülebilir ve özellikle ayakta koonar bandda lezyon oluşur. Bu
durumda topallık şekillenebilir. Sığır ve domuzlarda ayrıca memelerde de lezyonlar görülür.
Veziküller genellikle 2 hafta içinde iyileşir.
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Tablo, mukozal hastalıklarda ayırıcı tanıda yardımcı olması için kullanılan bazı özellikler.

Veziküler stomatitis’in ayırıcı tanısı
Hastalık

Sığır

Domuz

Koyun

X

X

X

Şap
Domuzların veziküler hastalığı

At

X

Veziküler stomatitis

X

Domuzların veziküler exantem hastalığı

X

X

X

Rinderpest (sığır vebası)

X

İnfeksiyöz bovine rinotrakeitis (IBR)

X

Bovine viral diyare (BVD)

X

Malignant Catarrhal Fever

X

Mavi dil (Bluetongue)

X

Bulaşıcı ektima (Contagious Ecthyma)

X
X

Dudak ve bacak ülserasyonları

X

Ayak hastalığı (foot Rot)

X

X

Tanı: Hastalığın bildirimi zorunludur. Örnek almadan önce yetkililere haber verilmelidir.
Vezikül sıvısı veya kanda RT-PCR ile etken saptanabilir. Ayrıca ELISA, CF ve notralizasyon
testleri ile antikor sptanabilmektedir.
Koruma ve Kontrol: Hastalığın prognozu iyidir ancak hastalananların sürüden çıkarılması
gerekir. 30 gün karantina uygulanır ve hayvan trasposrtu sınırlandırılır. İnfeksyon geçtikten 3
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X

ay sonra sürüye yeni hayvan katılabilir. İnsekt mücadelesi yapılır. Dezenfeksiyon yapılmalı ve
bu amaçla %2 iodofor, %1 hipoklorit, %1 cresylic aist ve querternarium amonium bileşikleri
kullanılabilir. Aşılar başarılı olmasa da salgın durumunda yapılmaktadır.
Halk Sağlığı açısından önemi: İnsanlarda inkübasyon süresi 1-6 gün kadardır. Başlangıçta
grip belirtileri gözükebilir. Nadiren vezikül oluşur. Olgular sporadikdir. İnsanlar 4-7 günde
iyileşir. Ölüm nadirdir (immun yetmezliği varsa).

Sığırların Epizootik Hemorajik Hastalığı
(Epizootic Hemorrhagic Disease=EHD)
Sığırların dil ve ağız mukozasında hemorajik lezyonlarla karakterize viral bir
hastalığıdır. Hastalık geyiklerde de görülmekte ve onlardan köken aldığı düşünülmektedir.
Etken
Reoviridae ailesinden Orbivirus’dur. Mavi dil hastalığı virusuna benzerdir. Etkenin 10
serotipi vardır. Bunlar arasında EHD-1 ve EHD-2 en sık saptanan serotiptir. Etken geyiklerde
şiddetli salgınlara neden olabilir, sığırlarda ise daha hafif seyirlidir. Mortalite % 0-30 arasında
değişir fakat morbidite sinek populasyonuna bağlı olarak değişir. Koyun, keçi ve antiloplar da
duysrlıdır.
Bulaşma
Özellikle Culicoides ve sivrisineklerle bulaşır. Hayvandan hayvana bulaşma olmaz ancak
virusun bulaşabileceği yaraların aılması gerekir. İatrojenik bulaşmalar mümkündür. Hastalığın
inkübasyon periyodu 5-10 gün arasındadır. İnfekte hayvanlar yaklaşık 2 ay süreyle virus
bulundurabilir.
Klinik Belirtiler: Hastalığın 3 Formu vardır. Perakut formda; ateş, iştahsızlık, solunum
bozukluğu, dil ve göz kapaklarında şişme ve 8-36 saatte ani ölüm şekillenebilir.
Akut formda; aşırı hemorajiler, salivasyon, nazal akıntı, mukozal ülserler ve yüksek ölüm riski
vardır.

Şekil, EHD- dilde lezyonlar.
Kronik formda; ayakta (koronar bantda) lezyonlar, topallık, mukozal ülserler ve aşırı
zayıflama görülür ve bu hastalar destek tedavisi ile iyileşirler.
Tanı: Hastalığın yaz ve sonbahar başlarına doğru görülmesi vector kökenli bir hastalığı
düşündürmelidir. Klinik bulgular da tanı da yardımcı olur. Kesin tanı için virus izolasyonu,
serolojik testler ve moleküler yöntemlerden yararlanılır.
Koruma ve Kontrol: Hastalara destek tedavisi yapılır. Aşısı yoktur. Biyogüvenlik
çalışmaları uygulanır. İnsanlara bulaşmaz.

BULAŞABİLEN SÜNGERİMSİ ENSEFALOPATİLER=PRİON HASTALIKLARI
TSE, Prion Hastalıkları ve BSE
TSE: Transmisible spongiform encephalopathy (bulaşabilen süngerimsi ensefalopati)
hayvanlar ve insanlarda merkezi sinir sistemini etkileyen, kronik, dejeneratif ölümcül bir
hastalıktır. Bu hastalıklara "Prion hastalıkları" da denilmektedir. Bu gruptaki hastalıkların
ortak özellikleri vardır. Hastalıklar etken alındıktan sonra uzun zaman içinde oluşur.
Hastalığın ilerlemesiyle beyin süngerimsi bir hal alır ve dolayısıyla merkezi sinir sistemi
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belirtileri ortaya çıkar. Bağışıklık oluşmaz. Tedavisi yoktur ve canlı hastalık belirtileri
görüldükten sonra genellikle 1-3 ay içinde yaşamını kaybeder (4, 5, 9, 10, 12).
BSE: Bovine spongiform encephalopathy, halk arasında "deli dana hastalığı=mad cow
disease" olarak bilinen ve TSE'ler içinde yer alan ve ilk kez 1985 yılında İngiliz sığırlarında
görülen, kronik, dejeneratif ve ölümcül bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır.
Hayvanlarda Görülen TSE'ler
Scrapie: Hayvanlarda görülen ilk TSE olgusudur ve 1732 yılında koyun ve keçilerde
görülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri dahil dünyanın birçok ülkesinde bildirilmiş olup en
çok İngiltere (%1 den az) ve Almanya'da bildirilmiştir. Hastalık sporadik seyirlidir. Hastalığın
koyun et-kemik unu ile sığırlara geçtiği varsayılmaktadır. Sığırdan et-kemik unu ile koyuna
dönüş yaptığı doğrultusunda görüşler var sa da bu görüşü destekleyen detaylı bulgu henüz
yoktur. Scrapie hastalığın insanlara geçtiğine dair bir bulgu yoktur. Hastalığın koyunlar
arasında yayılmasında genetik faktörlerin rol oynadığı bildirilmiştir. Hastalıkta vertikal ve
horizontal bulaşma söz konusudur. Etken vücuda girdikten 10-14 ay sonra bağışıklık sistemi
hücrelerinde saptanabilmekte ve hastalık belirtileri koyunlarda 2-5 yıl içinde ortaya
çıkmaktadır.
Hasta koyunlarda sinir sistemine ilişkin belirtiler görülür. Bunlar arasında genellikle
sürüden ayrılmalar, agresiv davranışlar, herhangi bir etkiye karşı reaksiyon artışı bulunur.
Kaşıntı vardır ve bu nedenle burun sert materyallere sürtülür. Burnun sürtüldüğü yerde kıllar
dökülmüştür. Hasta hayvanların kuyruk kısmına dokunulursa dudakların hareket ettiği
gözlenir (nibble response). Titreme, inkordinasyon ve tavşan gibi zıplama tipik
belirtilerdendir. Hayvanların iştahı normaldir fakat hastalık ilerledikçe kilo kaybı görülür.
Hasta koyunlar aniden ölebilir. Ölüm genellikle hastalık belirtileri görüldükten 1-6 ay sonra
olur.
Bulaşabilir Mink Ensefalopati (transmissible mink encephalopathy=TME): Hastalık
1947 yılında bir kürk (vizon) hayvanı olan minklerde bildirilmiştir. Hastalığın koyun ve sığır
ürünlerinin yedirilmesi ile minklerde oluşabileceği yönünde görüşler vardır.
Hastalık daha çok Kanada, ABD, Doğu Almanya, Rusya ve Finlandiya'da bildirilmiştir. Hasta
minklerde sinir sistemi ve davranış bozuklukları görülür. Bunlar aşırı uyarılma, kazma isteği,
yutma güçlüğü, kaslarda kasılma ve bacaklarda dengesizliktir. Hastalık belirtileri genellikle 26 hafta surer ve sonunda ölüm şekillenir.
Kronik Zayıflama Hastalığı (chronic wasting disease=CWD): Geyik ve elk'lerde görülen
bir hastalıktır. Elk geyikgillerden bir hayvan türüdür. Hastalık ilk olarak 1967 yılında
saptanmıştır ve nadir görülen bir hastalıktır. Hastalık daha çok ABD'de bildirilmiştir.
Hastalığın hayvanlara ve insanlara geçtiği yönünde herhangi bir bulgu henüz yoktur.
Geyiklerde hastalık belirtileri genellikle 3-6 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. Hasta geyiklerde
belirli bir noktaya bakış, başın aşağıya eğilmesi, irritabilite, sürüden ayrılma, poliüri, çok
susama, diş gıcırdatma, geviş getirme, kulakların düşmesi, yutma güçlüğü ve iştahsızlık
görülür (Scrapie hastalığından fark). Ölüm genellikle 2 hafta ile 8 ay içinde görülür.
Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE=mad cow disease=deli dana hastalığı):
Sığırlarda ilk "deli dana hastalığı" 1985 yılında İngiltere'de Kent şehrinde bildirilmiştir.
Koyundaki Scrapie hastalığı etkeninin (PrPsc) koyun et-kemik ununun sığır yemlerine
katılması ile sığırlara geçtiği varsayılmaktadır. Hastalığın koyundan sığıra geçişinde,
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İngiltere'de 1980 yılında yapılan yem işleme değişikliğinin (hidrokarbonlu solventlerin
"rendering" işleminde kullanılmasının durdurulması) ve et-kemik unu oranının %1 den daha
fazla oranlarda kullanılmasının etkili olduğu yönünde görüşler vardır. Ancak daha sonra
yapılan çalışmalarla hidrokarbonlu solventlerin Scrapie etkeninin yok edilmesinde etkisiz
olduğu bildirilmiştir. Bazı yorumlara gore de Scrapie etkeninin mutasyona uğradığı ve tür
bariyerini aşarak sığıra geçtiği vurgulanmaktadır.
Sığır orijinli et kemik ununun sığır yemlerine katılması ile de hastalık diğer bölgelere ve
Avrupa ülkelerine yayılmıştır . Bu yüzden İngiltere 1988 yılında sığır ve koyun yemlerine bu
hayvanların et ve sakatatlarının protein kaynağı olarak katılmasını yasaklamıştır. Ülkemiz
1990 yılında canlı hayvan ve hayvansal ürünler ithalatını yasaklamıştır. Ancak İngiltere'de
BSE ilk çıktığı (1985) ve insidensinin yüksek olduğu 1988-1990 yılları arasında İngiltere'den
ülkemize sığır ve sığır ürünleri ithalatı düzeyi nedir ve ülkemizi ne kadar etkilemiştir
sorularına yanıt aranması için araştırmalar yapıp risk hesaplanmalıdır.
Feline Spongiform Encephalopathy (FSE): Hastalık ilk kez 1990 yılında İngiltere'de
kedilerde saptanmıştır. Hastalığın İngiltere'de deli dana hastalığının sık görüldüğü dönemde
görülmüş olması dikkat çekicidir. Bu durum hastalığın kedilere deli dana hastalığına
yakalanmış sığır ürünlerinin yedirilmesi ile bulaştığı varsayımını ortaya çıkarmıştır. Hasta
kedilerde agresyon, inkordinasyon gibi sinir sistemi belirtileri görülür. Hastalık Herpes virus
infeksiyonları, Kuduz ve Borna hastalığı ile karışabilir.
Diğer Hayvanlarda Görülen TSE'ler: Diğer hayvan türleri arasında görülen "bulaşabilen
süngerimsi ensefalopatiler Tablo 1'de verilmiştir. Bu hayvanlarda da görülen bu hastalıkların
büyük bir çoğunluğunun Scrapie ve BSE etkeni taşıyan hayvansal ürünlerin hayvan yemi
olarak kullanılması sonucu ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Özellikle hayvanat bahçesindeki
hayvanlarda (kaplan, aslan, çita, puma) görülen TSE'lerin deli dana hastalığı taşıyan sığır
ürünlerinin yedirilmesi ile bulaştığı görüşü yagındır. Çünkü bu hayvanlarda görülen
hastalıkların çoğu deli dana hastalığı çıktıktan sonra ortaya çıkmıştır. TSE görülen diğer
hayvanlar arasında, ceylan, puma, aslan, kaplan, çita, bizon, antilop ve Ankol sığırı
bulunmaktadır.
İnsanlarda Görülen TSE'ler
Bu hastalıkların çoğunda genetik faktörlerin de etkili olduğu doğrultusunda çalışmalar vardır .
Özellikle 129.kodonda methionin homozigotluğunun bulunması hastalık açısından risk
faktörüdür.
Kuru: İlk kez 1900 yılında yeni Gine'de bildirilmiştir. Cenaze törenlerinde tören gereği ölen
yakınının beynini çiğ yiyen ve yüzlerine bulaştıran kadınlarda saptanmıştır . Bu gelenek 1950
yılından sonra durdurulmuş ve dolayısıyla hastalık oranında azalma olmuştur . Kuru
hastalığına yakalanmış hastalarda, dengesizlik, titreme, ataxi, davranış bozuklukları ve yutma
güçlüğü görülür. Hastalık genellikle 1 yıl içinde ölümle sonlanır.
Öldürücü Ailesel Uykusuzluk (fatal familial insomnia) Hastalığı: Nadir görülen kalıtsal
bir hastalıktır. İleri derecede uykusuzluk, aşırı terleme, kalp atışında artış, ateş, ağız kuruluğu,
titreme, peltek konuşma ve son dönemde ortaya çıkan bunama görülür.
Gerstmann-Sträussler-Scheinker Sendromu: Çok nadir görülen (yılda milyonda bir) ailesel
bir hastalıktır. Dengesizlik,konuşmada bozukluk, bacaklarda güçsüzlük ve kasılmalar görülür.
Hafıza kaybı bunama şeklinde olabilir. Hastalık 45-50 yaş üstünde görülür ve yaklaşık 5 yıl
sonra ölüm şekillenir.
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Sporadik Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJD): İlk kez 1920 yılında bildirilmiştir. İnsanlarda
görülen diğer TSE'ler gibi nadir görülen hastalıklardandır (yılda milyonda bir) . Hastalık
genellikle 60 yaşın üzerindeki insanlarda görülür. Hafıza kaybı, kas titremesi ve hipostatik
pnömoni sonucu ölüm şekillenir.
İatrojenik CJD: Bu hastalığın, tedavi sırasında, hastalıklı bir insana ait kanın sağlam
insanlara verilmesi, hipofiz hormonu injeksiyonları, doku nakilleri (kornea nakli) ve aletlerle
bulaştığı bildirilmiştir. Hastalık sporadic CJD'ye benzer.
Yeni Tip CJD: Bu hastalığa "variant CJD (vCJD)" yada "new variant CJD (nvCJD)"
hastalığı da denilmektedir. İlk kez, 1995-1996 yıllarında İngiltere'de 10 kişinin ölümü ile
sonuçlanan olguların incelenmesi sonucu, sığırlarda görülen "deli dana hastalığının" insanlara
sığır kökenli gıdaların yenilmesiyle bulaşabileceğinin bildirilmesiyle ortaya çıktı. İnsanlarda
görülen bu yeni hastalık olguları klinik ve patolojik olarak sporadik CJD olgularından farklı
olduğu için yeni tip Creutzfeldt-Jakob hastalığı (nvCJD) denildi. Çünkü sporadik CJD
yaşlılarda görülen ve inkübasyon süresi uzun olan bir hastalık iken, yeni olgularda daha az
sürede ve gençlerde (16-40 yaş arasında) de görülmeye başlamıştı. Bu yeni tip CJD
olgularında erken başlayan psikiyatrik bozukluklar ve belirgin bir ataxi görülmesi de ilginçti.
Ayrıca, yapılan prion analizlerinde deli dana hastalığı ile "yeni tip CJD hastalığının" etkeni
birbirine benzer bulundu. 2000 yılının Kasım ayına kadar İngiltere'de toplam 87, Fransa'da 3
ve İrlanda'da 1 "yeni tip CJD" vakası bildirilmiştir. 1985-1988 yıllarında deli dana
hastalığının ne olduğunu tam anlamıyla kavrayamayan İngiltere, 1996 yılında insanlarda
görülen olguların aslında sığır kökenli prionlardan kaynaklandığı görüşü ortaya atılınca şok
yaşadı. Bu gerçekler göz önüne alındığında "deli dana hastalığı" ile ilgili araştırmaların
ülkemizde de yapılmasında yarar vardır.
TSE'lerin Etkeni
Bu hastalıkların etkeni "İnfektif Prion"lardır (hastalık yapan prion=anormal prion). Hastalık
etkeninin Prion olduğu hipotezi, 1997 yılında Nobel tıp ödülü alan Prusiner tarafından 1982
yılında ortaya atılmıştır. Aslında normal Prion (PrPc ) bir glikoprotein olup insanlarda ve
hayvanlarda normal hücrelerde (sinir sistemi, dalak, lenf yumrusu, barsak lenf dokusu ve
lenforetiküler sistem) bulunur. Normal Prion 250 amino asitten oluşmuştur. İnsanlarda PRNP
geninde bulunur. İnfeksiyon etkeni koyunlardaki Scrapie hastalığı için PrPsc ve sığırlardaki
deli dana hastalığı için PrPBSE olarak sembolize edilmektedir. Son yıllarda her ikisini birden
simgeleyen ve proteinaz-K enzimine dirençli anlamına gelen PrPRES sembolü
kullanılmaktadır. İnfektif Prion normal hücrelerde bulunan Prion'un (PrP) değişime uğramış
şekli ve posttranslasyonel bir üründür (Şekil). İnfektif Prion normal Prionun yanlış katlanması
ile oluşmakta ve b-yaprak (beta sheet) içermektedir. Bu anormal Prion, yani hastalık yapan
infektif Prion hücre içinde birikerek vakuol dejenerasyonu ve bazı fibriller (Scrapie
Associated Fibrils=SAF) oluşumuna neden olur ve sonuçta beyin süngerimsi bir hal alarak
canlı yaşamını kaybeder.
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Şekil, normal Prion

İnfektif Prion

İnfektif Prion fiziksel, kimyasal etkenlere, dolayısıyla çevre şartlarına yaklaşık 2-3 yıl
dayanıklıdır (formaldehid'e ve otoklavda 15 dakika 120°C dereceye dayanmaktadır). Güneş
ışığından etkilenmez. Pişirmeyle infektivitesi kaybolmaz. Etken 134-136 °C de 3 bar atmosfer
basınç altında 30 dakika ısıtmakla infektif gücünü kaybeder. Etkenin infektif gücünün yok
edilmesinde sodyum hipoklorit ve sodyum hidroksit kullanılmaktadır. Bu ikisinden sodyum
hipoklorit daha etkili bulunmuştur. Ticari olarak % 20 konsantrasyonda satılan (Örnek
Chloros) sodyum hipoklorit solüsyonundan %2 hazırlanan (20.000ppm/litre) klorin veya 1M
sodyum hidroksit solüsyonunun en az 1 saat süreyle uygulanması önerilmektedir. Yüksek
dozda proteinaz-K, tripsin, sodium dodecyl sulphate, guanidium thiocyanate ve üre kullanımı
infektif etkiyi bozmaktadır.
İnfektif prion katlanmış halde olduğu için sindirim enzimlerinden (proteolitik enzimler) çok
az etkilenir. Etkenin, RNAase ve DNAse enzimlerinden etkilenmediği için RNA veya DNA
taşımadığı, dolayısıyle bakteri ve virustan farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Etken hastalandırdığı
canlıda bağışıklık oluşturmaz. Bu yüzden hastalanan canlıda infektif Prion'a karşı spesifik
antikorlar saptanamamıştır.
Hastalık etkeninin Prion olduğu terorisine karşı görüşler de vardır. Bu görüşler arasında,
etkenin virus, virino (virus ve vücuttan alınan protein kılıf), pestisitlerin organizmada yaptığı
hasar ve Prionun bazı bakterilerle (Ruminococcus albus, Agrobacter tumefaciens,
Acinetobacter calcoaceticus, E. coli) ortak antijenik determinantları olduğu için otoimmun bir
reaksiyon olabileceği bildirilmiştir. Ancak bilimsel olarak kabul gören Prion teorisidir.
Türler Arası Bulaşma
Deli dana hastalığı sığırdan sığıra, sığırdan diğer hayvanlara, sığırdan insana ve insandan
insana yakın temas ile bulaşmaz. Doğal koşullarda etkenin sığırlara geçişi, sığır yemlerine
hastalıklı koyun ve sığır et-kemik unlarının katılmasıyla ağız yolu ile olmaktadır. Sığırlarda
maternal bulaşmanın olabileceği bildirilmiş ise de bu yolla bulaşmanın doğal koşullarda çok
az düzeyde olabileceği vurgulanmıştır. Hastalık deneysel olarak kedi, koyun, sığır, mink, fare,
domuz ve maymuna bulaştırılmıştır. Bu hayvanlardan deli dana hastalığı etkenine en duyarlı
hayvan sığırlardır. Sığırlar fareye göre 1000 kat daha fazla duyarlıdır. Beyin içi injeksiyon
oral yola göre 200.000 kez daha etkilidir. Tavukta oluşturulamamıştır .
Deli dana hastalığının insanlara, hasta sığırların etken taşıyan kısımlarının yenilmesiyle deli
dana hastalığının bulaşabileceği varsayılmaktadır . Özellikle riskli sığır ürünlerinin (Tablo-2)
yenilmesi veya kullanılması ile insanlara bulaşabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle son yıllarda
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bazı Avrupa ülkelerinde riskli kısımların karkastan uzaklaştırılması ve yakılması yöntemi
uygulanmaktadır. Sığırdan sığıra kan ile bulaşma saptanmazken sığırdan kan ile koyuna
bulaşabileceği bildirilmiştir. Sığırların riskli kısımları ile bulaşmış kan ürünleri, sığır orijinli
kozmetikler ve ilaçlarla da deli dana hastalığının bulaşabileceği doğrultusunda çalışmalar
vardır . Ancak bu çalışmaların sonuçlarının daha detaylı incelenmesinde ve diğer bulgular ile
desteklenmesinde yarar vardır.
Deli dana hastalığının etkeni otaklavda normal sterilizasyon şartlarında (120 °C'de 15 dakika)
yok olmadığı için iatrojenik yolla özellikle bademcik, apandisit ve beyin omurilik
cerrahisinde kullanılan aletlerde kaldığı ve sonuçta insanlara operasyon sırasında
bulaşabileceği bildirilmiştir. Doku transplantasyonları (özellikle kornea) ve hipofiz extraktı
injeksiyonları ile de bulaşmaların olabileceği dikkat çekilmesi gereken bir noktadır.
Patojenez
Farelerde ve koyunlarda yapılan çalışmalarda etkenin ağız yoluyla alındıktan sonra ileuma
yerleştiği, peyer plaklarında bulunduğu ve buradan lenforetüküler dokuya geçtiği yönünde
bulgular vardır. Bundan dolayı etkenin organizmada yayılmasında lenforetiküler sistem ile
sinirler arasındaki ilişkinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Farelerde yapılan deneylere göre
etkenin barsaklardan dalağa, bademciklere ve oradan sinir yoluyla omuriliğe ve oradan beyne
geçtiği yönünde hipotez ileri sürülmüştür. Deneysel olarak buzağılara etken verildiğinde en
erken 6 ay sonra ileumun distal kısmında etken saptanabilmektedir . Klinik belirtiler sığırlarda
deneysel infeksiyonlarda 32-35 ay arasında görülmektedir. Doğal infeksiyonlarda infektivite
sadece beyin, omurilik ve retinada klinik belirtiler görülmesine yakın dönemde saptanmıştır.
Bu yüzden hasta olup klinik belirti göstermeyen hayvanların gıda zincirine girme olasılığı
vardır. Patogenezde nöyronlar, B hücreleri ve folüküler dendritic hücrelerin rol oynadığı
bildirilmiş fakat hastalığın patojenezi hala analaşılabilmiş değildir.
Deli Dana Hastalığının Tanısı
Klinik Tanı
Deli dana hastalığında 3 faz bildirilmiştir.
Birinci Faz: Bu faz yaklaşık 6 aydır ve doğal infeksiyonlarda sığırların organ ve dokularında
infektif Prion saptanamamıştır. İnsanlar için en az risk taşıdığı fazdır. Hiç bir klinik belirti
yoktur .
İkinci Faz: Klinik belirtiler görülmeden önceki dönemi ifade eder ve bu dönem etkenin
yayılma dönemidir. Bu dönemin sonuna doğru özellikle beyin ve omurilikte etken
saptanabilmektedir. Halk sağlığı yönünden en riskli dönemdir. Çünkü hayvanlar klinik
belirtiler göstermediği için sağlıklı gibi kesilebilir ve gıda zincirine girer.
Üçüncü Faz (Klinik Dönem): Klinik belirtilerin görüldüğü ve ölümün şekillendiği dönemi
ifade eder. Beyin ve omurilikte etken saptanabilir. Bu faz ortalama 2-3 ay sürer. Üçüncü
fazdaki hayvanlar da halk sağlığı açısından risklidir.
Klinik belirtiler doğal infeksiyonlarda genellikle 3-6 yıl (en erken 20 ay en geç 15 yıl)
arasında oluşmaktadır. Erken görülen klinik belirtiler spesifik olmayıp süt veriminde azalma
görülebilir. Süt verimindeki azalma sinir sistemi bozuklukları ile aynı anda da görülebilir.
Erken görülen sinir sistemi belirtileri arasında davranışta değişimler, hareket bozukluğu,
endişe, korku ve ürkeklik, kapıdan geçmeyi istememek, sağım makinelerinin tekmelenmesi,
saldırganlık, agresyon ve sürüden ayrılmalar görülür. Hastalığın ilerlemesiyle salivasyon,
hiperestezi, solunum sayısında artış, baş ve boyunda kaşıntı, iskelet kaslarında kasılma, diş
gıcırdatma, yol takip etme zorluğu, arka bacaklarda ataxi, göğüs bölgesinin devamlı
117

yalanması, burnun sık sık yalanması, kafa tokuşturma, kuyruk sallama, böğürme, kafa
sallama, kafayı sağa sola vurma gözlemlenir.
Bu belirtiler ortaya çıktığında belirgin bir bradikardi ve hayvanların sık sık geviş getirdikleri
gözlenir. Herhangi bir uyarıya (ses, ışık) karşı reaksiyon ve saldırı refleksinin arttığı gözlenir.
Yürüme bozukluğu ve sallantılı yürüyüş vardır. Sallantılı yürüyüş hipermetria ile beraber
daha çok pelvik bölgede farkedilir . Hayvanlar sık sık düşer, bu durumdaki hayvanlar yerden
kalkmakta zorlanır ve sonuçta terminal paraliz oluşur. Ayrıca hayvanlarda kilo kaybı da
gözlenir. Klinik belirti gösteren sığırların hepsi birkaç ay içinde ölürler (en az 2 hafta en geç 1
yıl).
Deli Dana Hastalığının Klinik Olarak Karışabileceği Hastalıklar
Deli dana hastalığı beyni etkileyen doğumsal anomaliler, stress, nonspesifik etkiler ve
yaşlılığa bağlı olarak oluşan davranış bozuklukları ile karışabilir. Ayrıca Haemophilus
somnus ve bovine herpes virus-1 infeksiyonları, kuduz, Listeriozis, Chylamidiosis, Borna
hastalığı, ketosis ve hypomagnesemi ile de karışabilir.
Laboratuvar Tanı
a) Ölümden Önce:
Canlı sığırlarda hastalığı teşhis etmek için kullanılan bir yöntem henüz yoktur. Koyunlarda ve
insanlarda görülen yeni tip CJD olgularında bademciklerden alınan örneklerde infektif Prion
proteininin ortaya konabildiği bildirilmiştir. Ayrıca insanda ve sığırlarda serumda ve idrarda
da bazı maddelerin arttığı bildirilmiş olup bu testler henüz rutin kullanıma girmemiştir. Ayrıca
infektif Prion'un plazminogen'e bağlandığı yönde çalışma vardır ve bu bulgu infektif Prion'un
kanda saptanabileceğinin bir işaretidir. Bu sayede kan ürünleri gelecek yıllarda test
edilebilecektir. Son günlerde lökositlerde infektif Prion ile ilgili bazı özel proteinler
saptanmıştır.
b) Ölümden Sonra:
Ölüm sonucu özellikle beyin ve daha az önemle omurilikten alınan örneklerde infektif Prion
proteini özel testlerle (Western immunoblotting, immunoperoksidaz boyama ve ELISA)
saptanabilmektedir. Ayrıca, beyinde oluşan dejeneratif bozuklukların (vakuoler dejenerasyon)
histopatolojik yolla ortaya konması da tanıda önemlidir. Ancak beyinden alınan materyalin
taze olması gerekmektedir. Çünkü geçikmiş ve taşıma sırasında beklemiş beyinlerde
histopatolojik olarak BSE benzeri görünüme neden olabileceği vurgulanmıştır. Bu nedenle
sadece histopatolojik bulgulara bağlı kalınmamalıdır. Hızlı ve duyarlı bir test olan ELISA testi
AB de 30 aylıktan yukarı sığırları test etmek amacıyla kullanılmaktaıdr. ELISA pozitif
hayvanlar western bloting ve patolojik bulgularla da desteklenmektedir.
TSE'lerin Tedavisi
Şu anda tedavisi yoktur. Pentosan polyphosphate denenmiş ve İngiltere Tarım bakanlığı
tarafından önerilmiştir. Ayrıca beta yaprak formunu bozan kısa zincirli peptidlerin kullanımı,
kongo kırmızısı ve Amfoterisin B kullanımı ve dendritik hücrelerin olgunlaşmasının
engellenmesine yönelik çalışmalar vardır.
Sığır ve Koyunlarda İnfektivite Saptanan Doku ve Organlar
Doğal infeksiyonlarda klinik belirti gösteren sığırların sadece beyin, omurilik ve retina'sında
infektivite saptanırken diğer organlar, et (iskelet kası) ve sütte saptanmamıştır . Deneysel
olarak sığırlarda oral yolla oluşturulan infeksiyonlarda ise, beyin, omurilik, ince barsak
(ileumun alt kısmı), boyun ve sırttaki spinal gangliyonlar, trigeminal gangliyon ve gözün
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retina tabakası infektif bulunmuştur. Kemik iliğinin infektif gücü azdır. Dalak, lenf yumrusu,
diğer organlar, et (iskelet kası) ve sütte infektivite saptanmamıştır.
Scrapie hastalığına yakalanmış koyunların beyin, omurilik, ince barsak (ileum), kalın barsak
(kolon), dalak, lenf yumrusu, bademcikler, perifer sinir dokusu, siyatik siniri, timus, kemik
iliği, karaciğer, akciğer, plasenta, ve pankreasında infektivite saptanmıştır. Buna karşın süt,
böbrek, kalp, et, (iskelet kası), kolostrum, serum, kan pıhtısı, meme, testis, salya, idrar ve
dışkıda saptanmamıştır.
Riskli Hayvansal Ürünler
Riskli materyallerin belirlenmesinde Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İngiltere
Bilim Komitesi (SEAC) ve Uluslararası Epizootik Ofisi (OIE) kamu sağlığının önemi ve
BSE'li hayvansal ürünlerin tekrar gıda zincirine girmemesi için detaylı çalışmalar
yapmışlardır. Bu amaçla insan, sığır, koyun ve farelerdeki infektivite çalışmalarından
hareketle olası risk taşıyan organ ve dokuları belirlemişlerdir. Riskli materyallerin
belirlenmesinde mezbahalarda ete ve diğer etken taşımayan organlara kontaminasyon olasılığı
da dikkate alınmıştır. Riskli materyaller ve kontaminasyon durumu Tablo 2'de verilmiştir.
WHO ve OIE riskli ürünleri yüksek, orta ve düşük düzeyde risk taşıyan ürünler olarak 3 sınıfa
ayırmıştır. Bu sınıflandırmaya göre beyin, omurilik ve göz yüksek düzeyde risk, ileum, lenf
yumruları, üst kolon, dalak, bedemcikler, duramater, epifiz, plasenta, serebrospinal sıvı,
hipofiz ve adrenal bez orta düzeyde risk, alt kolon, nasal mukoza, periferal sinirler, kemik
iliği, karaciğer, akciğer, pankreas ve timus düşük düzeyde risk taşımaktadır.
İngiltere ve Diğer Ülkelerde Deli Dana Hastalığının Durumu
İngiltere'de hastalık 1985 yılında ilk kez çıktığında üzerinde çok fazla durulmadı. Ancak
hastalık insidensi 1985'ten sonra arttığı için kontrol programları uygulanmasının gerektiği
anlaşıldı. 1986-1988 yılları arasında 3.500 sığırda hastalık bildirilmiştir. Bu sıklığın nedeni
sığır ve koyunlardan elde edilen et ve kemik ununun sığır yemlerine katılmasına bağlanmıştır.
Bu nedenle 1998 yılında ruminant yemlerine sakatat konulması yasaklanmıştır. 1990 yılı
sonuna kadar hastalanan sığır sayısı 60.000'e ulaşmıştır. 1990-1994 yıllarında hastalıklı sığır
sayısı 120.000'e ulaşmıştır (sığırların % 1 inde, süt sığırı çiftliklerinin %60 ında ) (4).
Hastalığa yakalanan hayvan sayısı 1994 yılından sonra azalmaya başlamıştır (%0.17) çünkü
sığır yemlerine koyun ve sığır orijinli protein katılması yasağının etkisi görülmeye
başlamıştır. Ancak kaçak olarak sığır yemlerine et kemik unu konulması ve fabrikada diğer
yemlerden bulaşan sığır ve koyun proteinleri nadirde olsa hastalığa neden olmuştur. 1996
yılında tüm hayvan proteinlerinin hayvan yemlerine katılma yasağı ve 30 aylıktan yukarı
sığırların kesime gönderilmesi ile hastalıkta ani düşüş gözlenmiştir. İngiltere'de 1996 yılında
8016, 1997'de 4312, 1998'de 3179, 1999'da 2274 ve 30 Eylül 2000 tarihinde 947 olgu
saptanmıştır. İngiltere'de son 15 yılda toplam 180.376 BSE olgusu bildirilmiştir.
Son yıllarda İngiltere'de hastalık azalırken İrlanda, Portekiz, İsviçre, Fransa, Belçika ve
Almanya'da medyanında da dikkat çektiği gibi hastalık artış göstermektedir. Hastalığın
İngiltere'den ithal edilen sığırlarda da saptanmış olması önemli bir noktadır. Kanada'da sadece
ithal edilen bir hayvanda BSE saptanmıştır. ABD de 1 olgu vardır. Kendi sığırlarında
saptanmamıştır. Amerika, Kanada, Arjantin, Şili, Paraguay, Avustralya, Yeni Zellanda ve
Norveç en az riskli ülkeler grubundadır (4, 11, 25) . Ülkemizde ise Yilmaz ve ark. tarafından
incelenen 384 sığır beyninde hastalık saptanmamıştır.
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İnsanlarda "yeni tip Creutzfeldt-Jackob" Hastalığının Durumu
İngiltere'de insanlarda yeni tip CJD olgusu toplam 87 adettir. Bunlardan bazıları şüphelidir.
Bu rakamın ileriki yıllarda toplam olarak, 15 yıl inkübasyon süresi kriter alınırsa 500-1500
gibi rakamlara ulaşması beklenmektedir. Fransa'da günümüze değin 3 (biri şüpheli),
İrlanda'da 1 yeni tip CJD vakası bildirilmiştir . Ülkemizde ise henüz detaylı araştırılmamıştır .
Son 15 yılda insan ve sığır gıdasına giren hastalıklı sığır sayısı 750.000-1.000.000 olarak
tahmin edilmektedir . Yaklaşık 500.000 kişinin BSE pozitif sığır ürünlerinden tükettiği
varsayılmaktadır. Bu durumda hastalığın 2040 yıllarında 50.000-100.000 kişiyi
etkileyebileceği varsayılmaktadır. Ancak bu günlerde insanlarda 3170 kişide yapılan tonsil
biyopsisi sonuçları negatif bulunmuştur. Bu bilgilere göre gelecekteki durumun tahmin
edilmesi zordur. 129. kodonda metiyonin homozigotluğu taşıyan insanların hastalığa daha
duyarlı olduğu dikkate alınırsa gelecekteki olguların tahmininin daha zor olduğu bir gerçektir.
İngiltere ve Avrupa Birliğinin Deli Dana Hastalığı İçin Aldığı Önlemler
İngiltere ve AB, deli dana hastalığından korunmak ve hastalığı kontrol altına almak için bazı
kararlar almıştır (4).
1988: Koyun ve sığırların et ve kemik unlarının sığır ve koyun yemlerine katılması yasağı
konuldu (Avrupa Birliği bu kararı 1994 yılında almıştır).
1988: Hastalık ihbarı mecbur sınıfına alındı (AB bu kararı 1990 yılında almıştır). Çiftlik ve
mezbahalarda sıkı Veteriner kontrolü ile hasta ve şüpheli hayvanların yok edilerek insan ve
hayvanların gıdasına girmesine engel olunması.
1989: Sığır ve koyunlar için sakatatlar sınıflandırıldı ve deli dana hastalığı ile Scrapie
açısından riskli sakatatlar belirlendi (specified bovine offal=altı aydan yukarı hayvanların
beyin, omurilik, timus, tonsil, dalak ve barsakları) ve bunların insan ve hayvan gıdasına girişi
yasaklandı.
1990: Sığır ve koyun sakatatının tüm hayvan türlerinde yem olarak kullanılması yasaklandı.
1996: Hayvan (balık dahil) yemlerine hayvansal protein girişi yasaklandı ve 30 aylıktan
yukarı sığırların hepsini yok etme kararı alındı (bu program dahilinde 1997 yılına kadar 1.3
milyon sığır, Ocak 2000 tarihine kadar ise 3.841.000 sığır yok edilmiştir).
1996: İngiltere "riskli sığır materyallerini" belirlemiş ve bunların tüketilmesinin insanlar ve
hayvanlar açısından riskli olduğunu bildirmiştir.
1996: Bitki gübrelerine hayvansal protein konulması yasaklandı.
1996: Avrupa Birliği İngiltere'den canlı sığır, et, et ürünleri, semen, embryo ve et kemik unu
ithalatını durdurdu.
1996: İngiltere'de sığırlara pasaport zorunluluğu getirildi.
1998: İngiltere'de sığır ticareti ve sığır hareketlerinin sınırlanması kuralı getirlidi.
1998: Tüm AB ülkelerinde sığırlara pasaport zorunluluğu getirildi
1999: İnsanda iatrojenik bulaşmaları engellemek için İngiltere'de İngiltere orijinli plazma
kullanılmayacak ve kandaki lökositler uzaklaştırılacaktır önerisinde bulunuldu.
1999: İnsanlarda iatrojenik bulaşmaları önlemek için tonsillektomi, apendektomi ve beyin
omurilik cerrahisinde tek kullanımlık ameliyat malzemeleri önerildi.
2000: Mezbahalarda riskli materyallerin karkastan uzaklaştırılması ve mezbaha
kontaminasyonunun minimum düzeye indirilmesi için çalışmalar zorunlu hale getirildi.
2000. Otuz (30) aylıktan yukarı sığırlar tüketime sunulmadan once beyinlerinde infektif Prion
aranmasının zorunlu hale getirilmesi.
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Türkiye'de Durum
Türkiye'de klinik olarak deli dana hastalığı görülmemiştir. Ancak kapsamlı bir laboratuvar ve
saha çalışması yapılmamıştır. Bu nedenle hastalığın gerçek prevalansı bilinmemektedir.
Deli dana hastalığı ile koyun ve keçilerin Scrapie hastalığı eğer ülkemizde yok ise
sevindiricidir. Ancak yurtdışından evcil hayvanlar (koyun, sığır, köpek, kedi), için yem katkı
maddeleri, hayvanlardan elde edilen ürünler ithal edilmiştir. Özellikle 1985-1990 yılları
arasında İngiltere'den ithalat ile hastalık ülkemize girmiş olabilir mi? Şu anda bazı AB
ülklerinde yaşananların ülkemizde de yaşanma olasılığı varmı ? Bunu zaman ve araştırmalar
gösterecektir. Ülkemizde Yilmaz ve ark. tarafından incelenen 384 sığır beyninde hastalık
saptanmamıştır. Ancak daha fazla sayıda sığır beyninin incelenmesinde yarar vardır.
Sonuç olarak, insan ve hayvan gıdalarına giren sığır kökenli ürünlerden bazıları risk
taşımaktadır. Avrupa Birliği ve İngiltere'de alınan önlemler ülkemizde de çok önceden (19851990 yıllarında) alınmalıydı.
Hastalıktan korunmak için aşağıdaki noktalara dikkat çekmekte yarar vardır.
















İngiltere ve AB ülkelerinde BSE'den korunma ve eradikasyon programları dahilinde
alınan önlemlerin ülkemizde de alınması. Bu program dahilinde İngiltere toplam 5
milyar Sterlin harcamıştır. Bu rakama ithalat kaybı ve çiftçilerin kar kaybı dahil
değildir.
Hastalığın ne olduğu bilinmeyen dönemde (1985-1988) İngiltere'den yasal ve kaçak
yapılan sığır ve sığır ürünleri ithalatına dikkat çekilmesi ve hastalığın ithal ürünlerle
ülkemize girip girmediğini tahmin etmek için risk analizinin yapılması.
Mezbahalarda riskli materyaller (özellikle beyin, omurilik, göz, barsaklar ) ile etin ve
atık sularla çevrenin kontaminasyonunun engellenmesi.
Riskli materyallerin ve kontamine olan etin hayvan ve insan gıdasına girişinin
engellenmesi.
Mezbahalarda et parçalanırken ve işlenirken beyin ve omuriliğin ete bulaştırılmaması.
Bu organların çıkartılıp yakılması.
Mekanik olarak işlenen etlere (kıyma, sosis, sucuk vs) beyin, omurilik, sinir dokusu,
göz, barsak, dalak, tonsil ve baş eti karıştırılmaması.
İatrojenik bulaşmaların önlenmesi (Hastanelerde beyin, omurilik, apandisit ve
bademcik ameliyatlarında bir kez kullanımlık aletler ve yeni dezenfeksiyon ve
sterilizasyon kuralları).
İthal edilen hayvanların (doğan buzağılar dahil) takip edilmesi , klinik belirtiler
gösterenler ve göstermeyenlerde kesimden sonra infektif Prion proteininin western
blotting ile aranması.
Mezbahalarda ve çiftliklerde sıkı bir Veteriner Hekim denetimine başlanması, bu
denetimin ve meslektaşların yasalarla desteklenmesi. "Veteriner Halk Sağlığı ve
Koruyucu Veteriner hekimliğe" önem verilmesi.
Sinir sistemi belirtileri gösteren sığırlar ve 22 aylıktan yukarı sığırlar tüketime
sunulmadan once beyinler toplanıp infektif Prion aranması. Pozitif hayvanların
tüketimine izin verilmemesi.
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Tablo 1. İnsanlarda ve hayvanlarda görülen bulaşabilen süngerimsi ensefalopatiler.

Tablo-2. BSE görülen ülkelerde insanlar ve hayvanlar tarafından tüketimi riskli kabul edilen
ve kontamine olabilen doku-organlar.
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KOYUN VE KEÇİLERİN VİRAL HASTALIKLARI
MAVİ DİL HASTALIĞI (BLUE TONGUE)
Virus Reoviridae ailesinde yer almaktadır.
Reovirusların genel özellikleri:
Reoviruslar zarfsız, kübik şekilli, büyüklükleri 60-80 nm, çift iplikçikli RNA
viruslarıdır. Virion yapısında bir veya iki katlı, dış protein tabaka ve bir iç protein
tabakasından oluşmuştur. Reoviridae familyasındaki viruslar dış etkilere dayanıklıdırlar.
70oC'de aktivitelerini sürdürüler ve lipid eriticilerine karşı dayanıklıdırlar. Hücre
kültürlerinde ürerler. Familya içerisindeki cins ve türler ile bunların konakçıları tablo 1’de
gösterilmiştir. Reoviruslar insan ve hayvanların sindirim ve solunum yolu infeksiyonlarına
neden olurlar.
Cins
Aquareovirus
Coltivirus
Cypovirus
Fijivirus
Orbivirus

Orthoreovirus
Oryzavirus
Phytoreovirus
Rotavirus

Virus
golden shiner virus
Colorada tick fever virus
Bombyx mori cypovirus 1
Fiji disease virus
bluetongue virus 1
African horse sickness
Equine encephalosis virus
reovirus 3
rice ragged stunt virus
wound tumour virus
simian rotavirus SA11

Konakçı
Balıklar
Insekler; memeliler
Insekler
Insekler, bitkiler
Insekler; ruminant
At
At
memeliler, kuşlar
bitkiler
bitkiler
memeliler

Tablo 1: Reoviridae (REO = Respiratory Enteric Orphan) familyasındaki cinsler, virus ve konakçıları

Virus replikasyonu hücre stoplazmasında gerçekleşir. Virionlar hücrelerin sialic asit
reseptörlerine tutunur ve endositosis şeklinde hücreye girer. Sitoplazmada primer ve sekonder
transkripsiyon ile önce negative RNA sentezi sonra viral protein sentezleri gerçekleşir. Tek
RNA segmentinden çift RNA segmentinin oluşum mekanizması henüz tam olarak
açıklanamamıştır. Virionun hücreye tutunmasından itibaren konak hücresinin protein sentezi
azalır.

Mavi Dil Hastalığı
(Koyunların kataral fever infeksiyonu-Blue Tongue)
Etiyoloji
Etken Orbivirus cincinden Blue tongue virustur ve bunlar reoviridae familyasının genel
özelliklerini taşır. Virusun 25 serotipi vardır. Hücre kültürleri yanısıra Embriyolu yumurtalar
ve deney hayvanlarında da üretilebilirler.
Epizootiyoloji
Virus Culicoides cinsi sokucu sineklerle bulaşır. Virusa sığır, keçi ve yabani keçilerde
duyarlıdır. Koyun ırkları arasında duyarlılık farkları vardır, merinos en duyarlı ırktır. Sperma
ile bulaşma mümkündür. Yakın temasla bulaşma minimumdur. Hastalık yaz aylarının
sonlarında vektörlerdeki artışa bağlı olarak daha sık görülür.
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Patogenez
Viruslar viremi döneminden önce kan damarlarının endotel hücrelerinde çoğalır.
Hücresel hipertrofi, piknoz ve karyoreksiz başlar. Bu değişiklikler damar daralmalarına,
eksudasyona ve vücudun çeşitli yerlerinde ödemlere neden olur. Ödeme bağlı olarak
pododermatitis ve tırnak düşmesi görülebilir. Epitel hücre ve iskelet kası bozuklukları yanı
sıra eğer etken plesentaya geçerse intra-uterin infeksiyon sonucu abortus görülür.
Klinik bulgular
İnkübasyon süresi ortalama 7 gündür. Virusun virülensine bağlı olarak hastalığın seyri
değişebilir. Ateş 40oC - 42oC arasında görülür. Akut olgularda dudak ve dil üzerinde ödemler
ve mavileşme görülür. Bazı olgularda abortus şekillenebilir. Subakut olgularda kuzularda
ölüm % 95 oranındadır.

Resim: Mavi dil virusu ile infekte koyunlarda semptomlar. A: ağız ve burunda
kızarıklık, B: dilde mavileşme, C: topallık, D: atık fetus (Fenner ve arkadaşları).
Tanı: Klinik bulgular tanıya yardımcı olur. Kesin tanı için virus izolasyonu ya da
spesifik testler yapılmalıdır. Viremi eritrosit ve lökositlerde olduğu için yıkanmış kan
hücrelerinden embriyolu yumurtalara ve hücre kültürlerine ekim yapılır. IFA, ELISA, AGP,
Nötralizasyon testleri ve Moleküler yöntemler (RT-PCR) tanı için kullanılmaktadır.
Koruma ve Kontrol: Sokucu sineklerle mücadele hastalıkla savaşta etkili bir
yöntemdir. Attenüe polivalan aşılar ilkbaharda gebe olmayan ve 6 aylıktan büyük kuzulara
uygulanır. Hastalığın çıktığı ülkede hemen aşılama ve karantina önlemleri alınması etkenin
diğer bölgelerine yayılmaması için çok önemlidir.

RETROVİRUSLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Familya ismindeki Retro, ters tarafa giden anlamındadır.
İsim REVERSE TRANSKRIPTAZ (RNA-bağımlı DNApolimeraz) enziminden esinlenerek
verilmiştir. Bu enzim familyada,yer alan bütün viruslarda bulunan bir enzimdir.Retroviridae
familyası içerisinde insan ve hayvanlarda önemli infeksiyonlara neden olan viruslar
bulunmaktadır. Tavuk, insan, koyun, sığır ve kedilerde tümörler oluşturan viruslarla birlikte,
AIDS gibi insanlar için önemli patojenlerden biri olan HIV de bu familyadadır. Retroviruslar
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zarflı, kübik, 80-100nm çapında, pozitif polariteli, tek iplikçikli RNA genomuna sahiptir. Isı
(560C de 30 dak), deterjan, yağ eriticiler ve formaldehid ile inaktive olurlar. Ancak diploid
genoma sahip oldukları için UV ve X ışınlarına diğer viruslara göre daha dirençlidirler.
Morfolojik yapılarına ve hücre membranındaki formasyonlarına göre retroviruslar Tip
A, B, C ve D olmak üzere 4 tip olarak adlandırılır (Tablo 1) ve bu adlandırma sadece
klassifikasyonda kullanılır. Tip A retroviruslar klasik retrovirus tanımlaması için
kullanılırken, diğer tipler, viruslar arasındaki tanımlamalar için kullanılır.
Retrovirus proteinlerinin molekül yapıları da cinsler arasında farklılık gösterirler.
Retrovirus genomu diğer viruslarda bulunmayan özellikleri taşırlar. Bunlar; diploid genom
olmaları, konakçı mRNA’sı tarafından sentez edilen viral RNA olmaları, replikasyon
fonksiyonu için spesifik RNA transferi ile ilişkili olmaları, virusların infeksiyon oluşumundan
hemen sonra mRNA özelliği göstermeyen tek zincirli RNA lı viruslar içindeki tek pozitif
polariteli virus olmaları ve reverse transcriptase’ın kendi bireysel kodu olmalarıdır.

Tablo 1: Retroviridae familyası içerisindeki cins, tür ve morfolojik tipleri.
Familya içerisinde 7 cins bulunur (tablo 1). Bu cinslerden Alfa-, Beta-, Gamma
retroviruslar “basit”, diğerleri “kompleks” olarak adlandırılır. Bu basit grup viruslarda GAG,
PRO, POL ve ENV genleri bulunurken (Şekil 1), kompleks grup içerisinde bu genlere ek
olarak virusun özelliklerine göre değiştirilmiş veya eklenmiş yeni genler bulunur. Virus
proteinlerinden zarf (ENV) glicoprotein tip spesifik epitoplar içerirken diğerleri tür spesifik
epitopları içerir ve bu protein virusların nötralize antikorlarını oluştururlar. GAG geni ise
hayvan türleri arasındaki grup spesifik genleri oluştururlar ve türler arasındaki farklılık
epitoplarını içerirler. Farklı türler arasındaki antijenik ilişki karışıktır, kanatlı ve memelilerin
tip C virusları arasında ortak epitop bulunurken, lentivirus cinsindeki viruslar arasında crossreaksiyon bulunmayabilir.
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Şekil 1: Retrovirusların şematik yapısı.
Lentiviruslar, Retroviridae familyasında bulunan virusları içeren bir gruptur. Lentiviruslar
yavaş gelişen nerolojik hastalıklar, arthritis, generalize-kronik zayıflatıcı veya immunodeficiency
sendr-m-iarı ile karakterize enfeksiyonlar oluştururlar. Bu familyadaki viruslar immun
yetmezliklere nden olurlar. İnsanlardaki HIV ve FIV bu familyadadır.
Retroviruslar vertikal ve horizantal olarak bulaşma gösterir. Vertikal bulaşma, tam
virionun veya hücre DNA sına entegre olmuş provirus'un yeni nesle geçmesi ile olur. Vertikal
bulaşma ile yavruya virüs geçtiğinde, yavruda ilk günlerde viremi oluşur. Horizantal bulaşmada,
tavuk löykozunda, infekte civcivlerde löykoz oluşmaz, aksine transient viremi oluşur. Hayvanlarda
antikorlar oluşur ve hayvanlar bağışıklık kazanırlar.
Retroviruslarda viral replikasyon: Hücre reseptörüne tutunan virus füzyonla hücreye
girerken zarfını kaybeder ve kapsit hücre içerisine girer. Kapsit açıldıktan sonra RNA
nükleusa girer ve reverse transcripsiyon ile çift zincirli DNA gelişir. Nükleus içindeki
kromozomun içine konakçı DNA’sına entegre olur ve buna proviral DNA denir. Konakçı
hücresinde transkripsiyon sonucu RNA polymerase yardımıyla birçok RNA kopyası yaparak
nucleus dışını gönderir. Bu arada translasyonla virusun diğer proteinleri yapılır ve hücre
duvarında bunlar birleşerek yeni virionlar oluşur.
Genel olarak retroviridae familyasında yer alan viruslar lipid eriticiler ve deterjanlar ile inaktive
edilirler. Isı ile aktivitelerini kaybederler, 56 C da 30 dakikada inaktive olurlar. UV ve X irradiyona
dirençlidir.
İnsan ve Hayvanlarda infeksiyonlara neden olan Lentivirus’lar:
Human immunodeficiency virus (HIV)
Bovine immunodeficiency virus (BIV)
Feline immunodeficiency virus (FIV)
Simian immunodeficiency virus (SIV)
Caprine artritis encephalitis virus (CAEV)
Maedi-visna virusu infeksiyonu (MVV)
Equine infectious anemia virus (EIAV)
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Koyunlarda Maedi-Visna virusu infeksiyonu
Etyoloji
Etken retroviridae familyasındaki lentivirus cinsinde bulunan maedi-visna visna
viruslarıdır. Viruslar retrovirusların genel özelliklerini taşırlar ve lentivirus cşnsinden
virusların genel özelliklerini taşırlar. Etken eter ve kloroforma duyarlı olup tripsin ve pH4
altında inaktive olurlar. Maidi-visna virusları genomik olarak birbirine çok yakın ve antijenik
olarakta ortak epitopları taşırlar. Birbirlerinin antiserumları ile nötralize olurlar. İki farklı
virus tarafından oluşturulan bu hastalıklar bir hayvanda gelişebilir veya yaygın olarak sadece
Maidi virus enfeksiyonları görülür. Bu enfeksiyonda iki temel bulgu vardır; a) yavaş gelişen
pneumoni, Maidi virus sorumludur b) merkezi sinir sistemi bozuklukları, Visna virus
sorumludur. İnfeksiyon süresince bazen virusun mutasyona uğradığı ve yeni mutant suşlara da
karşı nötralize antikorları oluştuğu saptanmıştır. Viruslar koyun choroid pleksus (CP) hücre
kültürlerinde üretilebilirler ve hücre kültürlerinde sinsitium ve sitoliz oluştururlar.
Epizootiyoloji
Merkezi sinir sistem lezyonları ile gelişen koyun hastalığı visna genellikle İzlandada görülür.
Diğer ülkelerde daha nadir bildirilmiştir. Progresif pulmonar bozukluklarla, seyreden maedi
hastalığı İzlanda dışında bazı Avrupa ülkeleri ve ABD'de görülmüş ve hastalığa progresif
pnomoni denilmiştir. Dünyada koyun sayısının en çok olduğu ülkeler Yeni Zelanda ve
Avustralyada Maedi-Visna hiç görülmemiştir.Ülkemizde varlığı Yılmaz ve arkadaşları
tarafından bildirilmiştir.
Maedi-Visna 1933 yılında Almanyadan İzlandaya 20 karagül koyun
getirilmesinden sonra iki yıl içinde ortaya çıkmış, 1965 yılında 105.000 koyun ölmüş. 600.000
koyun kesime gönderilerek hastalığın eredike edilmesine çalışılmıştır.
Haftalığın bulaşması yakın temas sonucu damlacık infeksiyonu şeklinde olur. İnfeksiyonun
çıkışı ve yayılışı bölgesel özelliklerle etkilenir. İzlandada kışın altı ay koyunlar bir arada ,kapalı
yerlerde barındırılmaktadır. Bu dönem içinde gelişen infeksiyon yakın temas ile duyarlı koyunlara
bulaşmaktadır indirek olarak kontamine yem ve sular bulaşmada etkili olurlar . İnfekte hayvanlardan virus dışkı
ve idrar ile çıkarılır ve etraf kontamine edilir.Klinik semptom göstermeyen koyunlar hastalığı
bulaştırmaz. Koyunlar süt ve kolostrumla kuzulara virusu bulaştırırlar.Viremi döneminde kanda
virüs bulunur. Bu dönemde kan emici artropotlar ve iatrogen olarak bulaşma olabilmektedir.
Vertikal olarak bulaşma nadiren görülmektedir.
Klinik Belirtiler
Hastalığın, maedi şeklinde inkübasyon süresi uzundur. Klinik semptomlar gizli kalır.
Koyunlar üç yaşını geçinceye kadar herhangi bir klinik semptom farkedilmez. Bazen inkubasyon
süresi 8 yıl kadar uzun olabilir. İnfekte koyunlar giderek zayıflar. Solunum güçlüğü vardır. Fazla
yürüme ve koşma sonunda yorulur. Sonra daha belirginleşir ve her zaman fark edilir. İnfekte
koyunlar sürüyü takip edemezler, geri kalır, sürüden ayrı düşerler. Solunum sırasında kafa sallanır,
burun delikleri genişler. Hafif bir burun akıntısı ve öksürük görülür. İnfeksiyonun şiddetli
seyrettiği olgularda, koyunlar yere yatar, kalkamaz. Klinik semptomlar 3-6 ay devam eder.
Gebelik enfeksiyonu şiddetlendirmez. İyi bakım ve besleme koşulları ile hastalık seyri hafifler.
Pasteurella multocida ve Manheimia haemolytica sekonder bakteriyel enfeksiyon olarak hastalığı
şiddetlendirir. Gebe koyunlar yavru atabilir veya kuzular ölü doğabilir.
Hastalığın visna şeklinde inkubasyon süresi bir kaç ay ile 9 yıl arasında değişir. Klinik
semptomlar gizli gelişir. Hastalık belirtileri iki yaştan büyük koyunlarda görülür. Arka ayaklarda
ilk belirtiler başlar, hayvan yürümede zorluk çeker , sürüyü takip edemez ve sürüden ayrılır. Yürüyüş düzgün
değildir. Enfekte koyunlar sendeler veyeredüşerler .Koyungiderek kilo kaybeder,yüz,kaslarıve dudaklar
titrer. Parazis paralize dönüşür. Beden ısısı yükselmez. Enfekte koyunlarda iştah yerindedir. Hayvanın
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çevreye ilgisi iyidir. Hastalık yıllarca devam edebilir. Serebrospinal sıvıda mononüklear hücre
sayısı 200/ml ye çıkar , artar.
Tanı
Klinik bulgulara bakılarak visna şekli scrapi, kuduz, louping ill, borna hastalığı ve
aujesky ile; Maidi şekli de solunum sistemi hastalıları ile karışabilir. Kesin tanı virusun kapsit
ve yüzey antijenlerinin varlığını saptayan EIA, western blot, in situ hybridizasyon veya RNA
amplifikasyonu (RT-PCR) ile yapılabilir. Serolojik olarak CF, ELISA, agar jel diffuzyon ve
plak redüksiyon testleri kullanılabilir. Hücre kültüründe virus üretimi zordur.
Koruma ve kontrol
İnfeksiyona karşı henüz aşı geliştirelememiştir. Maedi-visnanın eradikasyonu İzlanda da
gerçekleştirilebilmiştir. Eradikasyonda kesim yöntemi uygulanmıştır. Hastalık saptanan koyunlar
uzaklaştırılarak hastalığın kontrolü sağlanmıştır. Bu koyunların yerine hastalığın hiç görülmediği
yerlerden koyunlar getirilerek yeni koyun sürüleri oluşturulmuştur. İzlandada eradikasyon
çalışmalarında 100.000 koyun ölmüş, 650.000 koyun uzaklaştırılmıştır.

Keçi artritis ve ensefalitis virusu infeksiyonları =caprine arthritis
encephalitis virus (CAEV)
Keçi arthiritis-ensefalitis 1974 de ABD'de saptanmıştır. Günümüzde hastalığın bütün
dünyada yaygın olduğu bilinmektedir. Keçilerde hastalık iki şekilde görülmektedir. 2-4 aylık
oğlaklarda ensefalomyelitis , bir yaştan büyük keçilerde arthritis şeklindedir.
Etiyoloji: Hastalık etkeni Retroviridae familyasından lentivirus’tur.
Epizootiyoloji: ABD'de hastalık keçilerin önemli bir viral enfeksiyonudur. Bazı sürülerde
morbidite %80'e ulaşır. Bulaşmada kolostrum ve süt önemli rol oynar. Kolostrum ve sütte bol miktarda
virus bulunur ve doğan oğlaklar süt emerken enfeksiyonu alırlar.
Klinik belirtiler: İnfekte, keçilerde merkezi sinir sistemi etkilenir ve paraliz şekillenir. İnfekte
hayvanlar zayıftır, titrerler.Kıllar kabarıktır. Beden ısısında yükselme görülmez. 2-4 aylık
oğlaklarda ensefalomylitis görülür. Daha büyük olanlarda eklemler şişer ve ağrılıdır, özellikle
karpal eklemlerde şiş ve ağrı belirgindir.
Tanı
Tanı direk olarak AGP ve indirek olarak, immunfloresans ve ELISA testleriyle
spesifik antikorların saptanmasıyla yapılır. Son yıllarda PCR ile de etken saptanması
yapılabilmektedir.
Koruma ve kontrol
Yeni doğanların infekte anneden kolostrum ve sütle etkeni almasını engellemek için
bu yavrulara aynı anneden kolostrum ve süt emzirilmez. Alternatif olarak 560C’de 1 saat
ısıtılmış anne sütleri yavrulara verilebilir veya inek sütleri ile yavrular beslenebilir. Etkili bir
aşısı yoktur.
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LOUPİNG İLL
(Koyunların Sıçrama Hastalığı)
Koyunların Flaviviridae ailesindeki flaviviruslardan Louping ill virusunun neden
olduğu ve encephalitis ile karakterize bir hastalığıdır.
Flavivirusların genel özellikleri: Familya içerisinde genomik ve fizyokimyasal
özellikleri birbirine benzeyen fakat biyolojik olarak birbirinden farklı 3 cins bulunur.
Familyadaki cinsler ile bu cinsler içindeki önemli viruslar ve bunların oluşturduğu hastalıklar
Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu cinslerden sadece flavivirus cinsinde 69 virus bulunur,
bunlardan 30 kadarı arthropodlarla insanlara bulaşan hemorajik fever, encephalitis ve hepatitis
gibi yaşamı tehdit eden zoonotik özellikte enfeksiyonlara neden olurlar. Pestiviruslar ise sığır,
koyun, keçi ve domuz gibi hayvanlarda önemli enfeksiyonlara neden olan türleri içermektedir.
Flavivirus virionları ortalama 50nm çapında, icosahedral simetrili kapsiti çevreleyen
peplomerlerle çevrili lipid zarftan oluşur. Genom pozitif polariteli ve tek zincirli RNA’dan
oluşur ve RNA infeksiyözdür. Flavivirus virionunda 3 yapısal protein (C, prM ve E) bulunur
(Şekil 1,2). Virionun en önemli proteini nötralize epitopları içeren E proteindir. Bunların
dışında 7 yapısal olmayan protein de bulunmaktadır.
Viruslar çevre şartlarına karşı dayanıklı değildirler, ısı (560C’de 35 dakikada) ve
dezenfektanlarla kolaylıkla inaktive olurlar.
Flaviviruslar Vero ve BHK-1 hücre kültürleri ile tavuk, ördek embriyo-fibroblast
primer hücre kültürlerinde çok kolay üretilebilirler. Yeni doğmuş fare yavrularını da enfekte
edebilir ve bunları öldürebilirler.
Tablo 1: Flaviviridae familyasındaki cinsler, önemli türler, konakçılar ve oluşturdukları hastalıklar

Virus
Konakçı
Hastalık
Flavivirus cinsi
West Nile virus
İnsan, at, kedi, köpek encephalitis
Japanese encephalitis virus
Domuz, insan
abort, encephalitis
Murray Valley encephalitis virus
İnsan
encephalitis
St. Louis encephalitis virus
İnsan
encephalitis
Wesselsbron virus
Koyun
abort, generalize enfeksiyon
Dengue 1, 2, 3, 4 viruses
İnsan
ateş, hemorajik fever
Yellow fever virus
İnsan
hepatitis, hemorajik fever
Russian spring-summer encephalitis virus
İnsan
encephalitis
Central European encephalitis virus
İnsan
encephalitis
Omsk hemorarhagic fever virus
İnsan
gastrointestinal hastalıklar
Kyasanur Forest disease virus
İnsan
encephalitis, hemorajik
fever
Powassan virus
Küçük memeliler
encephalitis
Louping ill
koyun
encephalitis
Pestivirus cinsi
Bovine viral diarrhea virus 1, 2
Sığır, buzağı
generalize persiste
enfeksiyon
Border disease virus
Koyun, kuzu
congenital hastalıklar
Hog cholera virus
Domuz
sistemik hastalıklar
Hepacivirus cinsi
Hepatitis C virus
İnsan
generalize persiste enfeksiyon
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Şekil 1: Flavivirus genomu

Şekil 2: Flavivirus virion diyagramı

Resim 1: Flavivirusların elektron mikroskopik görüntüleri

Viral replikasyon
Viruslar E glycoproteinleri ile hücrelerin reseptörlerine tutunur ve endositosis yoluyla
hücre içerisine girerler. Replikasyon stoplazmada gerçekleşir (şekil 3). Önce negatif-sense
RNA sentezlenir, sonra diğer sentezlenen proteinlerler birlikte golgi aparatı ve endoplazmik
retikulumdaki yeni virionlar hücre dışına çıkarlar.
Şekil 3: Flaviviruslarda replikasyon
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Etiyoloji
Louping ill, İngiliz adalarında ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesinde
ve ülkemizde klinik olarak Trakya bölgesinde tanımlanan koyunların akut seyirli, ateş ve
merkezi sinir sistemi semptomları ile karakterize bir hastalığıdır. Etken Flavivirus cinsindeki
Louping ill virusudur ve Flaviviridae familyası genel özelliklerini taşırlar. Virus pH 6.4’de
ördek eritrositleri ile hemaglutinasyon aktivitesi gösterir. Virus oda ısısında 1-2 gün, %2’lik
fenol ve %1’lik fenolde 1-2 saatte inaktive olur. Hücre kültürü, emnriyolu yumurtalar ve yeni
doğmuş fare, rat ve hamsterlarda kolaylıkla üreyebilirler. Etkenin sığır, at, keçi, insan,
kemirgenler, köpek, maymun ve domuzlarda da enfeksiyon yapabildiği bildirilmektedir.
Epizootiyoloji
Virus Ixodes ricinus kenesiyle duyarlı hayvanlara taşınır. Larva durumundaki keneler
virusu enfekte koyunlardan alırlar ve yetişkin kenelere naklederler. Bu kenelerle de diğer
hayvanlara taşınırlar. Hastalık kenelerin biyolojik yaşam siklusuna bağlı olarak ilkbahar ve
sonbahar aylarında ortaya çıkmaktadır. Laboratuar şartlarında insan ve maymunlara temas
yoluyla bulaştığı bildirilmektedir. Virus kenelerle veya yakın temasta bulunan insan ve
laboratuar çalışanlarına bulaştığı ve kısa dönemli encephalitis oluşturduğu bildirilmektedir.
Patogenesis
Virus organizmaya girdikten sonra lokal lenf yumrularına ve dalağa giderek burada
çağalırlar. Önce ateş sonra klinik semptomlar gelişir ve ikinci bir ateş yükselmesi ortaya çıkar.
Bu sürede virus kan ve beyin bariyerini aşarak merkezi sinir sistemine yerleşir. Bu dönemde
ateş yükselmesi durur ve bu durumda enfeksiyon ölümle son bulur.
Klinik bulgular
Enfeksiyonun inkübasyon süresi 6-18 gündür. İki fazlı ateş yükselmesi görülür,
hayvanlarda gürültü ve seslere karşı aşırı duyarlılık ve spazmlar gelişir. Merkezi sinir
sistemine bozuklukları, titremeler, cerebral-ataksi ve buna bağlı olarak sıçrar gibi yürümeler
görülür. Hastalık ismini bu nedenle almaktadır.
Tanı
Klinik olarak scrapi, kuduz ve listeriosis gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları
oluşturan hastalıklarla karışır. Virus hastalığın akut döneminde alınan kandan hücre
kültürlerine (Tavuk embriyo fibroblast, fare embriyo fibroblast, maymun böbrek, tavşan
böbrek, domuz böbrek ve BHK-21 hücre kültürleri) yapılan ekimlerle üretilebilir. Seroloji
testlerde (Nötralizasyon, hemaglutinasyon inhibisyon ve komplement fikzasyon) iki hafta ara
ile alınan kan serumlarında antikor yükselişine bakmakta hastalığın tanısı konulabilir.
Koruma ve control
Hastalığı atlatanlar uzun bir süre bağışık kalırlar. Üzerlerinde keneler bulunan
koyunlar akarisitlerler yıkanırlar. Genel kene mücadelesi çok önemlidir. Hücre kültürlerinde
üretilen viruslar inaktive edilerek yağlı adjuvantlar ile karıştırılırlar ve enfeksiyondan şüpheli
bölgelerdeki hayvanlara uygulanırlar. Bu tip aşılarla başarılı sonuçlar alınmıştır. Hatta bu
hayvanların kolostrum ve sütleri ile antikorları yavrulara uzun bir süre aktardıkları
bildirilmektedir.
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KUZULARIN ENZOOTİK HEPATİTİSİ
(Rift Valley Fever, Rift vadisi humması)
Etiyoloji
Hastalık ilk kez 1912 yılında Kenya’da bildirilmiş ve 1936 yılında Kenya’nın Rift
vadisindeki Naivasha gölü çevresindeki koyun ve kuzulardan izole edildiği için bu şekilde
isimlendirilmiştir. Etken Bunyaviridae familyası Phlebovirus cinsindeki Rift Valley fever
virustur (RVFV) ve bunyavirus genel özelliklerini taşır.
Resim 1: Bunyavirusların elektron mikroskopik görüntüsü

Epizootiyoloji
Virusun bulaşması enfekte hayvanlardan virusu alan Culex ve Aedes türü
sivrisineklerin diğer hayvan ve insanları ısırması ile olmaktadır. Afrika’nın birçok bölgesinde
spontan olarak görülen bu enfeksiyon, yağışların artması ve sivrisineklerin çoğalması ile
epidemik olarak ortaya çıkmaktadır. Laboratuar çalışanlarının ve enfekte hayvanlarla yakın
temasta bulunanlarda orofarinx yoluyla da bulaştığı bildirilmektedir. Enfekte hayvanların kan
ve dokularıyla da virus taşınabilir. Enfekte hayvanların abort sırasında kan ve plasenta ile de
virusu çevreye yaymaktadırlar.
Patogenesis
Virus vücuda girdikten sonra 30-72 saat gibi kısa bir sürede karaciğer ve
redikuloendotelyal organlarda yaygın sitopatolojilere neden olur. Hastalığın ilerlemesi ile
sinir nekrozları ve perivasküler infiltrasyonlara bağlı encephalitisler gelişir. Hepatik nekroz ve
hemorajik komplikasyonlar sonucu ölüm gerçekleşir. Deneysel enfeksiyonlarda laboratuvar
hayvanlarında ve evcil hayvanlarda ölüm görülür. Bu ölüm vakalarında hepatitis ve
encephalitis en çok görülen iki sendromdur.
Klinik Bulgular
İnkübasyon süresi 5-7 gün olan bu enfeksiyon, akut, subakut veya gizli seyredebilir.
Enfekte koyunlarda ateş, iştahsızlık, kusma, salivasyon, burun akıntısı ve kanlı ishal
gözlenebilir. Gebelerde abort % 90-100 oranındadır ve ölüm, kuzularda % 90, koyunlarda ise
% 20-60 arasındadır. Keçilerdeki enfeksiyon koyunlarınkine benzer, sığırlarda ise abortus
koyunlardaki gibidir ve buzağılardaki ölüm oranı % 10-30 arasındadır.
İnsanlarda inkübasyon süresi 4-6 gündür ve hemen klinik semptomlar gelişir. Şiddetli
başağrısı, ateş, ishal, kusma ve hemorajiler görülür. Karaciğer yetmezlği olanlarda ölüm oranı
% 10, diğerlerinde % 1-2 arasındadır.
Tanı
Klinik olarak birçok hastalıkla karışabilir, fakat ölüm oranındaki artış şüphelendirir.
Serolojik olarak akut serum örneklerinde IgM ELISA ile veya iki hafta ara ile alınan serum
örneklerinde IgG’ler için ELISA, nötralizasyon, hemaglutinasyon-inhibisyon testleri ile tanı
yapılabilir. Virusların hücre kültürlerinde (Vero, BHK-21, MDBK) üretilmesi mümkün fakat
132

bu çalışmalar referens laboratuarlarda yapılmalıdır. İnsanlar için bulaşıcı olduğundan
laboratuar çalışanları inaktif RVFV aşısı ile aşılanmalıdır.
Koruma ve kontrol
Vektörlerle savaş, korunma için en önce düşünülmesi gerekir. Fare beyninde ve
embriyolu yumurtalar kullanılarak geliştirilen attenüe virus aşıları ucuz, etkili fakat gebe
koyunlarda abort oluşturmaktadır. Hücre kültürlerinde geliştirilen inaktif aşılar pahalı
olmalarına karışın, abort sorunlarını ortadan kaldırmaktadır. Bugün Afrikanın birçok
bölgesinde bu aşılar kullanılmaktadır.
Hastalığın klinik tanısı kolay değil fakat mumufiye abortuslar şüphelendirir. Doğan
yavrulardan veya abort fetuslardan alınan kan serumlarında serolojik testlerle antikorlara
bakılır. Virus izolasyonu oldukça zordur fakat plasenta ve beyinden izole edilebildiği
bildirilmektedir. Otopsi sonrası beyin dokularında IF yöntemi ile viral antijenler saptanabilir.
Ayrıca enfekte hayvanların kan serumlarında ELISA ve nötralizasyon yöntemiyle de tanı
yapılabilir.
Hastalığın kontrolu için sivrisinek mücadelesi önemlidir. Japonya ve Avustralya’da
hücre kültürlerinde geliştirilen inaktif virus aşıları sığır ve koyunlara uygulanmakta ve başarılı
sonuçlar alınmaktadır.

KÜÇÜK RUMİNANTLARIN VEBASI
Peste des Petits Ruminants (PPR)
Koyun ve keçi vebası (Peste des pestits ruminants; PPR), ateş, nekrotik stomatitis,
gastroenteritis, konjuktivitis ve pneumoni ile karakterize akut ve subakut bir infeksiyondur.
İlk defa 1940 yılında Afrika’da rapor edilmiştir.
Etiyoloji
Hastalık etkeni, sığır vebası virusu, köpeklerin distemper virusu ve measles virusu ile
yakın antijenik ilişki içinde olup Paramyxoviridae familyasında yer alan morbilli virustur.
Etken PPR virusudur, paramyxovirus özelliklerini taşır. Isı, yağ asitleri ve düşük pH’ya karşı
duyarlıdır. Virus pH 4.0 ile 10 arasında stabildir. Hücre kültürlerinde üreyebilir. Sığır vebası
virusu ile antijenik yakınlığı vardır. Virionun çapı sığır vebası virusunun çapından büyüktür.
Epizootiyoloji
Günümüzde PPR hastalığı Afrika, Africa, (ekvator ile sahara çölü arasındaki bölge), Orta
Asya, Orta doğu, Arap yarımadası ( Israil, Suriye, Irak, Ürdün) ve Hindistan da ve ülkemizde
yaygın şekilde görülmektedir.
Hasta hayvanlar ekskret ve sekretleriyle (burun akıntısı, gözyaşı ve idrar) virusu saçarlar.
Keçiler koyunlara göre daha duyarlır. Bulaşma direkt ve indirekt olabilir.
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PPR çoğrafik dağılımı

Burunda nekrotik alanlar, konjuktivitis, stomatitis ve gingivitis

Patogenezis
Virus, oral ve solunumla alınır, sonra bronşiyal lenf yumruları ve tonsilerin
mononükleer hücrelerine girer ve kana geçer. Viremi başlar ve kemik iliği, dalak, timus,
servikal ve mezenteriyal lenf nodüllerine, karaciğer kupfer hücrelerine, mide ve ince barsağın
lamina propriyasındaki makrofajlara yayılır. İnfeksiyonun 9. gününden sonra beyinde
meningeal makrofajlarda, glia hücreleri ve nöronlarda görülür. Nöronlarda infeksiyon olursa
hayvanlarda spazmlar, paraliz ve ölüm görülür. Virus epitel hücrelere afinite duyduğundan
deri, sindirim, solunum ve ürogenital sistem organlarında bozukluklar şekillenir
Klinik Bulgular
Hastalığın inkubasyon periyodu ortalama 4-6 gündür. Fakat bu süre 3-10 gün arasında
değişebilir. Klinik belirtiler 41°C’ ye çıkan ateş ile başlar ve ateş 3-5 gün sürer. Hayvanlarda
iştahsızlık, solunum güçlüğü görülür. Seröz burun ve gözyaşı akıntısı oluşur. Ateş
yükselmesinin başlangıcından itibaren 4 gün içinde hayvanlarda ağız boşluğunda damaklarda
hiperemi, eroziv lezyonlar ve salya akıntısı görülür. Hastalığın ileri devrelerinde kanlı ishal
ortaya çıkar, solunum güçlüğü, pnuemonia, öksürük ve abdominal solunum tipik belirtilerdir.
Morbitidy %100, şiddetli salgınlarda mortality %100 e çıkar. Orta şiddetle salgınlarda
mortality %50 yi geçmez. Keçiler daha duyarlıdır.
Tanı
Ağız lezyonu, kazıntı, konjuktival ve burun svabı, dışkı ve ölü hayvanlardan
lenforetiküler dokular (dalak, mezenterik ve bronşiyal nodlar) ve akciğerden örnekler
alınmalıdır. Örnekler soğuk zincirde gönderilmelidir.
Serolojik testler (HI, serum nötralizasyon, ELISA, CF) kullanılır.
Direk yöntemler (immunelektromikroskop, RT-PCR, immunoperoxidase,, immunofloresan,
ELISA) ile antijen saptanabilir.
Hücre kültürlerinde (Vero, BHK-21, MDBK, MS, primer kuzu böbrek) virus izolasyonu ile
tanı yapılmaktadır.
Korunma ve kontrol
Bakanlığa bildirilmeli ve karantina uygulaması yapılmalıdır. Geçmişte Sığır vebası
aşıları ile aşılamalar yapılıyordu ve koruma sağlıyordu. Ancak serolojik çalışmalarda
(retrospektif= geriye dönük) yanılmalara sebep olacağı için bu uygulama aşamalı olarak
azaltıldı. Günümüzde PPR’ın homolog aşısı geliştirilmiştir ve iyi bir bağışıklık
oluşturmaktadır. Ayrıca rekombinant aşı çalışmaları vardır ve saha denemeleri aşamasındadır.
Eradikasyon için;-Karantina uygulaması, İnfekte hayvan karkaslarının yakılması yada
gömülmesi gerekir. Dezenfeksiyon yapılmalı; (malzemeler ve çevrenin) fenol bileşikleri, %
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2’lik Sodyum hidroksit 24 saat uygulanmalı. Eter ve deterjanlara etkenin duyarlılığı var.
Etken soğukta ve donmuş dokularda uzun süre yaşayabilir. İthalat yasaklanır.

BORDER DISEASE (Sınır hastalığı)
(Hairy Shaker Disease veya Fuzzy Lambs Syndrome )
İlk kez 1959 yılında İngiltere ile Galler arasındaki sınır bölgelerinde bulunan koyunlarda
tespit edilmiştir. Günümüzde tüm dünyada yaygındır. Prevalans %5 -50 arasındadır.
Ülkemizde de serolojik ve virolojik olarak bildirilmiş bir hastalıktır.
Koyun ve keçi populasyonlarında özellikle üreme sistemine yönelik bulgularla karakterizedir
ve postnatal enfeksiyonda genellikle subklinik seyreden bir virus enfeksiyonudur. Ayrıca
dikleşmiş ve karışmış tüyler ve kafatası iskeletinde değişikliklerle görülebilir.
Etiyoloji
Flaviviridae ailesinin Pestivirus genusuna aittir. Zarlı, helikal simetri yapıda, pozitif
polariteli, tek iplikçikli, 40-60 nm büyüklükte, bir genoma sahip, RNA’lı bir virusdur. Etken
hem sığırların Sığır Viral Diyare Virusu (Bovine Virusdiarrhoea Virus - BVDV) genotip 1 ve
2 hem de Avrupa Domuz Vebası Virusu ile yakın antijenik ilişki içindedir
Sığırlarda Sığır Viral Diyare Virusu (Bovine Virus diarrhoea Virus - BVDV) Koyun ve
keçilerde Sınır Hastalığı Virusu (Border Disease Virusu - BDV) alır. Keçilerde de Sınır
Hastalığı infeksiyonunu ilk kez Senegal’de saptanmıştır. Yaban hayatında geyiklerde)
bildirilmiştir. Bunlar “ruminant pestivirusları” olarak adlandırılırlar.
Border hastalığı virusunun 4 alt grubu vardır.
BVD1 (a ve b); koyun ve keçilerde
BVD2 (a ve b);koyun ve ren geyiği
BDV-3 ; domuzda
BVD4; İspanya’da bir geyik türünde
Sitopatojen olan ve olmayan (doğada %95 oranında ) olarak 2 ye ayrılır
NCP olan biyotipler persiste ve konjenital infeksiyonlardan, sitopatojen olan biyotipler ise
mukozal belirti gösteren ve ölmek üzere olan koyunlardan izole edilmiştir. BDV konak
dışında dış ortamda uzun süre canlı kalmaz. Isıyla güneş ışığı ve ezenfektanlarla kolayca
inaktive olur. Eğer gebelik sırasında oluşan bir pestivirus enfeksiyonu immun sistemi henüz
gelişmemiş (immature) olan yavruya transplasental olarak aktarılırsa (koyunlarda gebeliğin
60-80. gününe kadar, keçilerde 80-100. gününe kadar), yavruda immuntolerans gelişir.
Persiste enfekte (Pİ) olarak doğan bu yavrular, ömürleri boyu virus rezervuarı olarak
enfeksiyonun devamlılığından sorumludurlar. Yaşamlarının bir döneminde sitopatojen
biyotiple karşılaşan Pİ hayvanlarda, ölümle sonuçlanan Mukozal Hastalık (Mucosal Disease MD) tablosu gelişir. Mukozal Hastalık koyunlarda doğal enfeksiyonu takiben bildirilmiştir
ancak keçilerde bildirilmemiştir.
Pİ hayvanlar viremiktir; antikor negatiftir ve infeksiyonun en önemli kaynaklarıdır sürekli
virus saçarlar. Bu şekilde koyundan koyuna bulaşma olur. Keçilerde abort daha az görülür.
Viremik Pİ hayvanları saptamak için serolojik testler yetersizdir. Aslında serolojik olarak
(antikor)pozitif olması ve nonviremik olması güvenli olarak düşünülebilir. Hayvan iyileşmiş
olabilir.
Koyunlarda klinik tablo; akut, fötal infeksiyon vepersistent viremi şeklinde oluşabilir.
Akut infeksiyon; Sağlıklı yeni doğanlarda ve yetişkin koyunlarda orta bşiddetli yada belirtisiz
infeksiyon oluşabilir. Bu hayvanlarda kısa süreli viremi (4-11 gün) dönemiyle ilgili olarak
hafif ateş ve leukopeni gözlenir. Bu aşamadan sonra serumda nötralizan antikorlar saptanır.
Akut infeksiyon en iyi şekilde çift serum örneklemesiyle serolojik olarak saptanabilir. Bu
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hayvanlarda bazen yüksek ateş uzun süreli leukopeni, iştahsızlık, konjuktivitis, burun
akıntısı, solunum güçlüğü ve ishal görülebilir ve ölüm oranı gençlerde %50 olabilir.
Klinik Bulgular
Koyunlarda klinik tablo; akut, fötal infeksiyon, ve persistent infeksiyonlar şeklinde
oluşabilir.
Akut infeksiyon; Sağlıklı yeni doğanlarda ve yetişkin koyunlarda orta şiddetli yada belirtisiz
infeksiyon oluşabilir. Bu hayvanlarda kısa süreli viremi (4-11 gün) dönemiyle ilgili olarak
hafif ateş ve leukopeni gözlenir. Bu aşamadan sonra serumda nötralizan antikorlar saptanır.
Bu hayvanlarda bazen yüksek ateş uzun süreli leukopeni, iştahsızlık, konjuktivitis, burun
akıntısı, solunum güçlüğü ve ishal görülebilir ve ölüm oranı gençlerde %50 olabilir.
Fötusun ölümü gebeliğin her hangi bir döneminde olabilir. Genellikle erken dönemde olur ve
fötus resorbe olabildiği için infeksiyon fark edilmeyebilir. Kuzulama zamanı fötus abortları,
ölü doğum ve zayıf prematüre kuzu doğumları oluşabilir. yapağı kalitesinde bozukluk
gösteren yavru doğumları (Tiroid hipofonksiyonu sonucu, kıl folliküllerinde anormallik
sonucu köpek kılı görünümü ya da yağlı yapağı sendromu, yapağıda anormal pigmentasyon
sonucu kahve veya siyah renkli tüyler) karakteristik bulgulardandır Enfekte yavrularda
sıklıkla karşılaşılan merkezi sinir sistemi bulguları olarak; ataksi/tremor (kuzularda), devamlı
diş gıcırdatma, inkoordinasyon görülebilir.
Bulaşma
Direk ve indirek yolla olur; Göz yaşı, burun akıntısı, amniyotik sıvı, plasenta ve sperma ile
saçılır.
İndirek; kontamine alet ve materyaller, yem ve su ile olur.
Enfeksiyonun epidemiyolojisinde vertikal nakil oldukça önemli bir rol oynamaktadır.
Özellikle koyunlarda fötal enfeksiyon sonucunda, virusla persiste enfekte kuzu doğumları
oluşabilmektedir. Keçilerde persiste enfekte yavru doğumuna ilişkin bildirim
bulunmamaktadır.
Horizontal bulaşmada, BDV ile geçici viremik olan ya da PI hayvanların sekret ve
ekskretleri ile etkenin nakli söz konusudur. Koyunlarla yakın temasta bulunan sığırlar da
bulaşmada rol oynayabilmektedir. Sığır ve koyunlarda türler arasında karşılıklı etken nakli
gözlenmesine rağmen, genellikle akut enfekte keçilerden diğer hayvan türlerine enfeksiyonun
aktarımı söz konusu olmamaktadır. Bununla birlikte keçiler, Pİ hayvanlarla aynı ortamı
paylaşırlarsa, kolaylıkla enfekte olabilmektedirler
Bulaşmada klinik belirti göstermeyen Pİ hayvanlar önemli rol oynarlar. Bunlar sekret ve
ekskretleriyle sürekli virus saçarlar. İnfekte erkek kuzularda infertilite oluşur ve spermaları ile
sürekli saçıcıdırlar.
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Patogenez
Koyun ve keçilerde oro-nazal enfeksiyonu takiben gelişen akut enfeksiyonda erişkin
hayvanlarda hafif ateş dışında bir klinik semptom görülmez. Buna karşın plasenta bariyerini
aşan etken fötal enfeksiyona neden olur ve gebeliğin dönemine göre fötusta farklı sonuçlara
yol açar.
İmmunkompetens öncesi oluşabilecek transplasental enfeksiyon, embriyonun resorbsiyonu
sonucu erken ölümler, corpus luteumun gerilemesi nedeniyle gebelikte östrus başlangıcı,
fötusun mumifikasyonu veya ikizlerden birinin rezorbsiyonu, kongenital anomalili yavru
doğumları ve normal görünümlü yavru doğumları ile sonuçlanabilmektedir. Transplasental
enfeksiyon, kuzu fötuslarında tiroid hipofonksiyonuna neden olabilmekte ve bu etki sebebiyle
çeşitli organlarda fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilmektedir (33). Keçilerde bu tür klinik
bulgular bildirilmemiştir.
İmmun sistemin gelişimini tamamlaması sonrasında oluşan fötal enfeksiyonlar ise, immun
yanıt oluşumu ile sonuçlanır. Bu durumda doğan kuzuların prekolostral kan örneklerinde
BDV spesifik antikor varlığı saptanır (Şekil).
Persiste enfekte kuzuların sitopatojen suşlar ile enfeksiyonunun, sığırların Mukozal Hastalık
enfeksiyonu-na benzer bulgulara neden olduğu bildirilmiştir
Tanı
Klinik bulgular önemlidir. Özellikle üreme performansının azalması (abort,
kongenital anomalili yavru doğumu, ölümler, döl tutmama ), canlı doğan yavrularda gelişme
geriliği ve merkezi sinir sistemi bulguları, yaşama gücü zayıf yavrular ve Mukozal Hastalık
benzeri semptomların görülmesi pestivirus enfeksiyonundan (BDV ya da BVDV nedenli)
şüphe edilmesine yol açabilir.
Kesin tanı için lab muayeneleri gerekir
Direk tanı; için immunohistokimyasal testlerle dokularda viral antijen saptanması yada virus
izolasyonu yoluna gidilebilir.
Ayrıca RT-PCR kullanılır.
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Akut infeksiyon en iyi şekilde çift serum örneklemesiyle serolojik olarak saptanabilir. Ancak
ticari antijen ELISA kitleri BVDV’de olduğu gibi kullanılmamaktadır.
İndirekt olarak Kan serumunda BDV spesifik antikorların tespiti için virus nötralizasyon
testi ve ticari ELISA kitleri kullanılmaktadır (%10 örnekleme önerilir)
Klinik bulgular önemlidir. Özellikle üreme performansının azalması (abort, kongenital
anomalili yavru doğumu, ölümler, döl tutmama ), canlı doğan yavrularda gelişme geriliği ve
merkezi sinir sistemi bulguları, yaşama gücü zayıf yavrular ve Mukozal Hastalık benzeri
semptomların görülmesi pestivirus enfeksiyonundan (BDV ya da BVDV nedenli) şüphe
edilmesine yol açabilir.
Kesin tanı için lab muayeneleri gerekir
Direk tanı; için immunohistokimyasal testlerle dokularda viral antijen saptanması yada virus
izolasyonu yoluna gidilebilir.
Ayrıca RT-PCR kullanılır
Akut infeksiyon en iyi şekilde çift serum örneklemesiyle serolojik olarak saptanabilir. Ancak
ticari antijen ELISA kitleri BVDV’de olduğu gibi kullanılmamaktadır.
İndirekt olarak Kan serumunda BDV spesifik antikorların tespiti için virus nötralizasyon testi
ve ticari ELISA kitleri kullanılmaktadır
Bazı Pİ hayvanlar kolostrum ile antikor aldıkları için ilk 3 aylık yaşta antikor pozitif
bulunabilirler bu sonucu yanıltabilir.
Koruma kontrol
Persiste infekte hayvanların saptanıp sürüden çıkartılması ve gebelik öncesi damızlık
hayvanların aşılanması benimsenmiştir.
Bu nedenle doğal aşım için kullanılacak olan ya da sperma donörü olan koçlar, BDV
yönünden kontrol edilmelidirler. Bu amaçla, kan ve/veya sperma örnekleri kullanılarak virus
izolasyonu ya da RT-PCR tekniği uygulanabilir.
Avrupada lisanslı bir aşısı kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde BVDV aşısı kullanılmaktadır.

ÇİÇEK VİRUSLARI FAMİLYASI
POXVIRIDAE
Çiçek virusları büyük,dirençli ve DNA’lı viruslardır.Genellikle deri lezyonları
oluştururlar.Enfeksiyonları bazen öldürücü olabilir.Türe özgü serotipleri mevcuttur.Çift
sarmallı,uzun ve düz bir DNA görülür.Orthopoxviruslar tuğla biçiminde,parapox viruslar oval
yapıdadır.30 ila 200 çeşit protein saptanmiştir. Kuruluğa dirençli olup,toz partikülleri üzerinde
yıllarca canlı kalabilirler. Parapox, Capripox ve Lepropox viruslar etere duyarlıdırlar.
ÜREMELERİ VE SİTOTOPATOLOJİK EFEKT (CPE)ÖZELİKLERİ
Bu viruslarin birçoğu, konak hücre hattinda ve CAM’da ürer. Çoğunluğu CAM’da plaklar
oluşturur. Hücrelerde balon görünümlü CPE ve stoplazmada (intracytoplasmic) inklüzyon
cisimcikleri oluştururlar (Bazen çekirdekte de intranüklear inklüzyon cisimcikleri
görülebilir).Tip-A ve Tip-B olarak iki çeşit inklüzyon cisimciği görülür. Orthopoxviruslar
“Sissitya”oluşturabilir. CPE doku kültüründe kolay görülemeyebilir.
CİNS (Genus)BAZINDA ANTİJENİK FARKLAR VE AYRIMI
Orthopox, parapox ve capripoxvirusları “morfolojik” olarak ayrılabiliriz. Bu cinsler, Agar
Gel Presipitasyon (AGP) ve Virus Nötralizasyon testleriyle de ayrılabilir.Fakat bunlarin bazı
ortak antijenlerinin olması nedeniyle en güvenilir yöntemler; “Restriksiyon Endonükleaz
Analizi” ve “Sekans Analizi” dir.
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Çiçek Virusları (Konak ve Coğrafi Dağılım)
Genus
Orthopoxvirus

Virus
Variola(Small
pox)
Virus
Vaccinia Virus
Sığır Çiçeği
Virusu
Deve Çiçeği
Virusu
Ektromelia Virus

Capripoxvirus

Suipoxvirus
Ceforipoxvirus

Konak
İnsan

Coğrafi Dağılım
Eradike edildi.

İnsan ,
sığır ,manda,domuz,tavşan
Sığır, insan, sıçan, kedi, vahşi
kedi, gerbil , fil, gergedan
Deve

Dünyada yaygın
Avrupa ve Asya
Asya , Afrika

Fare, vole

Avrupa

Maymun Çiçeği
Virusu
Vasin Gishu
Hastalığı Virusu
Tatera poxvirus

Maymun , insan , sincap, ape
At

Batı ve Orta
Afrika
Batı Afrika

Gerbil

Batı Afrika

Rucon poxvirus

Rakun

Kuzey Amerika

Vole poxvirus

Vole

Kaliforniya

Fok poxvirus

Gri fok

Kuzey Denizi

Koyun Çiçeği
Virusu
Keçi Çiçeği
Virusu
Lumpyskin
Disease Virusu
Domuz Çiçeği
Virusu
Myxomavirus

Koyun, keçi

Afrika , Asya

Koyun, keçi

Afrika, Asya

Sığır, manda

Afrika

Domuz

Dünyada Yaygın

Tavşan

Amerika, Avrupa ,
Avustralya

ÇİÇEK VİRUSLARI KONAK VE ÇOĞRAFİK DAĞILIMI (DEVAM)


!
Çiçek
Virusları
İnfeksiyon , İnsandan
Orijin Almıştır

Genus

(Konak ve Coğrafi Dağılım):

Virus

Konak

Coğrafi Dağılım

Molluscipoxvirus

Molluscum Contagiosum
Virus

İnsan

Dünyada Yaygın

Yabapoxvirus

Yabapoxvirus

İnsan, maymun

Batı Afrika

Tanapoxvirus

İnsan, maymun

Batı Afrika

Avipoxvirus

Kanatlı Çiçeği Virusu

Tavuk, hindi, diğer kuşlar

Dünyada Yaygın

Parapoxvirus

Orfvirus

Koyun, keçi, insan

Dünyada Yaygın

Pseudo Cowpoxvirus

Sığır, insan

Dünyada Yaygın

Bovine Papular Stomatitis
Virus

Sığır, İnsan

Dünyada Yaygın

Ausdyk Virus

Deve

Afrika, Asya

Fok parapoxvirus

Fok, insan

Dünyada Yaygın

ORTHOPOXVIRUS ENFEKSİYONLARI
VACCINIA VIRUS ENFEKSİYONU
Çalışmalarında model olarak kullanılır. Smallpoxvirusunun tavşanlarda pasajlanması ile elde
edilir. İnsan, sığır,manda,tavşan ve domuzda görülür
SIĞIR ÇİÇEĞİ (Cowpox)
Rodent,kedi ve sığırlarda görülür,hastalık insanlara kedi ve sığırlardanbulaşır. Ayrıca; Çitalar,
Panterler, Pumalar, Jaguarlar, Aslanlar, Filler, Gergedanlar, Gerbiller,Voleler ve Tahta
fareleri enfeksiyona duyarlıdırlar. Rusya, Avrupa ve sınırlarında görülür.Meme ve meme başı
etkilenir. İnsanda eller ve yüzde Lenfadenopati ve ateşe sebep olur. Enfeksiyon kedilerde
daha ciddi seyreder, pneumonie’ye neden olabilir, baş, dudaklar ve ön extremitelerde
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lezyonlar görülür. 6 ila 8 haftada iyileşir. Çitalarda pneumoni sonucu ölüm görülür. Tanı;
Histopatolojik olarak inklüzyon cisimciği aranır. ETY ve hücre kültüründe izolasyon, PCR ve
serolojik tanı için HA ve İFA kullanılır.
Prognoz genellikle iyidir. Aşı uygulanmaz.
DEVE ÇİÇEĞİ
Yaygın deri lezyonları oluşturur, Afrika’da %25 ölüm olabilir.
EKTROMELİA (Fare Çiçeği:Mousepox)
Ectromelia terimi doğal olarak infekte olmuş farelerde kuyruk ve ayaklarda oluşan nekrotik
ampütasyonlardan dolayı kullanılmaktadır.
1-2 Günde karaciğer nekrozundan ölüm görülür.
Yüz, ayak ve kuyrukta ülserli çiçek lezyonları görülür.
MAYMUN ÇİÇEĞİ (Monkeypox)
Afrikada sık görülen bir hastalık olup vahşi hayvanlarla teması olan kişiler risk
altındadır.İnsanlar arasi bulasma nadir olup, pustul, ateş ve toksemi tablolarina yolaçan bir
hastalıktır. Sincaplar rezervuardirlar.
CAPRİPOXVİRUS ENFEKSİYONLARI
KOYUN ÇİÇEĞİ ve KEÇİ ÇİÇEĞİ
Koyun çiçeği ilk kez 1763 yılında tanımlanmıştır. Koyun çiçeği Türkiye’nin de içinde
olduğu birçok ortadoğu ülkesinde, Çin,ve Hindistanda bildirilmiştir.,
Etken
Koyun çiçeği virusu Poxviridae familyası içinde Capripox virus tur. DNA içeren, zarflı ve
kubik yapıya sahiptir. Poxviridae familyası Chordopoxvirinae ve Entamopoxvirinae olmak
üzere iki alt familyaya ayrılır. Capripox viruslar Chordopoxvirinae familyasında yer alıp
koyun çiçeği, keçi çiçeği ve sığırların yumrulu deri hastalığı (Lumpy skin diseases=LSD)
viruslarını kapsar. Keçi çiçeği, ( LSD ) ile ortak antijenik yapıya sahip olup serolojik olarak
birbirleri ile kros reaksiyon verirler.
Capripoxviruslar eter, kloroform, ısı ve kimyasal maddelere duyarlıdır. Etken direk
güneş ışınlarına maruz kaldığında kısa zamanda inaktive olur. Karanlık ve serin yerlerde iki
yıl, koyun derisinde iki ay kadar hastalık yapma kabiliyetini sürdürür. % 0.1 potasyum
permanganat, % 0.1 süblime, % 0.1 formol, % 1.5 asit fenik ve % 2.5 sülfürik asit
solusyonları virusu inaktive eder.
Epidemiyoloji
Koyun çiçeği Asya, Afrika ve Ortadoğu’da sık görülür. Genç hayvanlar daha duyarlı
olsada hastalık her yaştaki koyunları etkiler. Etken solunum yoluyla, salya ile, çiçek
döküntüleri ve süt ile saçılır.İnfeksiyon hayvandan hayvana damlacık infeksiyonu ile bulaşır,
virus alındıktan sonra viremi meydana gelir ve etken bütün vucuda yayılır.
Klinik bulgular
Koyun çiçek hastalığında inkubasyon süresi, doğal infeksiyonlarda 6 - 8 gün iken
deneysel enfeksiyonlarda 2-3 gündür. Doğal infeksiyonlarda hastalık akut seyreder, ateş
yükselir, nabız ve solunum sayısı artar, gözler şişer. Hayvanın burnundan mukoz bir akıntı
gelir. Konstipasyon ve idrar zorluğu gözlenir. Hastalığın tipik şeklinde, hastalığın birinci
gününden itibaren derinin yapağısız bölgelerinde, burun ,dudaklar, göğüs, bacaklar arasında,
memede ve karında sırası ile papül, vezikül ve kabuk sonra bu kabuklar dökülür ve yerlerinde
izler kalır. Bu papüller 0.5 - 2 cm çapında olup yuvarlak ve elips şeklindedir. Daha sonra
papüller irinleşirler. Bazen atipik koyun çiçeğine rastlanır. Bu formda sadece papül oluştuğu
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görülür ve hayvan iyileşir. Koyun çiçeği hastalığı 3-4 hafta kadar sürer, kış aylarında biraz
daha fazla uzayabilir. Hastalığın şiddetli devrelerinde virusun virulansı yüksek olduğunda
kuzularda pnömoni ve bronko pnömoni meydana gelir. 1-2 haftada ölüm başlar. Ayrıca
mastitis ve abort olguları görülür. Hastalığın seyrinde bakım, beslenme ve hijyen koşullarının
etkisi büyüktür. Hayvanların hastalığa yakalanmasında konstitüsyon ve dispozisyonun büyük
rolü vardır. Koyunlarda morbidite oranı % 70-80, mortalite oranı ise %5-50 arasında değişir.
Kuzularda mortalite oranı % 80’ e çıkabilir.
Kılsız bölgede lezyonlar

Tanı
Capripox virusunun çabuk teşhisi elektron mikroskopi ve klinik bulguların
birleştirilmesi ile yapılır.Ayrıca son yıllarda ELISA testide kullanılmaktadır.
Etkenin izolasyonu için, nötralizan antikorlar gelişmeden önce klinik belirtilerin görüldüğü ilk
hafta içinde ölen hayvanlardan alınan lenf yumrusu, akciğerin lezyonlu parçaları, deri
papülleri uygun materyallerdir. Ateşli dönemde EDTA’ lı tüplere alınan kan örnekleri de
izolasyonda kullanılabilir. Koyun çiçeği virusu, koyun ve sığır orijinli primer hücre
kültürlerinde üretilir. Primer kuzu testis veya kuzu böbrek duyarlıdır. Ayrıca BHK ve Vero
hücre kültürleri de izolasyon amacıyla kullanılabilir.
Virus izolasyonu için alınan kan örnekleri mümkün olduğu kadar buz içinde çabuk bir
şekilde laboratuvarlara ulaştırılmalıdır. Pratik olarak örnekler +4oC’de 2 gün süreyle
lökositler ayrılarak inokulasyon yapılıncaya kadar muhafaza edilebilir. Uzun süreli muhafaza
için –20 oC’de kullanılabilir. Eğer doku örneklerinin alındığı yer uzak ve soğuk zincir yok
ise, %10 gliserol + %90 fizyolojik tuzlu su (FTS) veya fosfat buffer solusyonu (PBS) veya
virus üretme vasatı içinde nakledilir ve virus izolasyonu için alınan biopsi materyalinin
merkezi kısmı kullanılır.
Serolojik testler arasında en spesifik olanı serum nötralizasyon (SNT) testidir. Bu
testlere ilave olarak agar jel immunodiffuzyon, ELİSA, İndirekt İmmunofloresans antikor
testleri kullanılmaktadır. Virusun identifikasyonunda S.N.T., DNA yapılarının saptanması ve
western blot analizinden yararlanılmaktadır.
Koruma Kontrol
Hayvanları koyun-keçi çiçeğine karşı korumada canlı ve inaktif aşılardan
yararlanılmaktadır. İnaktif aşıların canlı aşılardan daha az etkilidir. Canlı aşıların, aşılanan
hayvanda çoğalması nedeniyle hücresel immun yanıt uyarılır. Poxvirus infeksiyonlarında
koruyucu yanıt yüksek oranda hücresel immun yanıta aittir.
Gebeliklerinin değişik dönemlerinde koyun çiçek aşısı ile aşılanan koyunlarda çiçek
hastalığına karşı meydana gelen bağışıklığı kolostrum ve sütleriyle kuzulara aktardığını,
gebeliklerinin birinci 2. ve 3. ayında koyun çiçek aşısı ile aşılanan koyunların kuzulamadan
sonraki ilk 5 günlük süre içerisinde kolostrum ve süt serumlarındaki nötralizan antikor titre
seviyelerinin yüksek olması sayesinde kuzuların bu pasif bağışıklık ile koyun çiçeği
hastalığına karşı korunduklarını bildirmişlerdir. Ülkemizde ihbarı mecbur bir hastalıktır.
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LUMPY SKIN DİSEASE
Sığır ve Mandaların Afrika’da sık görülen bir hastalığıdır. Ateş, zamanla nekroze olan
nodüller, şiş bacaklar, lenfadenitis, gözyaşı, nasal tıkanma, iştah kaybı, ağız ve burunda
ülserler ile karakterize bir hastalıktır. Sindirim ve solunum sisteminde de nodüller görülebilir.
Bulaşma kolaydır fakat ölüm oranı %1-2 kadardır. Enfeksiyon 3-4 ay içinde iyileşir. Bovine
Herpesvirus-2 ile karıştırılır. “Attenue” (Koyun ve Keçi Çiçeği virusu) aşısı mevcuttur.

SUİPOXVİRUS ENFEKSİYONLARI
Domuzlarda görülen, vücudun heryerinde 1-2 cm.’lik papullerle karakterize, daha
çok derinin etkilendiği ve seyri kötü olmayan bir enfeksiyondur. 3 Haftada iyileşir.
LEPORİPOXVİRUS ENFEKSİYONLARI
Avrupa’da tavşanlarda görülen ciddi bir hastalıktır.Myxomatosis sözkonusudur. Konjuktivit,
ağız ve anogenital bölgede şişkinlik sonrasında 48 saatte ölüm görülür. Amerika’da
hayvanlarda “Fibromalar” mevcuttur,iyi huyludur.

MOLLUSCİPOXVİRUS ENFEKSİYONLARI
Bu hastalık insanlarda görülür, Molluscum Contagiosum adını alır. 2 ila 5 mm. Çapında ayrı
ayrı nodüllerle karakterizedir.

YATAPOXVİRUS ENFEKSİYONLARI
Yahapox ve Tanapox hastalığı. İnsanlarda ve maymunlarda deride iyi huylu tümoral
oluşumlarla karakterizedir.
AVİPOXVİRUS (Kanatlı Çiçeği) Enfeksiyonları
Tavuk Çiçeği, Kanarya, Güvercin ve Hindi Çiçeği enfeksiyonlarını kapsar. Kanatlı
hastalıkları adı altında ayrı bir ders olarak verilecektir.
PARAPOXVİRUS ENFEKSİYONLARI
Orf (Contagious Pustular Dermatitis) Enf: Koyun ve keçilerin önemli bir hastalığıdır.
İnsanlara da bulaşır. Ağız ve dudaklarda, genç kuzu ve oğlaklarda dil ve diş etinde de görülen
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papuller ve bunların kuru kabuklanmaları söz konusudur. Koyunlar enfeksiyonu atlatsalar bile
tekrar yakalanabilirler. Hastalık kronikleşebilir. 2 yıl antikor korur. Bulaşma %100 ölüm %125.
Hastalık kronikleşebilir. Gebelikte canlı aşıyla aşılama mümkündür.Deri içi uygulanır.

PSEUDOCOWPOX (Yalancı Sığır Çiçeği)
Süt ve et sığırlarının bir hastalığıdır. Süt sağımı ve emzirme bulaşmada rol oynar.
Memelerde ve buzağıların ağız bölgesinde görülen bu hastalık, yüzük ve at nalına benzer
lezyonlar oluşturur. Etken; Paravaccinia grubunda Parapoxvirus Bovis-2 dir. (orf ve BPS aynı
grupta) Moleküler ayrım gerekir. Bulaşma %60-100 . Çoğunlukla 2 yaşından büyüklerde
görülür. Generalize infeksiyon oluşur.Primer ve sekonder viremi oluşur.

BOVINE PAPULAR STOMATITIS
Etken; Parapoxvirus Bovis-1 dir. inkübasyon süresi 2-4 gündür. Klinik önemi fazla olmayan
ve 2 yaşın altındaki hayvanlarda görülen bu hastalıkta ise ağız bölgesi ve yanak mukozası
etkilenir.İmmünite kısa sürelidir
Kesin tanı; EM ve sığır akciğer hücre kültürü.
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ATLARIN VİRAL HASTALIKLARI
ATLARIN INFLUENZA İNFEKSİYONU=At gribi
Virus Orthomyxoviridae familyasında yer alır:
Orthomyxovirusların genel özellikleri: İnsan ve hayvanlarda bazı zoonotik ve epidemik
infeksiyonlara neden olan virusları içerir. 1918’de çıkan salgında 30 milyona yakın insanın
ölümüne neden olan influenza virusları, hemen her yıl epidemik olarak özellikle kış aylarında
ortaya çıkmaktadır. Familya içerisinde 4 cins vardır, bu cinsler ve infekte ettiği konakçılar
Tablo 1’de gösterilmiştir. Viruslar nucleocapsid ve matrix antijenlerine göre A, B, C olarak
tiplendirilir. Influenzavirusları A; antijen tipi, izole edilen hayvan türü, izole edildiği şehir
veya ülke, serotip numarası, izole edildiği yıl ve H ve N proteinlerinin tipleri sırasıyla
yazılarak isimlendirilir.
Tablo 1: Orthomyxovirusların cins, tür, virionlarındaki helikal simetri sayısı ve
duyarlı konakları
Cins

Tür

Influenzavirus
A

Influenzavirus
A/equine/Prague/1/56 (H7N7)

Influenzavirus
B
Influenzavirus
C

Influenzavirus B (farklı serotip
yok)
Influenzavirus C (farklı serotip
yok)

Konak
At, domuz, mink,
balina, kanatlılar,
insan, kedi, köpek
Insan
Domuz, insan
Çiftlik hayvanları,
insan

Thogotovirus

Viruslar pleomorfik, küre şeklinde bazan pleomorfik, 80-120 nm çapında, zarflı,
cinslere göre değişen helikal simetrilidir (Tablo 1). Genom negatif polariteli, tek zincirli
RNA içeren, 8’e kadar değişik segmente sahip nükleoproteinden oluşur. Zarf dışında 2 çeşit
peplomer vardır (HA ve N glycoproteinler). Zarf üzerinde yapışmış matrix protein (M1) ve
daha büyük matrix protein (M2) bulunur. Influenza C viruslarında multifonksiyonal HEF
proteini tek glikoproteindir. Influenza B viruslarında da tek bir glicoprotein (NB protein)
vardır. HEF ve NB proteinleri hücre reseptörlerine bağlanmada görev yaparlar. İnfluenza A
viruslarındaki HA proteini konakçı hücresindeki sialic acid içeren receptöre bağlanır. Hücre
içerisine girmede (füzyon) görev alır, eritrositlere bağlanır ve nötralizan antikorları
oluşturarak virusun en önemli antijenik yapısını oluşturur. İki peplomerden ikincisi
neurominidase (N) protein, antijeniktir fakat fonksiyonu henüz tam olarak anlaşılamamıştır.
Influenza A viruslarında 17 H ve 9 N alttipleri vardır ve bunların kombinasyonları şeklinde
virus tipleri gelişmiştir (H5N2, H7N1, H7N7 gibi).
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Şekil 1: Influenzavirus A’nın şematik yapısı.

Şekil 2: Influenzaviruslar bulaşma

Kaz ve ördekler virusların doğal konakçılarıdır ve viruslar bunların barsak epitellerine
replike olurlar ve dışkı ile çevreye saçılırlar. Süs kuşları da ülkelerarası ve kıtalararası virusun
taşınmasında rol oynarlar. Virusun konakçılara bulaşması solunumla olur. İnfekte hayvan ve
insanlarda solunm, hapşırma ve öksürük ile virusu saçarlar.

3
3

1

3

2

4

Şekil 3. Atlarda henüz görülmeyen fakat diğer hayvanlar ve insanda görülen H5N1’in
bulaşabildiği türler, yayılması ve kontrol noktaları (Webster, 2006’dan modifiye edilmiştir).
Oklar kesin bulaşmayı, çizgili oklar bulaşmanın kesinleşmediği durumları, rakamlar ise infeksiyonun
kontrolünde önemli noktaları göstermektedir. 1. Evcil kanatlılar ile yabanıl kanatlılar arasındaki temas
önlenmelidir. 2. Evcil su kuşları ile kümes hayvanları arasındaki temas önlenmelidir. 3. Kanatlı hayvanlar yok
edilerek H5 ve H7 eradike edilmeye çalışılır. 4. İnsanların ölü/hasta hayvanlarla (kanatlılar, domuz ve kedi)
teması önlenmelidir .
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Viral replikasyon:
Orthomyxoviruslar içindeki türler konakçı hücresinin farklı reseptörlerine tutunurlar.
Örneğin Influenzavirus A hücrenin sialic asid reseptörüne tutunurlar. Virus hücreye
tutunduktan sonar fuzyonla sitaplazmaya girer, zarf ayrılır ve nükleoproteinler nucleus
içerisine girerler. Negative-sense RNA genome once mRNA sentezini sonra Pozitif-sense
RNA sentezine gerçekleştirir. Virusun diğer proteinleri nucleus içerisinde sentezlendikten
sonar once endoplazmik reticulum sonar golgi aparatı vasıtasıyla hücre dışında birikirler.
Nücleproteinin nücleusdan direk olarak hücre duvarına gelmesiyle onu çevreler ve yeni virion
şekillenmiş olur.

Şekil 3: Orthomyxoviruslarda replikasyon şeması

Atlarda Influenza Infeksiyonu:
(At gribi, Equine Influenza)
Etiyoloji
Etken Influenzavirus A tipinin 1956 yılında Prague’da izole edilen H7N7 serotipi ile
1963 yılında Miami’de izole edilen H3N8 serotipidir ve bu serotipler dünyanın birçok
bölgesinde görülen at gribi vakalarında saptanmıştır. Bunlar kanatlı orijinlidir. H3N8
köpeklerde de gribe neden olabilir. H7N7 insanlarda da infeksiyona neden olabilir. Virus
Orthomyxovirus genel özelliklerini taşırlar. Virus 560C’de 30 dakikada ve pH3’te inactive
olur. Bilinen bütün dezenfektanlara karşı duyarlıdırlar. Hücre kültürleri ve embriyolu
yumurtalarda çok kolay ürer.
Epizootiyoloji
At influenza virusları çok bulaşıcıdır. Morbidite %80-90, mortalite %20 dolayında
olan salgınlar rapor edilmektedir. Morbiditenin düşük olduğu salgınlarda ölüm pek
görülmemektedir. Öksürük ve solunumla virusu saçan hayvnlar çiftlikteki bütün hayvanları
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etkiler. Özellikle yarış atlarının performanslarını çok etkiler ve buradaki bulaşma ile
infeksiyonun diğer çiftliklere yayılmasına neden olur. Bulaşmada çiftlik ekipmanları ve
veterinerler de önemli rol oynarlar. Atlar klinik semptomlar geliştikten sonra 5 gün süreyle
virusu saçarlar ve rüzgarın da etkisiyle bu saçılma 50-60 metreyi bulabilir. At influenzası
daha çok havaların soğuduğu mevsimlerde görülür. Özellikle yarış atlarında yarış mevsiminde
at influenza epidemileri başlar.
Patogenez
Virus, burun mukozasından girer ve epitel hücrelerinde çoğalır. Hücre
dejenerasyonları ve hücrelerde çözülmelerde sonar yangı gelişir. Virus 2-4 gün içeriside bütün
solunum yoluna yayılır. Akciğer alveollerinde ödem oluşur. Bakteriyel kontaminasyonla
broncopneumoni ve prulent bir akıntı gelişir. Öksürük ve akıntılar bu şekilde gelişir.
Klinik Bulgular
İnkübasyon periyodu 1-3 gündür ve sonra mukozada kırmızılık, konjunktivitis, burun
ve göz salgılarında artış görülür. Ateş 40-410C’ye çıkar ve farengial lenf yumrularında
büyüme gözlenir, bu durumda kuru bir öksürük karakteristiktir. Ateş 36 saat devam eder . 1-2
hafta sonra atlarda iyileşme başlar, eğer enfeksiyon bakteriyel bir enfeksiyonlar beraber
seyrederse ateş yükselmesi zamanla devam eder ve hastalık kronikleşir. Kronik olgularda
pneumoni tablosu belirgindir. Hastalığı atlatan hayvanlar 1 yıl bağışık kalırlar. Maternal
antikorlar yavruları uzun sure koruyabilir.
Herhangi bir strese meydan verilmemelidir. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar veya başka
viral enfeksiyonlar başlayabilir. Komplikasyon olursa enfeksiyon şiddeti artar.
Tanı
Klinik olarak herpes virus nfeksiyonları ve rhinovirus infeksiyonları ile karışabilir. HA
ve HI testleri ile tanı yapılabilir. Ayrıca virus tipinin öğrenilmesi için hücre kültürlerine
(MDCK, chick embriyo fibroblast, canine kidney cell line) veya embriyolu yumurtalara
inokulasyonlar yapılabilir. Akut dönemde burundan alınan swablarda real-time RT-PCR veya
RT-PCR ile erken tanıya gidilebilir.
Koruma ve kontrol
Şüpheli veya etken saptanan at 1 ay izole edilir. Bu gibi atlara 1 ay süreyle trasportçıkış sınırı konur. Bakteriyel infeksiyonlara karşı antibiyotik uygulaması yapılabilir. Etkili bir
antiviral ajan olmadığı için en iyi yol aşılamadır. H7N7 ve H3N8 serotipleri kullanılarak
hazırlanan inactive aşılar bölgenin riskli durumuna göre her 3-9 ayda bir uygulanmaktadır.

BORNA HASTALIĞI
Etken Bornaviridae ailesinde yer alan Bornavirus’dur.
Bornavirusların genel özellikleri:
Borna hastalığının etkeni olan BDV, zarflı, negatif polariteye sahip, segmentsiz, tek
sarmallı, yaklaşık 9Kb genomik büyüklüğe sahip RNA’lı bir virus olup, replikasyon ve
transkripsiyon nükleer olarak gerçekleşmektedir (Şekil 1). Genom çalışmaları sonucu virusun
6 majör (I, II, III, IV, V, VI) gösterilebilen yapıya (open reading frame-ORF) sahip olduğu
ortaya konulmuştur. Bunlardan p-24 ve p40 geni immunolojik açıdan önemlidir.
Genomik yapısı Mononegavirale takımında bulunan diğer üyelere benzediği için
BDV’nun bu takıma bağlı yeni bir familya olan Bornaviridae familyasında yer alması uygun
görülmüştür. Mononegavirale takımında ayrıca Filoviridae (örneğin Marburg ve Ebola
virusları), Paramixoviridae (örneğin, kabakulak ve kızamık virusu), ve Rhabdoviridae
(örneğin, kuduz ve veziküler stomatitis virusu) familyasına ait viruslar da bulunmaktadır.
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Şekil 1. BDV’ nun şematik yapısı

Virus filtrasyonu ile ilgili çalışmaların bulgularına göre virus 85-125 nm boyutlarında
olup, eter, kloroform ve aseton gibi lipid çözücülere duyarlı bulunmuştur. BDV, diğer bazı
viruslar gibi UV ışınlarıyla inaktive olabilmektedir. Ancak pH 5-12 arasında dayanıklı olup,
56 0 C’ de 30 dakika süreyle tutulması etkenin inaktive olmasına neden olmuştur.
BDV nöyrotropik bir virustur ve infeksiyon bölgesinden merkezi sinir sistemine
(MSS) intra-aksonal yolla ulaşmakta, intracranial (IC) ya da intranazal (IN) olarak infekte
edilmiş hayvanlarda 3-5 günlük latent dönemden sonra beyin, serebrospinal sıvı (SSS), ve
adrenal bezlerde virus saptanabilmektedir.
Virus, çeşitli türlerin sinir hücreleri, astrositler ve oligodendrositleri de kapsayan tüm
embriyonik beyin hücrelerinde in vitro olarak replike olabilmekte, infektivite hücreyle sınırlı
kalmakta ve kültür ortamında minimal düzeyde bulunmaktadır. BDV hücre kültürlerinde
sitopatik etki (CPE) oluşturmamaktadır. Üretimi (izolasyonu) zor bir virusdur.
Doğal infeksiyonlar
Tek tırnaklılar, koyun, sığır, tavşan, keçi, geyik, alpaka, lama, kedi, köpek, cüce
hipopotam, tembelhayvan, maymun (Memur variegatus) ve devekuşları doğal olarak BDV ile
infekte olabilmektedir.
İsveç’te yapılan bir çalışmada ise doğal ortamlarında yaşayan bir vaşakta atların Borna
hastalığına
benzeyen
nonsuppuratif
meningoensefalitis
gözlenmiş,
yapılan
immunohistokimyasal ve RT-PCR yöntemleri ile BDV varlığı saptanmıştır. Bu çalışmada
BDV infeksiyonlarının sanıldığından daha da yaygın olabileceği vurgulanmaktadır.
Ayrıca İsrail’de oldukça fazla sayıda devekuşunda BDV infeksiyonu bildirilmiştir.
Yakın zamanda Avusturya’nın endemik bölgesinde yaşayan ve nörolojik bozukluklar
gösteren bir köpekte de BDV antikorları ve RNA’sı saptanmıştır. Japonya’da bir köpekte de
akut ve şiddetli bir merkezi sinir sistemi (MSS) hastalığı gözlenmiş ve RT-PCR tekniği ile
yapılan analiz sonucun da hastalık etkeninin beyin ve omuriliğe yayılmış olduğu saptanmıştır.
Ayrıca Fransa’da BDV genomu üzerine yapılan bir çalışmada 6 kırmızı tilkide (Vulpes
vulpes) BDV varlığı saptanmıştır .
İnsanlarda BDV infeksiyonu
Bode ve arkadaşlarının davranış bozuklukları olan hastalarda yaptıkları bir
çalışmada hastaların mononükleer hücrelerdeki dolaşım kanından (Peripheral Blood
Mononuclear Cells=PBMC) ilk kez olarak infeksiyöz BDV izole edilmiştir.
IFA ile yapılan ilk serolojik çalışmalarda bazı psikiyatri hastalarının kan
serumlarında BDV spesifik IgG ‘ ler saptanmıştır. Bu antikorların sağlıklı kontrol
148

bireylerden çok psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda görülmesi bu bozuklukların BDV
ile ilişkili olabileceğini ortaya koymuştur .
BDV ile doğal infekte hayvanlarla BDV seropozitivitesi olan insanlar
arasındaki ilişki insanlardaki paraliz, bacaklarda güçsüzlük, depresyon gibi klinik
bulguların hasta hayvanlardakilere benzerlik göstermesi ile ortaya konulmuştur. Bu
benzerlik klinik açıdan olduğu gibi genetik olarak ta desteklenmiştir. Bechter ve
arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada çiftlikte çalışan bir insanda BDV
seropozitivitesi saptanmış, bu kişide duruş bozuklukları, depresyon, paraliz ve çevreye
ilgisizlik gözlemlenmiştir. Bu çiftlikteki 4 attan 1’ inde ve 10 koyundan 4’ ünde BDV
spesifik antikorlar saptanmış, ilerleyen zamanda bu hastada Borna hastalıklı hayvanlarda
da rapor edilen konvülsüyon ve agresiflik gibi nörolojik ve psikiyatrik belirtiler
gözlemlendiği bildirilmiştir. Bu veriler doğrultusunda yapılan izolasyonlar ve moleküler
analizler her zaman net bir sonuç vermese de hayvanlardan insanlara Borna hastalığının
bulaşabileceği rapor edilmiştir.
Klinik Belirtiler
Borna hastalığında MSS’ ne ilişkin belirtiler rapor edilmiştir. Bunlar arasında, ataksi,
depresyon, yürüyüş anormallikleri ve paraliz gibi klinik belirtiler en sık görülen bulgulardır.
Klinik belirtilerin evcil hayvanlar ve deney hayvanlarının bazılarında benzer iken bazılarında
da farklı olduğu ve klinik belirtilerin görüldüğü canlılarda hastalığın genellikle ölümcül bir
seyir izlediği bildirilmiştir.
İnfeksiyonun koyun sürülerinde birçok hayvanda klinik belirti göstermesine rağmen
at ahırlarında sadece birkaç hayvanla sınırlı kaldığı gözlemlenmiştir. BDV ile doğal infekte at
ve koyunlarda infeksiyonun ilerlemesiyle agresif ve ajite bir davranışla beraber paraliz
oluşabilmektedir.
Atlar infeksiyonun başlangıcında dengesiz ve heyecanlı bir davranış sergilemekte,
başlarını duvara vurarak kendilerini geriye itmeye çalışmaktadırlar. Hareket bozuklukları,
fasiyal konvülsüyon, blefarospasm, dilin anormal hareketleri, dudak bükülmesi, yüz
buruşturma, boş çiğneme, diş gıcırdatma, trismus, başın sık sallanması ve ayrıca baş ve
boyunun deviasyonu rapor edilmiştir. İnfeksiyon ilerledikçe atlarda anoreksi, dikkatsiz ve
uykulu bir hal gözlenmekte olduğu da bildirilmiştir.
Koyunlarda da atlardaki gibi çeşitli sinirsel belirtiler bildirilmiş, önceleri aşırı
heyecanlılık, ajitasyon, anoreksi, başı duvara yaslama, sürünün gerisinde kalma, depresyon,
kalıcı baş ve boyun deviasyonu, sersemlik ve infeksiyonun sonuna doğru agresif bir durum ve
paraliz gözlemlenmiştir.
Atlar ve koyunlar için minimum 4 haftalık bir inkübasyon periyodu olduğu ve
hastalığın başlangıç safhasında hipertermi, anoreksi, kolik, ve konstipasyon gibi nonspesifik
belirtiler görülebileceği rapor edilmiştir. Hastalığın akut döneminde nonpurulent
meningoensefalomiyelitis sonucu ataksi, depresyon, dairesel hareketler, biçimsiz duruşlar,
çökme hareketi, cisimlere doğru koşma, ve paraliz gibi nörolojik belirtiler meydana
gelmektedir. Klinik olarak hastalığın 1 ile 3 hafta arasında sürdüğü ve atlarda ölüm oranı %80
ile %100 arasında değiştiği bildirilmiştir. Hastalıktan kurtulan hayvanların yaşamlarını normal
olarak devam ettirdiği fakat stres sonucu hastalığın tekrar ortaya çıkabileceği bildirilmiştir.
Kedilerde de atlarda görülen nörolojik bulgulara benzer belirtiler gözlemlenmiş,
infekte kedilerde 3.göz kapağının düşmesi, davranış bozukluğu, dairesel hareketler, ataksi ve
tremorlar rapor edilmiştir.
Kedilerde ayrıca ateş, anoreksi, arka bacaklarda ataksi, parezis ve tırnaklarını geri
çekememe de rapor edilen bulgular arasındadır. Hasta kediler davranış olarak durgun ve
ilgisiz gözükseler de, sevecen hallerinin devam ettiği gözlenmiştir.
Patogenez
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BDV’ nun nöyroinvazyonu
BDV’ nun boğaz ve daha çok burun mukozasında bulunan sinirler ve özellikle nervus
olfaktorius aracılığı ile MSS’ ne ulaştığı bildirilmiştir. BDV ilk giriş bölgesindeki
nöyronlarda replike olduktan sonra, intraaksonal olarak MSS’ ne ulaştığı saptanmıştır.
İntranazal yolla inokülasyon yapılan sıçanlarda nervus olfaktorius aracılığı ile bulbus
olfaktorius’ a ulaşan virusun, bu hücrelerde replike olduğu ve daha sonra diensefalik ve
telensefalik alanlara polisinaptik nöyronal bağlantılarla yayıldığı yönünde bulgular vardır.
BDV nöyral zincirler boyunca yayılarak limbik sisteme tropizm göstermektedir.
MSS’ nde BDV yayılımı sırasında viral invazyon limbik sistemle sınırlı kalmamakla
birlikte BDV’ nun zamanla MSS’ ye yayılımı sırasında, virusun saptanması viral invazyonun
ribonükleoprotein (RNP) tarzında olduğunu düşündürmektedir. İnfeksiyonun ilerleyen
aşamalarında periferal sinir sisteminde astrositler, oligodendrositler, ependimal hücreler ve
Schwann hücrelerinde viral antijen ve viral RNA’nın tespit edildiği bildirilmiştir.
İnfeksiyonun son aşamasında da, BDV’ nun, aksonal transport eşliğinde merkeze doğru
invaze olduğu ve tüm doku ve organların periferal sinirlerinde viral antijenlerin saptandığı
rapor edilmiştir. Ayrıca, infeksiyonun son dönemlerinde nötralizan antikorlar oluştuğu için
sinir sisteminde viral replikasyon hızının azaldığı ortaya konulmuştur.
BDV’ nun nöyropatojenezi
Borna hastalığı, MSS’ nde T-hücresine bağlı immun mekanizmanın neden olduğu
nonpurulent poliensefalomiyelitis ile karakterizedir. Limbik sistemde bulunan, astrositler ve
hipotalamustaki nöyronal yapı değişiklikleri ile artan viral gen ekspresyonları BDV patojenezi
ile ilgili önemli bulgulardır. İnfeksiyondan 30-40 gün sonra beyinde yangısal reaksiyonun
oluşmasıyla, klinik semptomlar en belirgin hale gelmektedir. Nöyron yıkımına neden olan bu
yaygın yangısal reaksiyonun bazı olgularda hidrosefalusa neden olabildiği bildirilmiştir.
MSS’ nde ki hücre infiltrasyonlarında rol olan CD4 ve CD8+ T hücrelerinin eliminasyonu ya
da fonksiyonel blokajları, hem BDV kaynaklı nörolojik semptomların hem de beyindeki
histopatolojik değişimlerin kaybolmasına neden olmuş, bundan dolayı bu hücrelerin Borna
hastalığı ile ilgili immun reaksiyonlar sonucu oluşan histopatolojik bozukluklarda rol aldığı
gösterilmiştir.
Farmakolojik çalışmalar Borna hastalığında oluşan davranış bozukluklarının BDV’
nun neden olduğu dopamin sistemindeki değişiklikle ilişkili olduğunu göstermiştir.
Mezokortikolimbik dopaminerjik ağdaki anormallikler, Borna hastalığındaki olası nöyral
substrat hiperaktivitesi oluşumunu ortaya koymuş, bunun yanında dopaminin, Borna hastalığı
olan sıçanlarda kolesistokinin, glutamik asit dekarboksilaz ve somatostatin’ deki mRNA
seviyelerindeki değişiklikleri de içeren farklı nörotransmitter sistemlerin tanımlanmasında rol
aldığı saptanmıştır. Bu farmakolojik anormallikler yangısal tepkilerin sonucu gibi
gözükmekte ise de BDV ile infekte sıçanlarda hücre yıkımı olduğu durumlarda kortikal
kolinerjik innervasyon eksikliğine neden olmadığı bildirilmiştir.
Hastalığın başlangıcında görülen agresif ve hiperaktif davranışları takiben ilgisizlik,
uyku hali ve depresyon gözlemlenmesi kronik fazı belirlemektedir. Bu fazda, MSS’ nde
bulunan virus miktarının artmasına karşın yangısal reaksiyondaki azalma dikkat çekicidir.
Bulaşma
BDV-spesifik antikorların ve BDV’nun salya, nazal ve konjunktival sekresyonlarda
bulunmasından dolayı, virusun bu sekresyonlarla bulaştığı yönünde bulgular vardır.
Hayvanlar bu sekresyonlarla direkt temas ya da bulaşık yem ve su ile infekte olmaktadır.
Nazal yolun, virusun vücuda girmesindeki ana yol olduğu, kolostrum ve sütün tayların
infeksiyonunda önemli rol oynadığı ileri sürülmektedir. Virus nöyrotropik olduğu için nazal
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sekresyonlar ve salya yoluyla bulaşarak MSS’ ne ulaşabilmekte ve limbik sistemin gri
maddesi ve beyin kökünü etkilemektedir.
İntranazal bulaşmada yayılmanın olfaktoriyal yolla olduğu öne sürülmekte ve bu
nedenle doğal infekte atların olfaktoriyal bulblarında inflamasyon ve ödem görülmektedir .
Periferal kan mononükleer hücrelerindeki (Peripheral Blood Mononuclear
Cells=PBMC), BDV nükleik asit ve proteinlerin varlığı hematojenik yolla da bulaşmanın
olabileceğini göstermektedir. Vertikal yolla bulaşma zordur. BDV’ nun doğal ve deneysel
konakları arasında vertikal bulaşma dair tek örnek Hagiwara ve arkadaşlarının atlarda
saptadığı vertikal bulaşma örneğidir. Sıçanlar bu infeksiyona çok duyarlı olduğu için virus
kaynağı olarak düşünülmektedir. Atlar, kedi ve deve kuşlarının da bulaşmada rolleri fazladır.
Borna Hastalığının Sıklığı
1990’larda Saxony-Anhalt, Thuringia ve Saxony’de yaklaşık %50’si Borna hastalığına
yakalanan at ve koyunlar klinik ve serolojik olarak değerlendirilmiş, doğal infekte
hayvanlardan toplanan örneklerde BDV RNA’sı RT-PCR ve ELISA ve IFA ile ilk kez
tanımlanmıştır ABD en sık Mart ve Haziran ayları arasında ortaya çıkmakta ve Mayıs ayında
pik yapmaktadır. Ayrıca bazı yıllarda diğerlerine göre daha sık BD görüldüğü de
belirtilmektedir.
Japonya’da sağlıklı koyunların PBMC’lerinde immunoblotting ve RT-PCR yöntemleri
ile yapılan bir çalışmada BDV hastalığı prevalansı, yeni doğanlarda (1 aydan küçük, 0/19)
%0, kuzularda (1-6 ay arası, 15/29) %51,7 ve yetişkin koyunlarda (2 yaş üzeri, 11/30) %36,7
olarak saptanmıştır. Bu BDV pozitif hayvanların içinde kuzuların %46,7’si ve yetişkin
koyunların %90,9’unda BDV spesifik antikorlara rastlanırken, Kuzuların %60’ı ve yetişkin
koyunların %45,5’inin PBMC’lerinde BDV-RNA’sı saptanmıştır. Buna bağlı olarak yaşla
beraber immun yanıtın da artması sonucuyla virus replikasyonunun azaldığı düşünülmüştür.
Hastalık Almanya ve komşu ülkelerde, iranda ve Japonyada atlarda saptanmış
bulunmaktaıdr. Ülkemizde BD, atlarda ve kedilerde Helps, Yilmaz ve Turan tarafından
yapılan çalışmada ortaya konmuştur. 2001 yılında yapılan bu çalışmayla Türkiye’de 80
kedinin 34’ünde (%42.5) BDV antikorları saptanmıştır. Japonya’da ilk kez evde yaşayan
kedilerden random usulü seçilen 83 kediden 11’inde (%13,3) RT-PCR ile PBMC’lerde BDVRNA’sına rastlanmıştır. Almanya’da 173 kedinin %7 ‘sinde BDV yönünden pozitiflik tespit
edilmiştir. İsveç’te nörolojik belirtiler gösteren 24 kedinin %44’ünün BDV antikorları
taşıdığı saptanmıştır. Japonya’da nörolojik belirtileri olan 15 kedinin 10’nunda BDV
antikorları bulunmuş, bir başka çalışmada ise asemptomatik 32 evcil kediden 7’sinde (%22)
BDV yönünden pozitiflik saptanmıştır. İngiltere’de ise nörolojik bozukluğu olan 34 kediden
12’sinde (%35), diğer klinik rahatsızlıkları olan 68 kediden 4’nde BDV antikorları tespit
edilmiştir.
İskoçya’da kan donörleri ile yapılan bir çalışmada 25,000 insan serumu
incelenmiş ve sonuç olarak hiçbir örnekte BDV antikorları yönünden pozitiflik
bulunmamıştır. Japonya’da 32 şizofreni hastasının 7’sinde (%21,9), 33 davranış
bozukluğu olan hastanın 9’unda (%27,3) BDV antikorları serolojik olarak saptanmıştır.
Ayrıca Fransa’da immun yetmezliği olan hastalarla yapılan bir çalışmada 82 HIV pozitif
hastanın 11’nde (%13,4) ve 80 immun sistemi baskılanmış hastanın 1’inde (%1,2) BDV
RNA’sı saptanmıştır.
Tanı
Borna hastalığının klinik tanısı, hastalığın belirtilerinin
MSS’ni tutan diğer
hastalıklara benzediğinden dolayı oldukça güçtür. Şüpheli hayvanlarda serebrospinal sıvıdaki
(SSS) protein miktarındaki artış tanıya yardımcı olsa da diğer non-spesifik
meningoensefalitisler ile de karışabilir. Borna hastalığı virusunun izolasyonu güç olduğu için
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virus izolasyonu da tanıda sık kullanılan bir yöntem değildir. Bu nedenle kesin tanı için
serolojik, moleküler biyolojik, histopatolojik ve immunohistokimyasal yöntemlerden
yaralanılmaktadır .
Borna hastalığında oluşan antikorların düzeyi infeksiyonun seyrine göre
değişmektedir. Bu nedenle başlangıçtaki infeksiyonların saptanabilmesi için serolojinin
yanında moleküler yöntemler de önerilmektedir.
Histopatolojik olarak, Borna hastalığı olan hayvanlarda çeşitli derecelerde ensefalitis
tablosu oluşmaktadır. Lenfositik infiltrasyonlar en çok hipotalamus, beyin sapı ve serebral
kortekste göze çarparken serebellumda yok denecek kadar azdır. Hasta hayvanların
beyinlerinin histopatolojik olarak incelenmesi sonucunda her zaman rastlamasa da , infekte
nöyronların çekirdeklerinde bulunan Joest-Degen inküluzyon cisimcikleri BDV-spesifik
markırlar olarak belirtilmektedirler.
Doku örneklerinde monoklonal antikorlar kullanılarak BDV antijenlerinin saptanması
tanıyı güçlendirmektedir. Vücut sıvıları, kan, beyin dokusu, trigeminal ve olfaktoriyal
sistemde de RT-PCR ile viral RNA’nın (Borna virus-spesifik RNA) varlığı tanı açısından
önemlidir.
Koruma Kontrol ve Eradikasyon
Hastalıkta profilaktik tedavi amacıyla Ribavirin gibi antiviral ajanlar denenmiştir.
Yapılan bir çalışmada 1-10 g/ml konsantrasyonundaki Ribavirin kullanılarak infekte
hücrelerdeki BDV replikasyonunu inhibe ettiği saptanmıştır ve bu ajanın anti-BDV
tedavisinde kullanılabileceği öne sürülmüştür.
Hastalıkla mücadele etmek için bazı deneysel aşı çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan
bazıları at ve koyunlara canlı BDV injekte edilerek yapılan çalışmalardır. Bu aşı
Almanya’nın bazı bölgelerinde kullanılmıştır. Ancak aşının koruma etkinliği hakkındaki
belirsizliklerden dolayı 1980’ler civarında önce batı Almanya, birkaç yıl sonrada doğu
Almanya’da kullanımından vazgeçilmiştir. Bu aşı çalışmaları sonucunda başarılı bir sonuç
elde edilememiş ve hastalıkla mücadelede etkin bir aşı bulunamamıştır.
Hastalık etkeninin insanlara bulaşmasında ve yayılmasında etkili olan infekte
hayvanlarla (özellikle at, kedi, deve kuşu, sıçan) yakın temasın azaltılmasında yarar vardır.
Bdv her ne kadar ette saptanmamışsa da BDV ile infekte devekuşlarının etleri ile etkenin
bulaşabileceği yönünde görüşler bildirilmiştir.

ATLARIN HENDRAVİRUS İNFEKSİYONLARI
Equine hendravirus
Virus daha önce Morbillivirus olarak sınıflandırılmış fakat son yıllarda Hendravirus olarak
isimlendirilen Henipavirus’dur. Paramyxoviridae ailesinde yer alan RNA’lı bir virusdur.
Atlarda üst solunum yolunu etkileyen ve insanlar da bulaşabilen bir virusdur. Avustralyada
salgınlar yapmıştır. Yarasalardan bulaşmaktadır. Tanısal amaçla virus izolasyonu ve RT-PCR
kulanılmaktadır. Henüz aşısı yoktur.
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EQUİNE HERPESVİRUS (EHV-1) VE (EHV-4)
(Equine Viral Rhinopneumonitis)
Bu hastalık genellikle genç hayvanların özellikle tayların bir hastalığıdır ancak bazen safkan
yaşlı atlarda da görülebilir. yakın temas bulaşmada çok önemlidir. Hayvan birkez infekte
olduğunda yaşam boyui infekte kalır.
Etiyoloji
Equine herpesvirus Herpesviridae familyasında bulunan DNA’lı bir virus tur).






Equine herpesvirus 1 , Alphaherpesvirinae alt grubunda Varicellovirus genusunda
Equine herpesvirus 2 , Gammaherpesvirinae alt grubunda Rhadinovirus genusunda
Equine herpesvirus 3 , Alphaherpesvirinae alt grubunda Varicellovirus genusunda
Equine herpesvirus 4 , Alphaherpesvirinae alt grubunda Varicellovirus genusunda
Equine herpesvirus 5, Gammaherpesvirinae alt grubunda Rhadinovirus genusunda

Alphaherpesvirinae alt familyasındaki bu viruslar zarlıdır. ds DNA’lı bir virustur. Beş tane
alphaherpes virus vardır. (EHV-1, 2, 3, 4, 5). Fakat EHV-1 ve 4 atlardaki en ciddi klinik
hastalıklara neden olmaktadır. Bu iki virus farklı fakat yakın ilişkili viruslardır. Her ikiside
respiratorik hastalık oluştururlar ancak EHV-1 abort ve sinirsel hastalıklara da neden olur.
EHV-4 bazen yaşlı atlarda aborta da neden olabilir.
Herpesviruslar atlarda genel olarak;
1. Üst solunum yolu hastalığı
2. Abort
3. Encephalomyelitis (Sinirsel hastalık) ile seyreder. İnkübasyon periyodu 2-10 gündür.
Latentlik varmıdır; Evet, hem EHV-1 ve hemde 4 trigeminal ganglion, respiratorik kanaldaki
lenfoid dokularda ve periferal kan lenfositlerinde yaşam boyu persiste kalabilir. Virus yüksek
dozda kortikosteroid kullanımı ve yoğun stres altında tekrar aktive olabilir.
Epizootiyoloji
Hastalık tüm dünyada görülmektedir. Virus tüm sekret ve ekskretlerle saçılır. Bulaşma
yakın temas ve kuvvetli öksürükten sonra damlacık infeksiyonu şeklinde olur. (virus bu
şekilde 10 metre çapa yayılabilir). Abort sonrasında yavru sıvıları ve ve fötus virus
saçılmasında rol oynar. Sağlıklı sürülerde subklinik seyreden hastalarda yaşamları boyunca
saçılma vardır.
Klinik Bulgular
Gençlerde 2-10 günde 40-41 derce ateş ve purulent burun akıntısı ve solunum
belirtileri ortaya çıkar. Yaşlılarda çoğunlukla subklinik seyreder. Gebelerde 3-4 aylık bir
inkübasyondan sonra fötus infekte olur ve 7-10.(gebeliğin son 4 ayında) Aylarında abort
oluşur. Gebeliğn son döneminde oluşan infeksiyonlarda yaşam şansı az olan tay doğumlar
olabilir. Sinirsel semptomlar hafif bir ataksiden şiddetli bir paralize kadar değişebilir.
Patogenezis
Virus alt ve üst solunum yolu epillerine birkaç saat içinde penetre olur, replike olmaya
başlar ve respiratorik dokular ve lokal kan damarlarını 24 saatte içinde infekte eder. Üst
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sonunum yollarında kataral bir yangı olşur. Kapillar ve lenf sistemi yoluyla viremi oluşur ve
virus tüm organlara yayılır. Gebe kısrağın uterus mukozası ve yavru koriallantoik zarını da
virus infekte eder. Tipik vakalarda abort olan fötuslar ve plasenta bozulmamıştır. Diğer abort
olaylarında fötus gri renkte ve çoğunlukla plasenta yırtılmıştır.
İmmunosupresyona da neden olduğundan hayvanlar alt solunum yollarındaki bakteriyel
infeksiyonlar için predispoze hale gelirler.
Teşhis
Klinik tanı güçtür. Solunum belirtileri diğer hastalıklara benzer.(reo,rhino, adeno ve
influenza virusları ile karışabilir=Abort fötusun durumu tanıya yardımcı olabilir. Sinirsel
semptom varsa bu infeksiyondan da şüphelenilmelidir.( borna, yalancı kuduz,tetanoz ve
listeria ile karışabilir)
Kesin tanı da virus izolasyonuna gidilir. Bu amaçla homolog ve heterolog hücre
kültürlerinden yararlanılır. (at böbrek, tavşan böbrek). Laboratuvara izolasyon için hastalığın
başlangıcında alınan nazofarengeal svaptan ve aborte fötusa ait iç organlar ve yavru sıvısı
gönderilir. Bu örneklerden ayrıca İP ve FAT ile antijen aranabilir.
PCR ile viral genom saptanabilir. Son yıllardaki moleküler epidemiyoloji çalışmalarında
EHV-1 suşları arasında (viral replikasyonda gerekli olan DNA polimeraz enziminde= nokta
mutasyonu bildirilmiştir. Örneğin 2006 yılında Florida da bildirilen salgının Avrupa’dan ithal
edilen atlardan kaynaklandığı saptanmıştır.
İndirek tanıda Nötralizasyon, KF )bir aylık dönemde) ve ELISA testlerinden yararlanılır.
Nötralizasyonda çift serum örneğinde 4 kat antikor artışı önemlidir. Aşılama sonrasında
oluşan antikor titresi dikkate alınmalıdır. EHV-1 ve 4 ‘e spesifik serolojik testlerle
(monoklonal antikor kullanılarak=ayrımı yapılabilir.
Koruma ve kontrol
Komplike olmayan infeksiyonlarda birkaç haftada kendiliğinden iyileşme olabilir.
Ancak unutulmaması gereken konu yaşam boyu latent infekte olurlar ve tekrar infeksiyon
oluşabilir. Dezenfeksiyon, Karantina uygulaması (özellikle abort olgularında kısralara)
yapılır. Yavrular kolostrum yoluyla Maternal antikor almışlarsa korunurlar. İnfeksiyon
sonucunda ise nötralizan antikorlar oluşur ve 6 ay infeksiyondan korur.
Koruyucu amaçla 2-3 hafta arayla iki doz ve sonra 3 ay ile 1 yıl arasında booster (tekrar) dozu
yapılır. Bütün atlar yaş ve gebelik gözetmeksizin aşılanmalıdır. Aşılamalar hastalık şiddetini
önemli ölçüde azaltır ama özellikle respiratorik hastalıklara karşı koruması sorgulanabilir.
Abortlara karşı koruma için gebe kısraklarda gebeliğin 5,7 ve 9. Aylarında aşılama
yapılmalıdır.
Equine herpesvirus 2 (EHV-2) enfeksiyonu
Equine cytomegalovirus olarakta bilinir. Radinovirus genusun Gammaherpesvirinae alt
familyasında bulunmaktadır. Bu virus atların solunum yolu hastalıklarında çok belirgin
olmayan role sahiptir. Ancak öksürük , konjuktivit ve çene altı ve kulak altı lenf nodlarının
şişkinliği vakalarından bu etken izole edilmiştir.
Equine herpesvirus 3 (EHV-3) enfeksiyonu
Atlarda coital exanthema olarak bilinen hastalığa neden olmaktadır. Hastalık direk ve
seksüel kontanktla ve infekte vajina akıntılarını taşıyan sineklerle bulaşabilir. Hastalığın
inkübasyonu 2 gün kadardır. Virus genital bölge mukozalarında replike olur. Hastalığın
belirtileri; vajina,penis, prepisyum ve perineum bölgelerinin pustül ve ülserleri ile
karakterizedir. Ülserler bakterilerle konmamine olabilir. Dudak ve memelerde de lezyolar
154

görülebilir. Boğalarda çiftleşme isteğinin azalması önemli belirtidir. Lezyonlar genellikle 2
haftada iyileşir. Diğer herpesviruslar gibi latent kalır. Taşıyıcı hayvanların genital
bölgesindeki koyu renkli deri bölgesinde pigment kaybı olan alanlar noktalar görülür. En iyi
koruma yolu infektelerin izolasyonu ve seksüel kontağın engellenmesidir.Ayrıca
veterinerlerin tek kullanımlık malzemeleri kullanması önemlidir. Sekonder bakteriyel
infeksiyonlar için antibiyotik kullanılması tedaviyi hızlandırır.
Equine herpesvirus 4 (EHV-4) enfeksiyonu
Atlarda rhinopneumonitis etkenidir. Taylardaki solunum infeksiyonlarının en önemli
etkenidir. EHV-4 yaşam boyu latent infeksiyona neden olur. Bu hayvanlar 2 aylıktan büyük
taylar, sütten kesilenler ve 1 yaşına kadar olan gençler için infeksiyon kaynağıdır.
Semptomlar ateş, iştak kaybı, burun akıntısı dır. Çoğu infekte hayvan 3 haftada iyileşir.
Ancak stres faktörleri ile ölümle sonuçlanabilir. İnaktif ve canlı aşıları vardır.
Equine herpesvirus 5 enfeksiyonu
Solunum yolu infeksiyonları ile ilişkilidir. Akciğerlerde nodüller oluşturabilimekte ve
solunm belirtileri oluşmaktadır.
ARTERİVİRİDAE FAMİLYASI
Arterivirusların genel özellikleri
Önceleri Togaviridae familyasında gösterilen bu viruslar moleküler çalışmalardaki
ilerlemeler ile yeni bir virus ailesi olduğu saptandı ve atlardaki klinik bozuklardan esinlenerek
bu isimle adlandırıldı. Bu familyadaki bütün virus türleri hayvanlarda persiste enfeksiyon
oluşturmaktadır. Coronaviridae ile Arteriviridae familyalaları Nidovirales takımı
içerisindedir. Genomik organizasyon ve replikasyonları Coronaviridae familyasındaki
viruslara benzer, sadece arterivirus genomu coronavirusların yarısı kadardır. Arterivirus cinsi
familyadaki tek cinstir.
Arterivirus virionları 50-70nm çapında, ikosohedral kapsitli, bal peteğini andıran
görüntüde (Resim B), zarflı, tek zincirli RNA ve pozitif polariteli genoma sahip viruslardır.
Virion iki peplomer protein (Gs ve Gr), zarf üzerinde membran protein (M) ve nükleoprotein
(N)’den oluşur (şekil 1). Viral replikasyon hücre stoplazmasında gerçekleşir. Endositosis ile
hücreye giren viruslar, replikasyon tamamlandıktan sonra exositosis ile hücreden ayrılırlar.
Hücre kültürlerinde üreyen bu viruslar CPE oluştururlar.
Tablo 1: Arterivirusların konakçıları ve oluşturdukları bozukluklar
Virus

Konakçı

Hastalık

Equine arteritis virus
pneumoni

At

Arteritis, abort, fötal ölüm, taylarda

reproductive syndrome virus

Domuz

Solunum ve reproduktif bozukluklar

VR2332 virus

Domuz

Solunum ve reproduktif bozukluklar

Porcine respiratory and

Deney

Lactate dehydrogenase-elevating v. Fare
bozukluklar
Siminian hemorrhagic fever virus

Maymun
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hayvanlarında

psikolojik

Sistemik hastalıklar, ölüm

Şekil 1: Arterivirusların diyagmize yapısı

EQUİNE VİRAL ARTERİTİS
(Atların enfeksiyöz arteritisi)
Hastalık 19. yüzyılda tarif edilmesine karşın 1953 yılında USA’da Ohio eyaletindeki
abort ve solunum sistemi bozukluklarıyla ortaya çıkan salgında atık fötusların akciğerlerinden
izole edildi. Etken Equine viral arteritis virustur ve arterivirusların genel özellikleri taşırlar.
Etiyoloji
Etken Equine viral arteritis virustur ve Arteriviridae familyasının genel özellikleri
taşırlar. Zarflı RNA’lı bir virustur. GL, M ve N proteinleri viriondaki predominant
proteinlerdir. GL proteini Atlarda nötralizan antikor oluşumuna neden olmaktadır.
Virus 4°C' de 75 gün, 37°C' de 2-3 gün ve 56°C de 20-30. dakikada süreyle infektivitesini
korur. Virus eksi 70°C’nin altında önemli infektivite kaybı olmadan yıllarca saklanabilir.
Ayrıca organ örneklerinde -20°C'de 5 yılın üzerinde canlılığını
koruyabilir. Virus
infektivitesi PH’ya duyarlıdır. %2 NaOH, eter,kloroforma duyarlıdır. UV ışığına duyarlıdır.
EAV kedi, hamster, at, tavşan, ve domuz primer ve sekonder böbrek hücreleri ve at testis
hücrelerini infekte eder. Virusun inokulasyondan sonra 6-8 saat içerisinde ilk olarak
hücrelerden salındığı ve 12-20 saat arasında maksimum seviyeye ulaşır.
Arteriviridae
familyasındaki bütün virus türleri hayvanlarda persiste enfeksiyon
oluşturmaktadır.
Epizootiyoloji
Serolojik ve klinik bulgulara göre EVA tüm dünyada yaygın bir hastalıktır. İnfeksiyon
varlığı at, eşek, katır ve zebralarda serolojik olarak ortaya konulmuştur.
Virus burun akıntısı, göz akıntısı, dışkı, idrar ve sperma ile çevreye saçılır ve atlar solunum ve
çiftleşme ile virusu alırlar. Enfekte gebe kısraklarda viruslar transplasental olarak yavruya
bulaşır. Enfekte aygırlar semenleriyle kronik taşıyıcı olabilirler.
Persiste infeksiyon
Aygırların %30-60’ı infeksiyonu persistent olarak taşımaktadır.
Aygırlarda kısa-orta-uzun olmak üzere üç tip taşıyıcılık söz konusudur.
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Virus persistensinin gelişmesi ve sürekliliği büyük oranda testesteron varlığına bağlı olduğu
ileri sürülmektedir. Persistens durumunun oluşmasında konakcıya ve virusa bağlı çeşitli
faktörler rol oynayabilir : (konakçı immun cevabı ve virus suşu gibi).
Patogenesis
Virusun alındıktan sonra alveolar makrofajlara replike olur ve ikinci gün bronşiyal
lenf yumrularına geçer. 3. günde viremi gerçekleşir ve vücudun bütün salgıları ve dokularında
saptanabilir. Doku ve organlarda yaptığı lesyonlar genellikle ödem, congesyon ve
hemorajilerdir. Enfekte fötusun ölümü veya nekrotik myocarditis sonucu abortuslar gelişir.
Enfekte aygırlar uzun süre semenleriyle virusu saçabilirler, fakat persiste hayvanlarda
infertiliteye olumsuz etki saptanmamıştır.
Klinik bulgular
Doğal enfeksiyonlar genellikle asemptomatik olarak seyreder. İnkubasyon süresi 3-14
gündür ve sonra 410C ateş, leukopeni, depresyon, göz akıntısı, rhinitis, conjuktivitis, burun
akıntısı, baş ve ayaklarda ürtiker, göz çevresi ve karında ödem gibi bulgular görülebilir. Doğal
enfekte atlarda iyileşme görülmesine karşın eğer hayvanlarda bronchointestinal pneumoniler
veya intestinal nekrozlar gelişirse taylarda hızla ölüm gelişir. Gebe hayvanlarda abortus
olguları % 40-80 arasında görülür ve bu olglar enfeksiyonun başlamasından 10-30 gün sonra
ortaya çıkar. Kısraklarda fertiliteye olumsuz etki yapmamasına karşın, aygırlarda infertilite
düşer.
Tanı
Klinik ve patolojik bulgular klinik tanı için yrdımcıdır. Kesin tanı viremi döneminde
alınan kandan, abort fötus, akciğer, semen, dalak, burun sıvısından hücre kültürlerine (BHK21, Vero, primer at böbrek ve tavşan böbrek hücre kültürleri) ekimler yapılarak virus
izolasyonu gerçekleştirilebilir.
Yine bu örneklerle yapılan; Moleküler yöntemler, etkenin saptanmasının yanında genital
bulaşma ve etkenin dokulardaki lokalizasyonu ve dağılımı hakkında bilgi vermesi açısından
da çok yararlı bulunmuştur.
PCR Virus izolasyonundan daha duyarlıdır. Normal RT-PCR, nested RT-PCR, real-time RTPCR kullanılmaktadır.
Serum örneklerinde nötralizasyon, ELISA ve complement fikzasyon testleri ile antikor
titreleri saptanabilir. Virus nötralizasyon, komplement fikzasyon ve ELISA ile
serokonversiyonun saptanması güvenilir tanı yöntemleri arasındadır.
Komplementi fikze eden antikorlar 2-4 hafta içinde pik düzeye çıkar, 8 ay sonra kaybolur.
Virus notralizasyon testi güvenli ve duyarlıdır. Nötralizan antikor titresi ≥ 1:4 olan kan serum
örnekleri seropozitif olarak değerlendirilmektedir. Etkenin canlıya girişinden sonra 2-4 hafta
içinde nötralizan antikorlar saptanabilmekte, 2-4 ay içinde de maksimum düzeye ulaşmakta ve
birkaç yıl kalabilmektedir.
Koruma ve kontrol
Enfeksiyona karşı korunmada hayvan hareketlerinin kontrolu, iyi hijyen şartları,
hastalığı atlatan hayvanların bir süre daha karantinada tutulması gibi şartlar virusun
yayılmasının engellenmesi için önemlidir. Hastalığı atlatan hayvanlarda nötralizan antikorlar
onları 3 yıl kadar koruyabilir. Kolostrum ile alınan maternal antikorlar tayların enfeksiyonu
hafif atlatmasına neden olur. 6-8 aylıktan sonraki yaşta başlanan aşılamalar persiste
enfeksiyonun önlenmesinde, gebelikte önce yapılan aşılamalar ise abortus olgularının
görülmemesi yönünde etkili olmaktadır.
Aşılamada; Fukunaga ve ark. formalin ile inaktive edilmiş aşı ile denemeler yapmışlar ve bu
aşının gebelerde de uygulanabildiğini göstermişlerdir. İnaktif aşı aygırlarda taşıyıcılığı
önlemek ve kısraklarda atıkların önlenmesi amacıyla uygulanmaktadır
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Daha sonra MLV(modifiye live virus ) aşısı geliştirilmiştir (ARVAC). Bu aşı gebelere,
özellikle gebeleğin son iki ayındaki kısraklara ve 6 haftalıktan küçük taylara yapılmaz
Ayrıca son yıllarda subunit aşılar üzerinde yoğun çalışmalar vardır. Ancak günümüzde
EVA'nın lisanslı ticarı bir marker aşısı yoktur
KONTROL; İthal edilecek atlar hastalık yönünden test edilmeli ve 14 gün süre ile ayrı bir
yerde tutulmalıdır. Eğer aygır seropozitif ise virus izolasyonu çalışmalarında negatif olmadığı
sürece aşım amacıyla kullanılmamalıdır.
Virus izolasyonu negatif olsa bile bu tür aygırlardan şüpheleniliyorsa bunlar sadece
seropozitif kısraklarda aşımda kullanılmalıdır ve çiftleşen kısraklar 3 hafta süreyle ayrı bir
yerde tutulmalıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde virus saçan aygırların aşımda kullanılması
kesinlikle yasaktır.

AT İNFEKSİYÖZ ANEMİ
(EIAV infeksiyonu)
Enfeksiyöz anemi atların akut, subakut ve kronik seyirli, öldürücü viral bir enfeksiyonudur.
Tüm dünyada atlarda görülen öldürücü viral bir hastalıktır.
İlk kez 1904 yılında viral bir infeksiyon olduğu saptanmıştır. Hastalık değişken bir ateş,
viremi, anemi, sarılık, ödem ve damar değişiklikleri ile karakterizedir.
İnfeksiyon akut seyrederek kısa sürede ölümle sonuçlanabileceği gibi kronik seyirli
olabilir yada ömür boyu belirti göstermeden kalabilir
Lentivirusların oluşturduğu hastalıkların tarihsel çizelgesi

Etiyoloji
Hastalık etkeni at enfeksiyöz anemi virüsüdür. Virüs lentivirus genel özelliklerini taşır.
Enfekte atlarda antijenleri , farklı varyant suşlar gelişebilir . (Maedi/Visnada olduğu gibi). Hücre
kültürlerinde üretilen viruslarda varyant suşlar oluşmaz virus aynı kalır. Etken eter ve
kloroforma duyarlı olup düşük pH dan etkilenir. Dış etkenlere dayanıklıdır. Oda ısısındaki kuru
kanda 7 hafta, toprakta 27 hafta, idrar ve dışkıda 2.5 ay infeksiyözitesini korur. Asit ve alkaliler
ve %2 lik formol etkeni inaktive eder. İzole edilen viruslar arasındaki farklılık nötralizasyon ile
saptanır. Virus at kemik iliği ve lökosit hücre kültürlerinde üretilebilir. (litik CPE oluşur)
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Epizootiyoloji
Hastalık etkeni bütün dünyada yaygındır. At enfeksiyöz anemi virusu bazı ülkelerde
salgınlara neden olmuştur.Hastalık yalnız at, eşek ve katırlarda görülür. Bulaşmada at sinekleri ve
sokucu sinekler etkili olurlar. Kan emerken viremi dönemindeki enfekte hayvanlardan aldıkları
virusu,yine kan emerken duyarlı hayvanlara naklederler. Sivri sinekler bulaşmada rol oynamazlar.
İatrogen bulaşma önemlidir. Kontamine enjektör ve iğnelerin kullanım bulaşmaya neden olur. Virüs
enfekte kısrak sütünde bulunur. Taylar süt emerken virusu alarak enfekte olabilirler. Çok sık görülen
bir hastalık değildir. İdrar, dışkı ve salya, göz ve burun akıntısı ile virus yayılabilir.
Nadiren intrauterin bulaşma bildirilmiştir. (abort ve zayıf tay doğumuna neden olur)
Kronik hasta ve persiste infekte atlar rezervuardır.
Patogenez
Virusun girişinden sonra monosit ve makrofajlarda virus çoğalır.
6-38 gün içinde kan,
dalak,lenf bezleri ve karaciğerde virus saptanır. Plazma hemoglobin miktarı artar ve en
önemli semptom anemidir. Antijenik varyasyonlar şiddetli infeksiyonlara neden olabilir.
Böbreklerde immunkompleks oluşumuna bağlı olarak glomerulonefritis oluşur. Virus eritrosit
ve trombosite etkiyerek anemi, peteşiler, sarılık, kalp yetersizliğ ve ödemlere neden olabilir.
Dalak büyür.
At , kedi ve insan lentiviruslarının infekte ettiğ hücreler ve oluşturduğu primer
semptomlar

Klinik- semptomlar
İnkubasyon s u r e s i 5-30 gün a r a s ı n d a d e ğ i ş i r .
Önce beden ı s ı s ı y ü k s e l i r . Sonra d i ğ e r k l i n i k semptomlar ortaya ç ı k a r
K l i n i k semptomlar h a s t a l ı ğ ı n a k u t , subakut ve kronik ş e k i l l e r i n d e
b i r b i r i n d e n f a r k l ı d ı r , ancak çok zaman klinik semptomlar b i r b i r i n e
karışır.
H a s t a l ı ğ ı n akut ş e k l i n d e beden ısısı yüksektir. H a l s i z l i k , a ş ı r ı k a n s ı z l ı k ,
s a r ı l ı k , kanla boyalı d ı ş k ı ve mukozalarda kanamalar g ö r ü l ü r . Morbidite
y ü k s e k t i r . Mortalite % 8 0 ' e u l a ş ı r . Sağ kalan a t l a r d a subklinik h a s t a l ı k
şekillenir.
Subakut ş e k i l d e b e d e n ı s ı s ı h a f i f ç e y ü k s e l i r . A t l a r ı n genel durumu
i y i d i r . Akut ş e k i l d e n subakut ş e k l e geçen veya subakut şekilde enfeksiyon
oluşan a t l a r ömür boyu p e r s i s t e enfekte k a l ı r l a r .İyileşen a t l a r ı n
görünümleri normaldir. Bir k ı s ı m at mutant viruslarla yeniden enfekte
o l a b i l i r l e r . B i r k ı s ı m at da h a s t a l ı ğ ı n kronik şekli görülür.
Kronik ş e k i l d e k l i n i k semptomlar çok h a f i f t i r . Beden ısı sı devamlı yüksek
kalır . H a y v a n l a r k a ş e k t i k t i r . Kaş üzerinde ödemler ş e k i l l e nir .
Otopsi bulguları
Akut ve subakut ş e k i l d e iç organlarda büyüme ve hemoraji b a ş l ı c a
b u l g u l a r d ı r . D a l a k , karaciğer, lenf.yumruları ,böbrek ve kalpte yaygın
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hemorajiler görülür. Ölümle sonuçlanan kronik -şekilde zayıflık, yağ dokularında
jeiatinöz infiltrasyon ve mukoz membranlarda beyazlanma ve sararmalar görülür.
Tanı
Ticari AGP test kiti (Coggins testi)günümüzde başarı ile kullanılmaktadır. Birçok
ülkede yarış atlarının her 6 ayda AGP testi ile yapılan taramaları zorunludur. Son yıllarda CELISA testi uygulamaya girmiştir. Ayrıca RT-PCR testi de kullanılmaktadır.
İmmunodiffuzyon ve ELISA testleri basit ve duyarlılığı yüksek serolojik testlerdir. Birçok
ülkede yarış atlarının her 6 ayda AGP testi ile yapılan taramaları zorunludur. Son yıllarda CELISA testi uygulamaya girmiştir. Serolojik testlerle İnfekte attan doğan taylar kısa bir süre
negatif olabilir. Yeni infekte olmuş atlar infeksiyonun başlangıç döneminde negatif çıkabilir.
Moleküler yöntemler; proviral DNA nın saptandığı PCR ve RT-PCR
Koruma ve kontrol
Serolojik testlerle pozitif hayvanların virusu saçmamaları için kısıtlı yaşam ve harekete
maruz bırakılır. Etkili bir aşı henüz geliştirilememiştir. At ithalatı yapan ülkeler diğer bazı
infeksiyonlarla birlikte bu enfeksiyondan yoksun (seronegatif sertifikası) sertifikası
istemektedir. Serolojik testler her yıl tekrarlanır. Sero-pozitif aygır ve kısraklar damızlıkta
kullanılmaz.

AT VEBASI
(African Horse Sickness; Pestis Equorum)
Etiyoloji
Etken African horse sickness virustur ve reoviridae genel özelliklerini taşır. Çift
iplikçikli RNA’lı ve Orbivirus genusunda olup 9 serotipi vardır. Düşük pH da inaktive olur.
Hücre kültürleri (Primer tay böbrek, MS-21, Vero, BHK-21) yanısıra deney hayvanlarında da
üretilebilirler. İnfekte at eti yiyen köpeklerde ölüm saptanmıştır.
Tarihçesi; 1780-1918: Kuzey Afrikada 7 salgın bildirilmiştir
Alt Saharan Africa’sında bu yıllar arasında endemik seyretmiştir.
1959-61: Orta doğuda (Israil, Iran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Turkiye, Irak,
Suriye, Lübnana, Ürdünve Kıbrıs ) yaygındır.
− 1. salgın endemik Africa’da
1965-66: Fas, Nijerya ve ispanya
1987-91: İspanya, Portekiz
1989-91: Nijerya ve Fas, 1991 den beri dünyada bildirilmemiştir.
1989: İspanya ve Portekiz de 137 salgında 104 çiflik etkilenmiş ve 206 tek tırnaklı ölmüş.
 170,000 at aşılanmış ve aşılananlardan 82 tanesi ölmüş
U.S.A’de at vebası için uygun arthropod vektörler var, bu nedenle ABD’ye giren atları
karantinada tuttuktan sonar ülkeye sokuyorlar.
Epizootiyoloji
Virus Aedes, Anopheles ve Culicoides cinsi sokucu sineklerden izole edilmiştir.
İnfeksiyon ılık, rutubetli, bataklık, alçak kesimlerde ve yağışlı dönemlerde daha sık
görülmektedir. Virusa at ve katırlar çok duyarlı fakat eşekler dayanıklıdır. Zebralar, virusu
daha uzun süre barındırdığı için doğal reservör olarak kabul edilirler.
Çoğrafik dağılım; Afrikanın merkezi tropikal bölgesinde endemik salgınlar oluşmuştur.
Kuzey ve Güney Africa, Yakın ve Orta Doğu, İspanya ve Portekiz de bildirilmiştir.
Prevalans iklimle ilişkilidir ;Yaz sonu – ilk bahar başı enfeksiyonun pik yaptığı dönemlerdir.
Buklaşmadar rüzgarlar ve vektörler çok önemlidir.
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Morbidite/Mortalitede virus serotipi ve konak immunitesi önemli.
Mortalite ortalama %50-95 arasıdır. Bu oran kalp formunda %50-70; ve mix form’da %80
civarındadır. Akciğer formu daima öldürücüdür
Diğer tektırnaklılarda;
Katırlarda %50, Avrupa ve Asya eşekleri:nde %5-10 ve Afrika eşek ve zebralarında oluşmaz.
Bulaşma
Hayvandan hayvana bulaşma yoktur. Arthropod vektörler ile yayılır ; Sinek ısırmaları:
Culicoides imicola; (en önemlisi) ayrıcaC. bolitinos; C. variipennis,
Diğer potansiyel vektörler: Sivri sinekler (aedes ve anopheles), keneler bulaşmada rol oynar.
Tek tırnaklılarda viremi Atlarda : 12-40 gün, Zebra’lar ve Afrika eşeklerinde: 6 hafta sürer.
Culicoides spp. Türü sinekler; Aşırı derece küçük ~1/8 inch büyüklüğünde olup sadece dişiler
ısırır. En fazla ısırma aktiviteleri gece ve güneş doğmadan olur. Ilık rutubetli ve alçak
bölgelerde bulunurlar.
Patogenesis
Viruslar vücuda girdikten sonra önce lenf yumrularında çoğalır sonra kanla birlikte
akciğer endotellerine, baş ve gırtlak lenf damarlarına yerleşir. Kapillar ve damar duvarındaki
permabilite artar buna bağlı ödemlere oluşur ve asfeksiye bağlı ölüm şekillenir. Vücut
boşluklarında sıvı birikimi görülür.
Klinik bulgular
İnkübasyon süresi seyir şekline göre 3-14 gün arasındadır. Hastalıkta inkübasyon süresine ve
klinik bozukluklara göre 4 form gözlenir.
Perakut (pulmonal) form: İnkübasyon süresi 3-5 gün, kısa süreli yüksek ateş (40-41oC),
öksürük, bronşlar sıvı doludur ve mortalite oranı %95 e ulaşabilir.
Subakut (ödematöz) form: İnkübasyon süresi 7-14 gün, uzun süreli ateş, göz kapakları, dudak,
dil ve ayaklarda ödem, dil altı ve kojuktivada peteşiler ve 1 hafta içinde ölüm (%50-70)
görülür.
Kardial (karışık) form: İnkübasyon süresi 5-7 gün, baş ve boyunda ödem, Başlangıçta hafif
sonra ciddi solunum yetmezliği ve kalp yetmezliği sonucunda %80 oranında ölüm.
Horsesickness form: İnkübasyon süresi 5-14 gün, sabah azalan öğleden sonra artan ateş ve
gebe kısraklarda abortus gözlenir.
Resim: At vebasında Supra-orbital fossada ödem
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Otopsi Bulguları
-Akciğer formu; Göğüs boşluğunda ve akciğerde ödem
-Kalp Formu; Sarı jelatinöz infiltrat, kalpte hemorajiler, baş, boyun ve omuz kas dokularında
hemorajiler ve perikart'da sıvı gözlenir.
-Karışık Formda; yukarıdaki bulguların hepsi görülebilir.
Ayırıcı Tanı; Anthrax, Equine encephalosis, Equine viral arteritis, Equine infectious anemia,
Equine morbillivirus pneumonia, Purpura hemorrhagica, Equine piroplasmosis ve Ruam la
karışabilir.
Kesin tanı için laboratuar tetkikleri gerekir bu amaçla yapılacak Örneklemeler aşağıdaki
gibidir;
Herhangi bir örnek almadan önce konu ile ilgili doğru kişilerle kontakt kurulmalıdır
Örnekle güvenlik koşulları sağlanarak ve hastalığın yayılmasını önleyecek şekilde alınmalı ve
yollanmalıdır.Kan, dalak, beyin, akciğer, lenf bezi ve nazal svab. (4 derecede)
Tanı
Klinik bulgular tanıya yardımcı olur. Kesin tanı için virus izolasyonu gerekir.
Laboratuarda kan, beyin, akciğer, lenf bezleri, burun akıntısından hücre kültürlerine ve fare
yavrularına intracerebral ekim yapılır. Nötralizasyon, AGP, CF, IFA, ELISA testleri ile de
tanı yapılmaktadır. Laboratuvar tanıda Rt-PCR dan da yararlanılır.
AHS ve Diğer türler
-Köpekler; Deneysel olarak oluşabilir. Ayrıca İnfekte at eti yiyerek bulaşabilir.
Köpeklerde İnsekt ısırığı ile bulaşma bildirilmemiştir.
Köpekler yayılma ve devamlılıkta rol oynamaz
Develer ve Zebralar klinik bulgu göstermezler ancak yayılmada özellikle zebralar önemli rol
oynarlar.
İnsanda AHS
İnsanlarda doğal infeksiyon yoktur. Bazı neurotropic aşı suşları ile burun yoluyla bulaşma
bildirilmiştir. İnsanlarda encephalitis ve retinitis oluşabilir.
Koruma ve Kontrol
Sokucu sineklerle mücadele gerekir. Attenüe polivalan (9 serotipe karşı hazırlanmış)
aşılar kullanılmaktadır. Hastalığın çıktığı ülkede veya şüpheli durumlarda hemen aşılama ve
karantina önlemleri alınmalıdır.
Kontrol; Vektörlerin kontrolü ve korunma (Insekt uzaklaştırılması )
Bütün tek tırnaklıların ateş kontrolü yapılmalı ve ateşli hayvanların izole edilmesi yada
uyutulması
− Hastalık nedeni ortaya çıkarılana kadar insekt ‘siz barınakların sağlanması
− Özelliklle geceleri sineksiz barınaklara alınmalı
Aşılama (eğer bir salgın varsa saptanan suş’un monovalan aşısı) yapılabilir.
Aşılama; At, katır ve eşekler için Attenue canlı aşısı var. Aşılanmış kısraklardan doğan
taylarda pasif korunma oluşur.
İyileşen hayvanlarda spesifik serotiplere karşı oluşan antikorlar ile ömür boyu korunma var
ancak bu hayvanlar diğer serotiplere karşı hastalığa açıktır.
Bütün AHS Aşılı tektırnaklılar aşılama zamanı işaretlenir.
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WEST NİLE VİRUS İNFEKSİYONU
(BATI NİL VİRUSU İNFEKSİYONU)
Sivrisineklerin vektör olduğu insan ve hayvanların bir enfeksiyonudur. Hastalık etkeni
Flaviviridae familyasında Flavivirus cinsindeki west nile virusudur.
Tarihçe: West Nile Virus ilk kez 1937 yılında Uganda’ da ateşli bir kadının kanından izole
edilmiştir. Virusun ilk izolasyonunun ardından bugüne kadar dünyanın birçok bölgesinde
bildirilmiştir. Örneğin; 1951, 1954, 1957 ve 2000’de İsrail, 1974 Güney Afrika, 1996
Romanya, 1997 İtalya, 1999 Rusya, 2000’de Fransa’da ortaya çıkmıştır. Amerika’da ise ilk
olarak 1999 yılında New York’ ta bulundu ve bundan sonra kırk altı eyalete, Kanada ve
Meksika’ ya yayıldı. Amerika’da insanlarda 2003’de 262 ölümle sonuçlanan toplam 10,000,
2004 yılında 84’ü ölümle sonuçlanan toplam 2,448 vaka bildirilmiştir.
Flavivirusların genel özellikleri: Familya içerisinde genomik ve fizyokimyasal özellikleri
birbirine benzeyen fakat biyolojik olarak birbirinden farklı 3 cins bulunur. Familyadaki
cinsler ile bu cinsler içindeki önemli viruslar ve bunların oluşturduğu hastalıklar Tablo 1’de
gösterilmiştir. Bu cinslerden sadece flavivirus cinsinde 69 virus bulunur, bunlardan 30 kadarı
arthropodlarla insanlara bulaşan hemorajik fever, encephalitis ve hepatitis gibi yaşamı tehdit
eden zoonotik özellikte enfeksiyonlara neden olurlar. Pestiviruslar ise sığır, koyun, keçi ve
domuz gibi hayvanlarda önemli enfeksiyonlara neden olan türleri içermektedir.
Tablo 1: Flaviviridae familyasındaki cinsler, önemli türler, konakçılar ve oluşturdukları hastalıklar
Konakçı

Hastalık

İnsan, at, kedi, köpek
Domuz, insan
İnsan
İnsan
Koyun
İnsan
İnsan
İnsan
İnsan
İnsan
İnsan
Küçük memeliler
koyun

encephalitis
abort, encephalitis
encephalitis
encephalitis
abort, generalize enfeksiyon
ateş, hemorajik fever
hepatitis, hemorajik fever
encephalitis
encephalitis
gastrointestinal hastalıklar
encephalitis, hemorajik fever
encephalitis
encephalitis

Pestivirus cinsi
Bovine viral diarrhea virus 1, 2
Border disease virus
Hog cholera virus

Sığır, buzağı
Koyun, kuzu
Domuz

generalize persiste enfeksiyon
congenital hastalıklar
sistemik hastalıklar

Hepacivirus cinsi
Hepatitis C virus

İnsan

generalize persiste enfeksiyon

Virus
Flavivirus cinsi
West Nile virus
Japanese encephalitis virus
Murray Valley encephalitis virus
St. Louis encephalitis virus
Wesselsbron virus
Dengue 1, 2, 3, 4 viruses
Yellow fever virus
Russian spring-summer encephalitis virus
Central European encephalitis virus
Omsk hemorarhagic fever virus
Kyasanur Forest disease virus
Powassan virus
Louping ill

Flavivirus virionları ortalama 50nm çapında, icosahedral simetrili kapsiti çevreleyen
peplomerlerle çevrili lipid zarftan oluşur. Genom pozitif polariteli ve tek zincirli RNA’dan
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oluşur ve RNA infeksiyözdür. Flavivirus virionunda 3 yapısal protein (C, prM ve E) bulunur
(Şekil 1,2). Virionun en önemli proteini nötralize epitopları içeren E proteindir. Bunların
dışında 7 yapısal olmayan protein de bulunmaktadır.
Şekil 1: Flavivirus genomu

Şekil 2: Flavivirus virion diyagramı

Resim 1: Flavivirusların elektron mikroskopik görüntüleri

Viruslar çevre şartlarına karşı dayanıklı değildirler, ısı (560C’de 35 dakikada) ve
dezenfektanlarla kolaylıkla inaktive olurlar.
Flaviviruslar Vero ve BHK-1 hücre kültürleri ile tavuk, ördek embriyo-fibroblast
primer hücre kültürlerinde çok kolay üretilebilirler. Yeni doğmuş fare yavrularını da enfekte
edebilir ve bunları öldürebilirler.
Viral replikasyon
Viruslar E glycoproteinleri ile hücrelerin reseptörlerine tutunur ve endositosis yoluyla
hücre içerisine girerler. Replikasyon stoplazmada gerçekleşir (şekil 3). Önce negatif-sense
RNA sentezlenir, sonra diğer sentezlenen proteinlerler birlikte golgi aparatı ve endoplazmik
retikulumdaki yeni virionlar hücre dışına çıkarlar.

164

Şekil 3: Flaviviruslarda replikasyon

Atlarda West Nile Virus Enfeksiyonu
Virusun Özellikleri: Etken Flaviviridae familyasında Flavivirus cinsindeki West Nile
virusudur. West Nile virusu familyanın genel özelliklerini taşır. Virusun yüzeyi kurtçuk
şeklindeki zarf proteinleriyle kaplıdır. Ergin virion iki moleküllü “dimer” lere sahiptir.
Dimerler virus yüzeyinde düzenli bir biçimde dizilmişlerdir. Zarf proteinleri membranda
aralıklı bölgelere bağlanmıştır. Membranın altında genetik materyali içeren kapsid proteini ile
kombine şekilde ikosahedral nükleokapsid yer alır. Bu kapsitin antijenik özellikleri
insanlarda ensefalit etkeni bir grup virus içeren Japon Ensefalit Virus grubundaki viruslar ile
benzerlik gösterir ve bu nedenle testlerde serolojik cross reaksiyon verirler.
WNV genomu yaklaşık 12.000 nükleotit içeren pozitif bir RNA’ dan oluşmaktadır.
WNV genomu, replikasyondan sorumlu yedi yapısal olmayan proteini kodlamaktadır ( NS1,
NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b, NS5 ). Virus konak hücresinden, E (53kDa) ve prM (18-20
kDa) internal glikoproteinlerinin insersiyonu ile modifiye olan bir zarf ile olgunlaşmaktadır.
Şekil 4: WNV virion diyagramı
mikroskopi görüntüsü

Resim 1: WNV elektron
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Virus maturasyonunun geç evrelerinde prM proteini M proteinine bölünme ile ayrılır ve
ardından bu protein olgun viriona entegre olur. İmmunolojik olarak en önemli protein olan E
glikoproteini ise hem bir viral hemaglutinin hem de konak hücreye bağlanmadan sorumlu
moleküldür. Viral nötralizan antikorları uyardığı bilinmektedir.
Epidemiyoloji: Hastalığın asıl kaynağı kuşlar olup sivrisinekler ana vektörlerdir.
Özellikle Culex, Aedes, Ochlerotatus türü sivrisineklerle virus aktarılmaktadır. İnsanlar ve
diğer memeliler (at, kedi, köpek, yarasa, kokarca, sincap, evcil tavşan) virusun saptandığı
konakçılardır. Birçok kuş türü etkilenmektedir. New York’ta1999 yılında enfekte kuş türü
sayısı 15 iken, bu sayı 2000 yılında 63 çıkmıştır. Bu veri hastalığın kuşlar arasında artan
yayılma süreci içinde olduğunu göstermektedir. Culex türlerinden özellikle C. pipiens epizotik
aktarımdan sorumlu ana türdür. Ancak C. restuans ve C. salinarius’da sorumlu olduğu
bildirilmektedir.
Şekil 5: WN virusunun bulaşma mekanizması

Reservör
Vektör

Konakçılar

C. pipiens ve C. restuans türleri genelde ornitofilik canlılardır, yani çoğunlukla
kuşlardan, nadirende memelilerden beslenmektedirler. C. salinarius’un memelilerden
beslenmesi hastalığın epidemik olarak aktarılmasında rol oynadığı yönünde görüşler vardır.
Yapılan çalışmalarda WN virusunun kış aylarını salgın yaptığı bölgelerde geçirdiği,
bir sonraki yıl tekrar ortaya çıktığı ve yayıldığı gösterilmiştir. Kışın sivrisinekler ölmesine
rağmen, toprak altındaki hibernaküllerde virus gösterilmiş ve bir sonraki yıla hastalığın
aktarılmasından sorumlu ana mekanizmanın sivrisineklerdeki bu vertikal geçiş olduğu ileri
sürülmektedir.
Enfeksiyonun salgın olarak görüldüğü aylar sivrisinek popülasyonunun en fazla
olduğu yaz aylarıdır. Sivrisinekler enfekte kuşları sokarak virusu alır. Virus sivrisineğin
kanında birkaç gün süreyle bulunmaktadır. Son olarak virus sivrisineğin salya bezine geçer ve
sonradan hayvanlara veya insanlara bulaşır. Sivrisineklerin yanında bazı insektlerde enfekte
bulunmasına karşın bunların hastalığı bulaştırmadaki rolü kesin değildir ve diğer enfekte
insektlerle bulaşma olduğuna dair bir herhangi bir vaka rapor edilmemiştir. 2002 WNV
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salgınında başka bulaşma yolları da tespit edilmiştir, fakat bunlar oran olarak çok düşüktür.
Bu yollar kan transfüzyonu ve organ transplantasyonudur. Transplasental yayılma bildirilen
bir vakada mevcuttur. Ayrıca anne sütü ile bulaşmaya dair kanıtlarda vardır. WNV ve benzer
virusların laboratuvar çalışanlarında da görülen iki vakada bildirilmiştir. Kenelerde virus
varlığı ispatlanmış, fakat bunların bulaşmada rolü olup olmadığına dair bir bilgi yoktur.
WNV sadece enfekte sivrisinekle bulaşır ve insan-insan veya hayvan-insan arasında
başka bir bulaşma yolu bildirilmemiştir. Başka bir deyişle insandan WNV ensefalitisin
bulaşması mümkün değildir. Örneğin WNV öpüşmek veya dokunmakla ya da hastalıklı birini
tedavi etmiş bir hekime bulaşmaz. ABD’de 2002 yılında 15.257 atta, 2003 yılında 4.636 atta
WN virusu saptanmıştır. Türkiye’de insan kan serumlarında WNV antikorları saptanmış ve
Haziran 2009’da Gebze’de klinik semptom gösteren ve ölen bir atta WNV pozitif olarak
saptanmıştır. Türkiye’de sivrisineklerde WNV varlığı yönünden henüz bir araştırma
yapılmamıştır.
Patogenesis: Atlar, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla hastalığa yakalanırlar. Virus
sivrisineklerin tükrük bezlerinde bulunmaktadır ve sivrisinek attan kan emdiği sırada virusu
atın kanına bırakır. Enfekte sivrisineğin virusu transferi ile WNV atın bölgesel lenf
yumrularına gider ve viremiden sonra retikuloendotelyal sisteme giderek replikasyonu
gerçekleştirir, sonra kan-beyin bariyerini geçip beyni enfekte eder. Virus normal merkezi sinir
sistemi fonksiyonlarına karışır ve beyinde encephalitise sebep olur. WNV ile enfekte bir
sivrisinek tarafından ısırılan bir atta 5-15 gün içinde klinik semptomlar gelişir.
Klinik bulgu: Klinik olarak atlardaki sinirsel semptomlar kuduz, equine encephalitis
ve diğer neurolojik hastalıklarla karışabilir. Enfekte atlarda genellikle iştah azalması,
depresyon, dengesini kaybetme, düşme, ayağa kalkmada zorluk, kaslarda zayıflama, felçler,
ateş, konvulziyonlar, koma ve ölüm görülür.
Tanı: İnsan ve hayvanlarda WN virus tanısı için son yıllarda oldukça spesifik testler
geliştirilmiş ve özellikle ticari hızlı tanı kitleri (RAMP test ve Dipstick) yaygın olarak
kullanılmaktadır. Her ne kadar duyarlılıkları moleküler teknikler kadar olmasa da
epidemiyolojik çalışmalar ve ön tanı için birçok ülkede klinisyenler tarafından
kullanılmaktadır. WHO ve CDC tarafından önerilen tanı yöntemleri Şekli 6’da özetlenmiştir.
Şekil 6: WN virus enfeksiyonlarının tanısında kullanılan testler.
Direk Virus veya Viral
Antigen Saptanmasi

Serolojik Testler
Serum, beyin omurilik
sıvısı

Sivrisinekler, doku
örnekleri

Virus izolasyonu (hücre kültürü,
fare), IFA, Ag-capture ELISA,
TaqMan RT-PCR,
RT-PCR / sequencing,
Dipsticks, NASBA

IgM ELISA, IgG ELISA,
Plaque Reduction Nötralizasyon
testi,
CF, HI, IFA,
RAMP Test, Dipsticks

Korunma ve kontrol: Atlarda WNV’ye karşı spesifik bir tedavi yoktur. Aşı
uygulaması ile hastalığa karşı önlem alınabilmektedir. Bugün dünyada en güvenilen aşı Fort
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Dodge Animal Health firmasının geliştirdiği inaktif WNV aşısıdır. Bu aşı 3-6 haftalık ara ile
iki kez uygulanır ve ilk uygulamadan 4 hafta sonra immun yanıt gelişmeye başlar ve
hayvanları 1 yıl korur. Daha sonraki aşı uygulamaları yılda 1 kez olarak devam eder. Ayrıca
WN virusunun proteinlerinin kanarya çiçek virus vektörüne aktarılarak hazırlanan
rekombinant aşı da vardır, fakat bunun oluşturduğu immun yanıt diğer aşı kadar başarılı
değildir.
Diğer hayvanlarda WNV enfeksiyonu: WNV enfeksiyonu bugüne kadar 40 kadar
köpek ve 2003 yılında bir kedi’de bildirilmiştir. Ayrıca ölü birkaç kedide virusun varlığı
saptanmıştır. Deneysel olarak enfeksiyon oluşturulan köpekler her hangi bir semptom
göstermemiştir. Bazı enfekte kediler enfeksiyondan bir hafta sonra hafif ateş ve yorgunluk
gibi non-spesifik semptomlar göstermiştir. Kedi ve köpek sahiplerinin herhangi bir semptom
veya davranış bozukluğu görmemesi muhtemeldir. Kedi ve köpekler sivrisinek ısırığıyla
enfekte olmaktadırlar. Ayrıca deneysel olarak kedilerin enfekte ölü fareyi yiyerek de virusu
aldığı kanıtlanmıştır. WNV’un kedi veya köpekten insana geçtiğine dair hiçbir bilgi
bulunmamaktadır. Kanıtlar köpek kanında WNV’nin sivrisinekleri enfekte edemeyecek kadar
az çoğaldığını göstermektedir. Kedi kanında biraz daha yüksek miktarda virus bulunmuştur,
fakat bununda sivrisineklere geçeceği şüphelidir. Az sayıda sincapta WNV pozitif
saptanmıştır. İnsanın ölü veya canlı enfekte bir sincaptan enfekte olacağına dair hiçbir bilgi
yoktur.
Kedi ve Köpeklerde de tedavi yine destekleyici ve semptomatiktir. Hayvanlar çok
büyük olasılıkla tam iyileşirler. Kedi ve köpekler için henüz bir aşı geliştirilmemiştir.
Koruyucu hekimlik önemli olup sivrisineklerle mücadele ve sinek kovucular kullanılmalıdır.
İnsanlarda West Nile Enfeksiyonu: WNV insanlarda sivrisineğin ısırığından 3 ile 14
sonra hastalandığı bilinmektedir. Önceki salgınlarda şeker hastalarının bu enfeksiyona karşı
diğerlerine göre 5 kat daha fazla duyarlı oldukları bildirilmektedir. Hastalık insanlarda çeşitli
formlarda (WN meningitis, WN encephalitis, WN poliomyelitis) görülebilir.
Merkezi sinir sistemini etkileyen olgularda, ateşli baş ağrısı, aseptik meningitis ve
encephalitis gibi lezyonlar oluşturabilir. Hastaların % 60-70’inde ensefalit ve
meningoensefalit yapan nöroinvaziv WNV infeksiyonu rapor edilmiştir. %25-30’unda ise
ensefalit yapmayan meningitis gözlenmiştir. Hastalıkta baş ağrısı kalıcı olabilir ve meningitis
veya ensefalitis nöroinvazif hastalıkların ayrımı için yardımcı olamaz. West Nile
poliomyelitinde flaccid paraliz sendromu gelişir, ancak bu meningitis ve ensefalitis kadar
yaygın değildir. Bu sendrom genellikle duyu kaybı ve paralizle karakterizedir.
Enfeksiyonun insanlardaki klinik bulguları, yüksek ateş, baş ağrısı, boyun tutulması,
halsizlik, gastro intestinal semptomlar, ataksi ve ekstrapramidal belirtiler, optik neuritis,
nöbet, mental durum değişiklikleri, koma, tremor, konvulsiyonlar, kas zayıflığı, paraliz,
myelitis ve poliradikolitistir.
Hastaların bir kısmında boyun, kol, ve bacaklarda makulopapiller yada morbiliform
kızarıklar görülür ve bazen paraliz gelişebilir. Bahsedilen semptomlar birkaç hafta sürebilir ve
nörolojik bozukluklar kalıcı olabilir.
Birçok viral hastalıkta olduğu gibi spesifik bir tedavisi yoktur ve semptomatik tedavi
yapılır. Bazı kliniklerde uygulanan Ribavirin ve Interferon alpha-2b uygulamalarına olumlu
yanıt alındığı rapor edilmiştir. İnsanların kronik bir WNV enfeksiyonu geçirdiğine dair
herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. WNV enfeksiyonunu atlatan bir kişi ömür boyu bağışık
kalır. Enfeksiyona karşı korunma için henüz aşı geliştirilememiştir.
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EQUINE ENCEPHALOMYELİTİS
(Equine Encephalitis)
Togaviridae ailesi, Alphavirus cinsindeki Eastern, Western ve Venezuelan
encephalomyelitis viruslarının neden olduğu enfeksiyondur. Sivrisineklerle bulaşan bu
viruslar atlar ve insanlarda enfeksiyon oluşturmaktadır.
Tarihçe: İlk kez 1831 yılında ABD’de Massachusetts eyaletinde 75 atın ölümüyle ortaya
çıkan bu enfeksiyon, 1931 yılında ABD’nin batı bölgesindeki (California) salgında atların
beyinlerinden izole edildi ve Western encephalomyelitis virusu adı verildi. 1938 yılında
sivrisineklerle insanlara bulaştığı saptandı. 1936 yılında Venezuella’da atlarda benzer hastalık
çıktı, fakat nötralizasyon testlerinde farklı antijenik ve serotip özellikleri saptandığı için bu
virusa da Venezuelan encephalomyelitis virusu adını verildi. Güney ve orta Amerikadaki
enfeksiyonlardan izole edilen virusların diğer encephalitis viruslarından farklı patojeniteleri
nedeniyle de bu viruslara Eastern encephalomyelitis virusu adı verildi.
Togavirusların genel özellikleri: Togaviridae ailesi içerisinde Alphavirus ve Rubivirus
cinsleri bulunmaktadır. Alphaviruslarda 6’sı insan ve hayvanlarda önemli enfeksiyonlara
neden olan toplam 30 tür bulunmaktadır. Rubivirus cinsinde ise insanlardan enfeksiyona
neden olan rubella virus (kızamıkçık virusu) bulunmaktadır.
Tablo 1: Alphavirus cinsinde insan ve hayvanlarda önemli enfeksiyonlara neden olan viruslar
Virus
Vektör
Konakçı
Hastalık
Eastern equine encephalitis virus
Sivrisinek
at, insan Encephalitis
Western equine encephalitis virus
“
at, insan Encephalitis
Venezuelan equine encephalitis
“
at, insan Febril disease,
virus
encephalitis,
Highlands J virus
“
at
Encephalitis
Getah virus
“
at
Febril disease
Semliki Forest virus
“
at
Febril disease
Togaviruslar küre şeklinde, düzgün, zarflı ve 70nm çapında viruslardır. Zarf dışında konakçı
hücresine tutunma ve bağlanma görevi gören iki glikoprotein bulunur (E1 ve E2). Pozitif
sense ve tek zincirli RNA’ya sahip genomu 9.7-11.8 kb uzunluğundadır ve infeksiyözdür.
Lipid içeren virionlar çevre şartlarında stabil olmayıp dezenfektanlarla kolaylıkla inaktif
olurlar. Vero, BHK-21, primer embriyo tavuk ve ördek hücrelerinde şiddetli CPE oluşturarak
üreyebilirler.
Resim 1: Eastern equine encephalitis virusunun elektron mikroskopik
görüntüsü
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Şekil 2: Togavirusların genomik yapısı

Viral replikasyon: Endositoz yolu ile hücreye giren virusun hücre sitoplazması içerisinde
kapsit proteinleri sentezlenir, endoplazmik retikulum ve golgi aracılığıyla sentezlenen virusun
glikoproteinleri, plazma membranında toplanarak yeni viriona dönüşür (Şekil 1).
Şekil 1: Togavirusların replikasyon siklusu
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Epidemiyoloji: Atlardaki Eastern equine encephalitis virus enfeksiyonu, kuzey, orta ve güney
Amerika’da görülmektedir. Western equine encephalitis virus enfeksiyonu, Arjantin’den
ABD dahil Kanada’ya kadarki bölgede görülmektedir. Venezuelan equine encephalitis virus
enfeksiyonu, güney ve orta Amerika’da görülmektedir. Yabani kuşlar virusun doğal
konakçılarıdır ve sivrisinekler (Culiseta melanura) vektör olarak kuşlar arasında veya diğer
hayvan türleri arasında virusun taşınmasını sağlarlar. Aedes ve culex gibi sivrisineklerde atlara
ve insanlara virusun bulaşmasında vektör olarak rol alırlar (Şekil 3). Atlar arasında veya attan
insana ya da insandan ata doğal bulaşma bildirilmemiştir. Venezuelan tipi virusun atların
sekretlerinde bulunması nedeniyle teorik olarak risk bildirilmektedir.
Şekil 3: Western equine encephalitis virusunda bulaşma

Patogenesis: Sivrisinek ısırması ile ata giren virus, en yakın hücrede veya bölgesel lenf
yumrusunda viral replikasyonu tamamlar. Bu primer viremiden sonra virus spesifik
extraneural dokulara gider ve ikinci replikasyonu tamamlar (sekonder viremi). Bu durumda
diğer sivrisineklerin virusu başka konakçılara taşıması mümkün olmaktadır. Ayrıca bu
durumda merkezi sinir sistemi virus tarafından etkilenmekte ve neuronlar ile meningsler
enfekte olmaktadır. Viruslar bunu, ya merkezi sinir sisteminde kapillerin endotelyumu
boyunca pasif diffuzyonu, ya serobrospinal sıvıya virusun geçmesi ya da paranşimlere giden
lenfositler veya monositler aracılığıyla yaparlar.
Klinik Bulgu: Eastern, western ve venezuelan equine encephalitiste atlarda bazen subklinik
olarak ya da sadece ateş, anoreksia ve depresyonla karakterize genel semptomlar görülebilir.
Sinirsel bozukluklar eastern tipinde çok şiddetlidir. Virusun inkubasyonundan sonra ateş,
depresyon, dengesizlik ve encephalitis semptomları (fotofobi, yutkunmada zorluk, aynı yerde
dönme, aşırı duyarlılık gibi) ve terminal sinirlerin harabiyeti sonucu ayağa kalkamama,
felçler gelişir. İnkübasyon periyotları, Eastern ve western tiplerinde 5-14 gün, venezuelan
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tipinde 1-5 gündür. Atlarda ölüm oranı eastern tipinde %50-90, western tipinde %20-40 ve
venezuelan tipinde %50-80 arasındadır.
Tanı: Hastalığın klinik tanısı birçok hastalıkla benzer özellik gösterdiğinden kolay değildir.
Enfeksiyonun kesin tanısı, nötralizasyon testi, hemaglutinasyon inhibisyon (HI), ELISA,
complement fikzasyon testi gibi serolojik olarak yapılabilmektedir. HI testi ile Eastern,
western ve venezuelan tiplerini aralarındaki kros reaksiyon nedeniyle ayırmak imkansızdır.
Bunun için nötralizasyon veya komplement fikzasyon testi kullanılmaktadır. Vero, RK-13,
BHK-21 gibi birçok hücre kültüründe virus izolasyonu yapılabilir. Ayrıca moleküler
yöntemler (RT-PCR) sıklıkla tanı için kullanılan güvenilir yöntemlerdir.
Korunma ve kontrol: Hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur ve genellikle semptomatik
tedavi yapılmaktadır. Eastern ve western tipleri çevre şartlarına dayanıklı değillerdir fakat
venezuelan tipi virus, kurumuş kan ve eksudatta canlı kalabilir. Her üç tip virus, % 1’lik
sidyum hipoklorit, % 70’lik etil alkol, % 2’lik formaldehit ile kolaylıkla inaktif olur.
Sivrisinek mücadelesi ve kontrolu bu enfeksiyonla savaşta en önemli yoldur. Enfeksiyonun
önceden görüldüğü ülkelerdeki atlara aşı uygulamaları yapılmaktadır.

BAZI KENE KAYNAKLI HASTALIKLAR
TİCK-BORNE ENCEPHALİTİS
Tick-borne encephalitis (TBE), Avrupa’dan Asya’ya kadar birçok ülkede görülen ve
insanların merkezi sinir sistemini etkileyen en önemli enfeksiyonlardan biridir. Enfeksiyon,
farklı zamanlarda değişik isimlerle anılmıştır. FSME (Frühsommermeningoenzephalitis,
Western subtype), Central European encephalitis, (Kumlinge’s disease, Western subtype) ve
RSSE (Russian Spring and Summer Encephalisitis, Eastern subtype) olarakta adlandırılan
enfeksiyon son zamanlarda TBE olarak isimlendirilmektedir. Enfeksiyon klinik olarak ilk kez
1931 yılında Avusturyalı Schneider tarafından bildirilmiş, 1937 yılında Rus Lev Zilber kene
ısırması ile ilişkili akut ensefalitis olgularını, 1947 yılında da Rusya’dan Pavlovsky kene ve
insanlar arasındaki zoonotik bulaşmayı tanımlamıştır.
Etiyoloji
Uluslararası Virus Sınıflandırma Komitesinin 70. ve son raporuna göre, Flaviviridae
ailesinde Flavivirus cinsinde Mamalian tick-borne viruses grubu içinde bulunan tick-borne
encephalitis virusunun (TBEV) 3 alttipi bulunur. Western subtype (W-TBE) birçok avrupa
ülkesi ve Rusya’nın avrupa bölümünden, Far Eastern subtype (FE-TBE) ve Siberian subtype
(S-TBE) ise Finlandiya’dan Japonya’ya kadar orta ve doğu asyadan izole edilmiştir.
Ortalama 50nm çapındaki virion, zarfla çevrelenmiş ve üzerinde 2 glikoprotein (E:
envelope, M: membran) bulunur. Olgunlaşmamış virion üzerindeki prM protein,
olgunlaştıktan sonra M protein haline dönüşür (Resim 1). Nükleokapsit (C), yaklaşık 11 kb
uzunluğunda tek zincirli ve pozitif polariteli RNA genomu içerir. Genomik RNA, yapısal
proteinlerin (C, E ve M) yanısıra yapısal olmayan 7 adet proteini (NA1, NS2A, NS2B, NS3,
NS4A, NS4B ve NS5) de kodlayan uzun ve tek bir ORF içerir. E protein, hücre reseptörüne
bağlanma, füzyon ve nötralizan antikor yanıtı için önemlidir.
TBEV, lipid zarfından dolayı organik solventler ve deterjanlarla inaktif olur. Sodium
deoxycholate sadece E proteinine etkili iken M proteinine etkisi yoktur. Zarf, çıplak
nükleokapsiti ve hücresel nükleazdan da genomu korur, RNA’nın farelere intracerebral
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injeksiyonu ile enfeksiyöz olduğu gösterilmiştir. Flavivirusların infektivite ve viral
hemaglutininleri pH 8.4-8.8 arasında stabil olmasına karşın, TBEV geniş bir pH’da (pH 1.429.19) canlı kalabilmektedir. Virusun E proteini asidik pH ile infektivitesini kaybetse de,
virionlar süt ve mide sıvısında infektivitesini korurlar, bu durum TBEV’nin oral yolla da
infektivitesini açıklamaktadır.
Resim 1: TBE virusunun şematik ve elektron mikroskoptaki görünümü

TBEV, 500C’de 10 dakikada infektivitesinin %50’sini kaybederler, tam bir
inaktivasyon için 560C’de 30 dak. yeterlidir. Sıvı arerosol süspansiyonlardaki viruslar oda
ısısı ve %23-80 nem oranında 6 saat, dondurularak kurutulduğunda ise yıllarda stabil kalırlar.
Pasterizasyon, Ultraviole ve gama ışınları, %3-8’lik formaldehid, %2’lik gluteraldehid, %23’lük hidrojen peroksit, 500-5000 ppm chlorine, alkol, %1’lik iyot ve fenol ile inaktive
olurlar.
Epidemiyoloji
European subtype TBE virusları Ixodes ricinus’tan izole edilirken, FE-TBE ve S-TBE
virusları Ixodes risinus ve Ixodes persulcatus’tan izole edilmişlerdir. FE-TBE virusu
Japonya’da Ixodes ovatus’tan da izole edilmiştir. Endemik alanlarda virus taşıyan kenelerin
oranı %0.1-%5 arasında iken Almanya’nın Bavyera eyaletinde %20’ye kadar çıkabildiği
saptanmıştır. Enfeksiyon Mart ile Kasım ayları arasında sezonluk bir seyir izlemektedir. TBE
virusunun tüm alttiplerinden insanlarda görülen dünyadaki toplam vaka sayısı 12,000,
Avrupada W-TBE alttipine bağlı vaka sayısı da yıllık ortalama 3,000 dolayındadır. FE-TBE
alttipi, TBEV’nin diğer alttiplerine göre insanlarda daha şiddetli klinik vakalara neden olduğu
bildirilmektedir.
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Resim 2: TBE virusunun kene, hayvan ve insanlar arasındaki bulaşma yolları.

1: TBE ile enfekte olmayan kene ve hayvanlar, 2: TBE ile enfekte kene
ve hayvanlar, o – ova, L – larva, Lf – fed larva, N – nymph, Nf – fed
nymph, ♀ – dişi, ♂ – erkek.
TBE virusunun reservörü küçük rodent türleri, vektörleri ise kenelerdir. TBE virusu
kene yumurtaları ile larva ve nimpfe geçer ve rodentlerden özellikle farelerden, kenelerin kan
emmeleri sırasında virusu rodentlere bulaştırırlar. Enfekte farelerden kan emen keneler insan,
keçi, inek ve tavşana kan emme sırasında virusu bulaştırılar (Resim 2). Virusun insanlara en
önemli bulaşma yolu enfekte kenelerle olmaktadır. Serolojik taramalarda insanlardaki %70-95
TBE enfeksiyonunun asemptomatik olduğu vurgulanmıştır. İnsanlardaki klinik incidense
kenelerin kan emme süreleri, kene populasyonun sıklığı, kenelerdeki virus konsantrasyonu
gibi faktörler etki etmektedir.
TBE virusunun insanlara bulaşmasında bir başka yol, virusla enfekte olmuş inek ve
keçi sütleri veya bunların yoğurt, peynir ve tereyağı gibi ürünleri ile olmaktadır. TBE virusu
enfeksiyondan sonra 5-25 gün süresince keçi sütlerinde bulunabildiği bildirilmiştir. Ayrıca
laboratuvar çalışanlarına, içerisinde yüksek konsantrasyonda TBE virusu bulunan cam şişenin
kırılması ile solunum yoluyla bulaştığı rapor edilmiştir.
Avrupa ülkelerindeki TBE yayılımı ve özelliklerini takip etmek üzere bir çalışma
grubu oluşturulmuştur (The International Scientific-Working Group on Tick-borne
Encephalitis). Bu çalışma grubu, üye ülkeler ile birlikte (20 ülke) ve diğer ülkelerdeki TBE
vaka sonuçlarını yıllık raporlar şeklinde yayınlamaktadır. Bu rapora göre 2007 yılında üye
ülkelerde görülen insanlardaki toplam TBE vaka sayısı 5460 ve bunun 3098 vaka ile Rusya
birinci sırada, 542 vaka ile Çek Cumhuriyeti ikinci sırada bulunmaktadır. Son 30 yılda TBE
vakalarının %400 oranında artmasında, kene ve rodent yaşamını direk olarak etkileyen iklim
değişikliğinin yanısıra sosyo-ekonomik ve endüstriyel kirlenme gibi çevrese faktörlerin de
etkisinin olduğu vurgulanmaktadır.
Türkiye’de TBE konusunda ulaşılabilen sınırlı sayıdaki insan serum örneklerinden serolojik
çalışmaların sonuçlarına göre; İç Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere
diğer bölgelerden de pozitiflik bildirilmektedir.
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İnsanlarda Patogenesis
TBEV, başlangıçta inokülasyon yerindeki Langerhans hücrelerinde (dendritik cilt
hücreleri)
çoğalmakta, sonra lenfatik sistemle bölgesel lenf nodlarına taşınmaktadır. Hematojen
yayılımdan sonra farklı organlar, özellikle retiküloendotelial sistem (dalak, karaciğer, kemik
iliği) invaze olur. Lenf nodları, timus ve dalaktaki T hücreler, B hücreler ve makrofajlarda
virus daha da çoğalır. Lenfatik organlarda replikasyondan sonra virus, kan damarları yolu ile
beyine ulaşır. Kapiller endotel kolaylıkla infekte olmadığı için virusun kan-beyin bariyerini
geçebilmesi için ilk etkilenen organlarda yüksek konsantrasyonlara ulaşmış olması şarttır.
Virus, bir kez bu entotel hücrelerini invaze ettikten sonra kapiller endotelyumdan beyin
dokusuna geçerek merkezi sinir sistemine
girer.
Tanı
Hastaların serum ve beyin omurilik sıvısından (BOS) virus izolasyonu ve moleküler
yöntemler (RT-PCR) yapılabildiği gibi serolojik olarak ELISA ile IgM ve IgG antikorlarının
saptanması ile de tanı yapılabilmektedir.
İnsanlarda Klinik Bulgular
TBEV ile infekte olan hastaların ancak üçte biri semptomatik hastalık oluşturmakta,
diğer üçte ikisi sessiz bir şekilde hastalığı geçirmektedir. Kene ısırığından sonra ortalama 7-10
(4-28) günlük bir inkübasyon periyodunun ardından grip-benzeri semptomların ani başlangıcı
ile hastalığın ilk evresi olan viremik evre ortaya çıkar. Ateş, yorgunluk, kırgınlık, baş ağrısı,
yaygın eklem ve kas ağrıları, sırt ağrısı, bulantı, kusma ile karakterize olan viremik evrenin
ortalama süresi 5 (2-10) gündür. Bu evrede meningoensefalit semptom ve bulguları yoktur.
TBEV ile infekte olan ve semptom geliştiren hastaların %13-26'sı viremi sonrası tamamıyla
iyileşirken %74-87'sinde hastalığın tipik bifazik klinik seyri görülmekte ve 2-10 (1-33)
günlük ateşsiz ve kısmen asemptomatik bir aradan sonra ikinci evre olan meningoensefalitik
evre başlamaktadır. Hastalık yaklaşık %50'sinde menenjit, %40'ında meningoensefalit ve
%10'unda meningoensefalomiyelit şeklinde kendini göstermektedir.
Korunma ve kontrol
Kene mücadelesi ilk düşünülmesi gereken konudur. İnsanlar için gelitirilen aşılar
başarı ile kullanılmaktadır. Günümüzde, TBEV-FE suşları ile hazırlanan Rus aşıları
(ENCEVIR) dışında,
hemen hemen benzer TBEV-Eu suşları ile hazırlanan Avrupa'da lisanslı iki aşı
(FSME-IMMUN ve Encepur) bulunmaktadır. Her iki aşı da Avusturya ve Almanya'daki
yüksek riskli bölgelerde çocukların bağışıklanmasında kullanılmaktadır.
OMSK HAEMORRHAGİC FEVER VİRUS ENFEKSİYONU
Omsk haemorrhagic fever virus (OHFV), ilk olarak Sibirya’nın Omsk bölgesinde 1943
yılında tanımlanmıştır. Flavivirus cinsinde bulunan OHFV, 50nm çapında E ve M
glycoproteinleri olan ve genomik olarak TBEV virusuna %11.6 benzer özellik gösteren
viruslardır. Transtadial ve transovarial yaşam siklusunun Dermacentor reticulatus (D. pictus)
kenelerinde tanımlanmasına karşın D. marginatus kenelerinden de izole edilmişlerdir. İnsanlar
etkeni bu kenelerin sokması veya bir çeşit rat olan konak muskratlar (Ondatra zibethica)
aracılığıyla almaktadır. Sibirya bölgesinde 1088-97 yılları arasında 165 OHFV vakası
saptanmış ve bu vakalardan sadece 10 tanesinde kene ısırması olduğu bildirilmektedir.
Virusun inkübasyon periyodu genellikle 3-7 gündür, enfeksiyonun ilk fazında kapillar
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damarlarda bozukluk ve hemoraji, ikinci fazında ise meningial semptomlar görülmektedir.
Antijenik olarak aralarında çapraz reaksiyon olduğundan TBEV aşıları ile OHFV’ye karşı
belli bir düzeyde koruma sağlanabilmektedir.
POWASSAN VİRUS ENFEKSİYONU
Powassan virus (POWV), ilk olarak 1958 yılında Kanadanın Ontario bölgesinde 5
yaşındaki bir çocuktan izole edilmiş ve daha sonraları Rusya’da da bildirilmiştir. Flavivirus
cinsinde bulunan POWV, yapısal olarak TBEV’na benzemektedir. I. persulcatus ve çeşitli
Haemaphysalis keneleri aracılığıyla bulaşmaktadır. Apodemus ve Microtus fareleri virusun
konakçılarıdır. Virusun insanlardaki inkübasyonundan sonra ateş, baş ağrısı ve fotofobia dan
sonra sinirsel semptomlar, felç ve fokal neurolojik bozuklular ortaya çıkmaktadır. Akut
serumda spesifik IgM serolojik olarak
saptanırken, diğer flaviviruslar arasındaki cross-reaksiyondan dolayı nötralizasyon testleri ile
tanımlanması gereklidir.
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KÖPEKLERİN VİRAL HASTALIKLARI
KUDUZ HASTALIĞI=Rabies
Kuduz –Rabies virusu Rhabdoviridae ailesinde yer alan Lyssavirus’dur.
Rhabdovirusların genel özellikleri: Omurgalı, omurgasız ve bitkilerde enfeksiyonlara neden
olan, 175 den fazla virus içeren büyük bir familyadır. Tarihte bilinen ve tanımlanan en eski
(MÖ.2300) ve en öldürücü virus olan kuduz virusu ve domuz, sığır ve atlarda görülen
veziküler stomatitis virusu bu aile içerisindedir. İnsan, evcil ve yabani hayvan, balık ve
değişik bitkilerde hastalık oluşturan 6 cins içerisindeki virusların en önemlileri tablo 1’de
verilmiştir.
Cins

Virus
Vesicular stomatitis Indiana virus
Vesicular stomatitis New jersey virus
Vesicular stomatitis Alagoas virus
Cocal virus
Piry virus
Chandipura virus
Isfahan virus
Pike fry rhabdovirus
Spring viremia of carp virus

Konak

Lyssavirus

Rabies virus
Mokola virus
Lagos bat virus
Duvenhage virus
European bat lyssaviruses1 ve 2
Australian bat lyssavirus

Memeliler

Ephemerovirus

Bovine ephemeral fever virus

Memeliler

Novirhabdovirus

Infectious haematopoetic necrosis virus

Memeliler

Cytorhabdovirus

Lettuce necrotic yellows virus

Bitkiler

Nucleorhabdovirus

Potato yellow dwarf virus

Bitkiler

Vesiculovirus

Memeliler

Tablo 1: Rhabdoviridae ailesindeki cins, tür ve konak çeşitleri.
Virionlar zarflı (bazı bitki virusları zarfsız), hafif pleomorfik, mermi şeklinde, 45-100
nm çapları ve 100-430nm uzunlukları arasındadır. Tek zincirli negatif polariteli RNA ve
nukleoprotein (N) kapsit içerisinde kompleks tarzında hemen çevresinde yapısal olmayan
proteinler (NS ve L) ve bunların çevresinde Matrix protein (M) ve zarfın dışında spike’lar (G
protein) bulunmaktadır. N proteinler; viral RNA’nın oluşumunda, M1 veya P protein diye de
adlandırılan NS proteinler; viral polimerazın parçası olup N ve L proteinler ile birlikte viral
RNA oluşumunda, L protein; transkripsiyonda rol alan RNA plimerizasyonunda, G
glikoprotein; immun yanıt oluşturan epitoplara sahiptir, nötralizasyon antikoru oluştururlar ve
bu nedenle rekombinant aşılar için hedef bölgedir.
Viruslar deterjan ve dezenfektanlara, güneş ışığı ve UV ışınlarına karşı oldukça
duyarlıdırlar. Birçok hücre kültüründe üretilebilir, özellikle Vero (African green monkey
kidney) ve BHK-21 (Baby hamster kidney) hücre kültürleri aşı yapımında kullanılır.
Rhabdoviruslar konakçı hücresine viral zarfın ve hücre membranının füzyonu şeklinde
girer ve tüm replikasyon sitoplazma içinde gerçekleşir. Genomik RNA’nın replikasyonundan
sonra viral proteinler sentezlenir ve hücre membranından tomurcuklanma ile yeni virionlar
oluşur. Vesiküler stomatitis virus çok hızlı bir şekilde CPE’ye neden olurken, rabies virus
yavaş veya genellikle nonsitopatiktir.
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Kuduz Hastalığı
Kuduz, bütün sıcak kanlı hayvanlarda görülebilen ve ölümle sonuçlanan viral bir
infeksiyondur.
Etiyoloji
Hastalık etkeni Lyssa virus cinsinde yer alan kuduz virusudur. Standart kuduz virusu
suşu CVS-11 ‘dir. Diğer kuduz virusları, Lagos kuduz virusu, Makola virus ve Duvenhage
virusudur. Kuduz virusu, rahbdovirusların genel özelliklerini taşır. Dış ortamlarda dayanıklı
olmamasına karşın deneysel çalışmalarda virusun 560C’de 4-5 saat, 700C’de 1 dakika, 080C’de 2 ay, kuru toprakta 1 metre derinlikte 5 hafta, hayvan kadavralarında 3 ay canlı
kalabileceği bildirilmektedir. Kuduz virusu dış etkilere dayanıksız bir virusdur (özellikle UV
ışınları).
Bulaşma
Doğal koşullarda, sadece kuduz hayvanın ısırması veya tırmalama sonu açılan yaralara
ulaşan salyadaki virus duyarlı hayvanlara bulaşma açısından tehlikelidir. Bunun dışında
Güney Amerika’da, yarasa mağaralarında, yarasalardan saçılan kuduz virus miktarı çok
yoğun olabilir ve bu özel ortamda kuduz virusu aerosol olarak bulaşabilir. Ayrıca doku
transplantasyonları ve injeksiyonlar gibi iatrojenik bulaşmalar mümkündür. Kuduz virusu ile
infekte her tür hayvan-canlı virus kaynağıdır.
Epizootiyoloji
Güney Amerika’da kuduz her yıl bir milyondan fazla sığırın ölümüne yol açmaktadır.
Köpek kuduzu, hala dünyanın pek çok yerinde köpek ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Her
yıl dünyada yaklaşık 60,000-75,000 insanda kuduz görülmekte bu olguların çoğunda köpekler
önemli rol oynamaktadır. ABD ve Kanada da her yıl giderek artan yaban hayvan kaynaklı
kuduz olguları dikkati çekmektedir.
Klinik Belirtiler
İnkubasyon süresi uzundur, süre koşullara göre 7-200 gün arasında değişir. Normal
olarak inkübasyon süresi 7-60 gündür. İnkubasyon süresi vücuda giren virus miktarı ve
virusun vücuda girdiği yerin (ısırılan-tırmalanan yer) beyine uzaklığına göre değişir. Merkezi
sinir sistemine ne kadar yakın ve sinir hücrelerinin bol olduğu yer olursa, inkubasyon süresi o
derece kısa olmaktadır.
Kuduzda en tipik bozukluklar köpekte görülür. Köpeklerde infeksiyon üç aşamada
ortaya çıkar. Bunlar 1-prodromal=sessiz dönem 2-saldırganlık dönemi 3-paraliz dönemidir.
Prodromal dönemde, köpeğin davranışları değişir, davranışlar normalden ayrılır.
Davranış değişikliği dikkatten kaçacak kadar hafif veya belirgin olabilir. Hayvanda korkma,
huzursuzluk, yabancı gibi davranma dikkati çeker. Yiyecek dışındaki maddeleri de yemeye
kalkar, yutkunma zorluğu başlar. Bazen salya görülebilir. Prodramal dönem 1-3 gün devam
eder.
Saldırganlık döneminde, infekte köpekte huzursuzluk artar. Saldırma ve ısırmalar
başlar. Şiddetli saldırma dönemi sonu hayvan kudurur. Bu dönem 3 gün devam eder.
Paraliz dönemi, ölümden bir süre önce şekillenir. Yüz, gövde ve ayak kaslarında
paraliz başlar. Salya akar. Alt çene düşer. Alt çene kaldırılırsa çene kapanır, fakat bırakılınca
yine düşer. Hayvan bu nedenle su içemez. Paralitik dönem 3-4 gün sürer ve infekte hayvan
ölür.
Kedilerde klinik semptomlar, köpeklerde görülen semptomlara benzer. Kediler
saklanırlar, bir yere izole olurlar. Daha sonra sahibine ve diğer hayvanlara saldırmaya başlar.
2-4 gün içinde paralizler şekillenir ve ölür.
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Sığırlarda klinik semptomlar pek belirgin değildir. Tipik olgularda hayvanlar yem
yemezler. Süt veriminde azalma görülür. Konstipasyon olabilir. Vücutta şişkinlikler
görülür.İnkubasyon süresi üç hafta kadardır. Hayvanlar sallantılı yürür, kuyruk gevşer sarkar,
anüste paraliz şekillenir. Salya artar. Boğada penis sarkar. Ayaklarda paraliz başlar ve
hayvanlar ayakta duramaz, yere yatar, kalkamaz. İnfekte hayvanlar bu gelişmeden bir iki gün
sonra ölürler. Sığırlarda kuduzun şiddetli seyri sırasında saldırganlık görülür. Ses ve ışıktan
rahatsız olan sığırlar bir uyarım olduğunda saldırırlar. Boğalarda aşırı çiftleşme isteği görülür.
Ölüm kısa sürede olur.
Koyun ve keçilerde kuduz, bireysel olmaktan çok grup halinde gözlenir. Kuduz
hayvan tarafından birkaç hayvanın ısırılması sonucu kuduz birkaç hayvanda şekillenir. Koçlar
aşırı çiftleşme isteği gösterir. Kaslarda titreme görülür, hayvanlar derilerini ısırır, kopartmaya
çalışır.
Kanatlı hayvanlarda kuduz sık görülmez. İnfekte tavuklar korku içindedir. Kümes
içinde koşuşurlar.Tüyler kabarır ve tavuklar gagalayarak saldırırlar.
Kuduz tilkiler saklandıkları yerden çıkarlar ve köpeklere saldırırlar. Paraliz pek
görülmez. İnsanlardan kaçmazlar, aksine gelip ısırmak isterler. Zamanla güçleri tükenir, yere
düşer ve ölürler.
Tanı
Klinik belirtiler kuduz hastalığından şüphelendirir. İnfeksiyondan şüphe edilen
hayvanlar gözlem altına alınırlar. Tipik klinik belirti gösteren hayvanlar belli bir süre içinde
ölürler. Bu nedenle 10 günlük bir gözlem yeterli olmaktadır. Ölen hayvanların beyinlerinde
Negri cisimlerinin ortaya konulması teşhis açısından değerli bir bulgudur.
İnsanların ısırılması olgularında ve hayvanda şüphelilik olduğunda birçok ülkede
hayvanlar öldürülerek beyin dokularından laboratuar incelemeleri yapılır. İmmunfloresans
yöntemiyle beyin dokularında (medulla, cerebellum ve hippocampus) viral antijen aranır.
Beyin dokularından hazırlanan sürme preparatlar Seller’s boyama yöntemiyle boyanarak negri
cisimcikleri görülür. Ayrıca yine beyin dokularından hazırlanan inokulumlar deney
hayvanlarına verilerek infeksiyon oluşumu gözlenebilirse de bu yöntem günümüzde
kullanılırlığını yitirmiştir. Bu yöntemlerden 1000 kat daha duyarlı olan moleküler yöntemler
(RT-PCR) son yıllarda gelişmiş ülkelerde kullanılmakta ve viral RNA sadece otopsi
materyallerinden değil aynı zamanda deri biyopsilerinden, göz veya salya örneklerinden de
saptanabilmektedir.
Koruma ve kontrol
İngiltere, Japonya, Avustralya, Yeni Zelenda gibi ülkelerde kuduz eradike edilmiştir.
Buna karşın diğer ülkelerde yabani hayvanlarda ve bunların ilişkili olduğu evcil hayvan ve
insanlarda kuduz vakaları zaman zaman bildirilmektedir.
Şüpheli hayvanın olduğu bölge karantina altına alınarak hayvanla olası teması olan
diğer hayvanlar kontrol altına alınmalı ve bulaşma riski altındaki insanlar aşılanmalıdır.
Hayvanlar genellikle 10 gün karantinaya alınırlar. Bu süre özellikle kedi ve köpekler için
uygulanmaktadır. Çünkü insanlardaki kuduz vakarının en önemli nedenleri kedi ve köpek
kaynaklıdır. Yarasa ve yabani hayvanlarla mücadele zor olduğundan gelişmiş ülkelerde yakın
zamanda geliştirilmiş oral aşılarla kontamine edilen tavuk etleri, ördek kafaları ormanlık
alanlara havadan atılarak hayvanların aşılanmaları yoluna gidilmektedir. Ülkemizde de bazı
pilot yörelerde bu tür bir yaklaşımla aşılama çalışmaları yapılmıştır.
Evcil hayvanları hastalıktan korumanın en öenmli yolu aşılamadır. Karantina altındaki
hayvanlara aşı uygulanmaz. Önceki yıllarda hayvanlar için ülkemizde de üretilen Kelev
aşılarının üretimi durdurulmuş ve ithal aşılar kullanıma girmiştir. Günümüzde inaktif ve
rekombinant yolla üretilen aşılar başarıyla kullanılmaktadır. Bu aşılar 3 aylıktan itibaren
kullanılmaktadır. Aşılar 1-3 yıl arasında bağışıklık sağlar.
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İnsanlarda riskli durumlar veya şüpheli olgularda 5 kez inaktif aşı uygulaması yapılmaktadır.
0, 3, 7, 14 ve 28. günlerde IM yolla uygulanan aşılar, human diploid hücre kültürü ve rhesus
böbrek hücre kültürlerinde üretilmişlerdir. ABD’de insanlar için hiperimmun serum
üretilmekte ve şüpheli olgularda aşı programının yanısıra bu hiperimunserum IM ve yara
bölgesine lokal olarak uygulanmaktadır. Ancak virus sinir sistemine tutunduktan sonra bu
serumların etkisi olmaz.
İNFEKSİYÖZ KÖPEK HETATİTİSİ
(Infectious Canine Hepatitis)
Adenoviridae ailesindeki adenoviruslara bağlı köpeklerde iki enfeksiyon vardır.
Bunlardan birincisi canine adenovirus 1 tarafından oluşturulan daha çok akut hepatitis ile
karakterize Infectious Canine Hepatitis’tir. İkincisi canine adenovirus 2 tarafından oluşturulan
ve genellikle solunum yolu infeksiyonlarına neden olan hastalıktır.
Adenovirusların genel özellikleri:
İlk olarak 1953 yılında Wallace Rose ve arkadaşları tarafından insanlarda izole edilen
ve isimlendirilen bu virus, moleküler yöntemlerin gelişimi ile birçok memeli türleri ve kanatlı
hayvanlarda da infeksiyonlara neden oldukları saptanmıştır. Adenoviruslar konakçıların
genellikle üst solunum yollarından kolaylıkla izole edilebilmektedir. Sadece yenidoğan
rodentlerde insan ve tavuk adenovirusları oncogenic etkide bulunabilirler. Adenoviruslar
diğer hayvanlarda (kanatlı adenovirusları hariç) genellikle subklinik enfeksiyonlara neden
olurlar. Bazı adenoviruslar persiste enfeksiyon oluşturabilirler (atadenovirusları) ve immun
sistemi baskılanmış konakçıda enfeksiyon ortaya çıkmaktadır. Adenoviruslar son yıllarda
geliştirilen rekombinant DNA aşıları için veya gen tedavisi için vektör olarak ta
kullanılmaktadır.
Adenoviridae familyasında önceleri 2 cins (aviadenovirus ve mastadenoviruslar)
bulunurken, yeni izole edilen virusların genetik yapılarına göre bazı hayvanlardaki
altgruplarının bulunduğu ve bunların yeni cinsler olduğu ortaya konulmuş ve sonuç olarak
adenovirusların genomik yapılarına göre bugün 4 cins bildirilmektedir. Bunlar; Atadenovirus,
Aviadenovirus, Mastadenovirus ve Siadenovirus (tablo 1). Bu cins ve altgruplar içerisindeki
viruslarında birden çok serotipleri (insanda 49 adet) bulunmaktadır (tablo 2).
Tablo 1: Adenovirus cinsleri ve enfeksiyon görülen konakçılar
Ördek, Koyun (grup D), Sığır (grup D)
Atadenovirus
Aviadenovirus
Mastadenovirus
Siadenovirus

Kanatlı hayvanlar (kuş ve tavuk) (grup A ve D)
İnsan (gruplar A-F) Koyun (grup A) Domuz (grup A, C), Sığır (grup
B), Köpek, At, Keçi, Rodentler
Hindi (grup A) Kurbağa (grup A)
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Resim: Adenovirusların elektron mikroskopik ve diagramize görünümleri

Tablo 2: Evcil hayvanlarda adenoviruslardan ileri gelen hastalıklar ve virusların serotip
sayıları.
Serotip
Konakçı
Hastalık
sayısı
Köpek
2
İnfeksiyöz canine hepatitis (canine adenovirus 1)
İnfeksiyöz canine tracheobronchitis (canine adenovirus 2)
At
2
Asemptomatik veya hafif üst solunum yolu infeksiyonları
Sığır
10
Asemptomatik veya hafif üst solunum yolu infeksiyonları
Domuz
4
Asemptomatik veya hafif üst solunum yolu infeksiyonları
Koyun
6
Asemptomatik veya hafif üst solunum yolu infeksiyonları
Keçi
2
Asemptomatik veya hafif üst solunum yolu infeksiyonları
Geyik
1
Pulmoner ödem, hemoraji, vasculitis
Tavşan
1
İshal
Tavuk
12
Egg drop syndrome
Hindi
3
Hemorrhagic enteritis
Bıldırcın
1
Bronchitis
Ördek
2
Hepatitis
Kaz
3
Karaciğer yetmezliği
Adenoviruslar, zarfsız, icosohedral simetrili, 80-100 nm çapında viriona ve çift iplikçi
DNA genomuna sahiptirler. Virion çevresinde 252 kapsomer ve ortalama 20-50nm
uzunluğunda fiber 12 penton bulunmaktadır. Eritrositleri aglutine ettiklerinden hemen tüm
adenovirusların tanısı için hemaglütinasyon-inhibisyon testi kullanılmaktadır. Adenoviruslar
çevre şartlarına karşı dayanaklı olmalarına karşın, bilinen birçok dezenfektan ile kolaylıkla
inaktive olmaktadır.
Adenoviruslarda replikasyon
Viruslar konakçı hücrelerine fiber pentonları ile tutunurlar ve endositoz yoluyla hücre
içerisine girerler. Dış capsid açılır ve viral genom nukleus içerisine girerek mRNA ile
transkription başlar. Virusun diğer proteinleri ile birlikte protease yardımıyla yeni virionlar
nucleus içerisinde oluşur ve önce stoplasma sonra da hücre dışına çıkarlar (şekil 1). Birçok
adenovirus hücre kromatinlerinin konsantrasyonu ve yapısını değiştirdiğinden nucleusların
görünümünü değiştirirler ve hücrelerde inclusion body (inklüzyon çisimcikleri) oluşumuna
neden olurlar.
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Epidemiyoloji
Hayvanlar lezyonlu bölgelerdeki akıntılarla virusu çevreye saçarlar. İdrar, dışkı ve
salivasyonlar en önemli virus saçım yoludur. Tedaviden sonra klinik belirtiler kaybolsa bile 6
ay kadar idrarda virus bulunabilir.
Patogenesis
Virus nasopharyngeal, oral ve conjunktival yol ile vücuda girer ve viremi döneminden
sonra birçok organın (özellikle karaciğer, dalak, böbrek ve akciğerler) endotelyal ve
paranşimal hücrelerinde hemoraji ve nekrozlara neden olur. Hastalığın nekahat devresinde
eğer attenüe virus aşısı uygulanırsa , aşıdan 8-12 gün sonra kornea ödemi (blue eye=mavi
göz) ortaya çıkar. Buradaki ödem aşılamadan sonra antigen-antikor kompleksine bağlı olarak
korneadaki kılcal damarlarda sıvı değişiminden kaynaklanmaktadır.
Klinik bulgular
Canine adenovirus 1 enfeksiyonunda asemptomatik veya spesifik olmayan solunum
yolu semptomları ile başlar. Hastalık ilerledikçe solunum yolu enfeksiyonu sistemik
enfeksiyona dönüşür ve bazan yavru köpeklerde ölümlere neden olabilir. İlerleyen olgularda
kusma, kanlı ishal, depresyon, ateş, dişetlerinde petechial kanamalar oluşabilir.
Canine adenovirus 2 enfeksiyonunda inkübasyon periyodu akut olgularda 4-9 gün
olup klinik bulgular ateşten sonra burun ve gözlerde seröz akıntı ve conjunktivitis gelişebilir.
İlerleyen olgularda pharyngitis, tonsillitis, bronchitis ve bronchopneumonia gelişebilir.
Tanı
Virusu izolasyonu yanı sıra birçok serolojik testlerle (ELISA, HemaglutinasyonInhibisyon, nötralizasyon) ve ayrıca PCR ile tanısı kolaylıkla yapılabilmektedir. Virus
izolasyonu için köpek orijinli hücre kültürleri (MDCK; madin-darby-canine-kidney)
kullanılabilir ve inolulasyondan sonra 24-48 saat içerisinde CPE ler gözlenebilir.
Koruma ve control
Canine adenovirus 1 ve 2 arasındaki antijenik yakınlık nedeniyle her iki serotipe ait
aşılara karşı bağışıklık sağlanabilir. Uzun süredir Canine adenovirus 1 virusunun inaktif ve
atenüe aşısı birçok ülkede kullanılmaktadır. Köpeklerdeki maternal antikorlar yavru köpekleri
12 haftaya kadar koruyabilmektedir. Atenüe aşılarla aşılandıktan sonra köpekleri belli bir süre
attenüe virusu saçmaları nedeniyle bazan çevredeki köpekler bu virusu alarak bağışık
kalabilirler.
Hayvan barınakları, köpek klinikleri ve köpek kulübeleri dezenfektan ya da buharla
temizlendiğinde virus kolaylıkla yok edilebilir.
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Şekil 1: Adenoviruslarda replikasyon şeması

KÖPEK PARVOVİRUS İNFEKSİYONU
(Canine Parvovirus Infection)
Parvoviridae ailesindeki virusların köpeklerde ishale neden olduğu bir enfeksiyonudur.
Parvovirusların genel özellikleri
Parvoviridae familyası iki alt familya içerir. Vertebralılarda hastalık oluşturan cinsleri
içeren Parvovirinae altfamilyası ve insectlerde hastalık oluşturan cinsleri içeren Densovirinae
altfamilyası. Parvovirinae altfamilyasında 3 cins bulunur: Hayvanlarda enfeksiyonlara neden
olan türleri içeren Parvovirus cinsi, insanlarda enfeksiyon yapan türleri içeren Erytrovirus
cinsi ve adenovirus ile ilişkili olarak adlandırılan ve virusun replikasyonunda bir herper virus
(adenovirus) ile birlikte çalışan Dependovirus cinsleridir. Parvovirus cinsinde hayvanlarda
enfeksiyonlara neden olan viruslar ve yaptıkları hastalıklar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Canine parvovirus type 2 (CPV-2) ve Feline panleukopenia virus (FPV) birbirleri ile
yakın ilişkilidir ve CPV-2 köpek ve kedi hücreleri enfekte edebilir fakat FPV sadece kedi
hücrelerini enfekte eder. Hemaglutinasyon-Inhibisyon ve nötralizasyon testleri ile bu iki
virusu birbirinden ayırt etmek mümkündür.
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Tablo 1: Hayvanlarda görülen parvovirus enfeksiyonları
Virus
Feline panleukopenia virus
Canine parvovirus type 1
Canine parvovirus type 2
Porcine parvovirus
Mink enteritis virus
Minute virus of mice
Rat virus
Goose parvovirus
Duck parvovirus

Konakçı
Kedi
Köpek
Köpek
Domuz
Mink
Fare
Rat
Kaz
Ördek

Hastalık
Feline Panleukopenia
Hafif ishal
Yeni doğanların ishali
Abort, fötal ölüm, infertilite, mumifikasyon
Panleukopeni, enteritis
Fötal anomali
Fötal anomali
Hepatitis, myocarditis
Hepatitis, myocarditis

Parvoviruslar, zarfsız, 22-26nm çapında, icosahedral simetrili, tek zincirli DNA
genomuna sahip viruslardır. VP1 ve VP2 olmak üzere iki yapısal, NS1 ve NS2 olmak üzere
iki de yapısal olmayan proteinleri vardır. Parvovirusların çoğu eritrositleri hemaglutine
ederler, 600C’de 1 saat, pH 3 ile pH 9 arasında canlı kalabilirler. %3-6’lık sodyum hipoklorid
ile kolaylıkla inaktive olurlar.
Resim 1: Parvovirusların elektron mikroskopik görünümü

Replikasyon
Viral replikasyon için konakçıda hücre bölünmesinin (mitoz) S fazının sonu veya G2
fazının başında olmasına ihtiyaç vardır ve bu durumda virus nucleus içinde (şekil 1)
replikasyonu tamamlar. Bu nedenle fötus ya da yeni doğanlarda bu hücre bölünmeleri
sırasında enfeksiyon çok yaygın olarak gerçekleşirken, ergin hayvanlarda hücre bölünmesini
olduğu doku ve organlarda virus replikasyonu olur. Böylelikle, kedi fötusunda cerebellum
yıkımlanır, myocardiumda bozukluklar ortaya çıkar. Bütün yaşlarda hücre bölünmesinin
devam ettiği lenfoid kokularda ve barsak epitellerinde ortak oalrak leukopeni ve enteritis
tablosu ortaya çıkar.
Viriona ait herhangi bir polymerase enzimi olmadığığından nucleus içerisindeki
replikasyon için kanakçı hücrenin DNA replikasyon mekanizmasından yararlanılır.
Replikasyonun nucleus içerisinde oluşmasına bağlı olarakta büyük intranuclear inclusion
bodies (inklüzyon cisimcikleri) gözlenebilir.
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Şekil 1: Parvoviruslarda replikasyon şeması

Epidemiyoloji
Köpek parvovirus cinsinde canine parvovirus type 1 (CPV-1) ve canine parvovirus
type 2 (CPV-2) iki virus bulunmaktadır. CPV-1 avirulentir veya duyarlı ırklarda hafif ishale
neden olur. Dünyanın birçok ülkesindeki köpekgillerde yaygın olan bu enfeksiyonda esas
etken canine parvovirus type 2 (CPV-2) dir. CPV-2, 1970’li yıllarda CPV-1 deki mutasyonlar
sonucu gelişmiş ve dünyaya yayılmıştır. Enfekte hayvanlar dışkıları ile virusu saçarlar
(109ID50/g dışkı) ve diğer köpekler bunları yalama, kontamine su ve gıdalarla alırlar.
Patogenesis
Virus ağız içeri girer ve pharengial lenf dokularına replike olur, viremiyi takıben kan
yoluyla da vücudun diğer organ ve dokularına yayılır, mitoz bölünme safhalarında da hücreye
tutunur ve içine girer. Dolaşımdaki veya timus, dalak, kemik iliği gibi lenfoid dokulardaki
lökositler parçalanır, lenfoid folliküllerde atrofi gelişir. Barsak epitel hücrelerine (özellikle
crypler) virus girdikten sonra villilerin yok olmasına bağlı olarak ishal gelişir su emilimi
kaybolduğundan dehidrasyon gelişir. Kedi panleucopeniasındaki tablo bunlarda da görülür
fakat köpeklerde cerebellum hyperplazisi gelişmez. Virusun ilk çıktığı yıllarda myocarditis
görülmekteydi fakat son yıllardaki enfeksiyonlarda bu tablo görülmemektedir.
Kedi panleucopenisinde olduğu gibi bunlarda da doğal enfeksiyondan sonra nötralizan
antikorlar hızla gelişir ve yaşam boyu kalır. Maternal antikorlar az miktarda transplacental
olarak yavruya geçse de kolostrum ile yavrular daha fazla antikor alırlar. Bu maternal
antikorlar yavruyu birkaç hafta ancak koruyabilirler.
Klinik bulgular
8-12 haftalık yavru köpeklerde lökopeni ve enteritis tablosu hakimdir. Kusma,
anoreksia, kanlı ishal ve dehidrasyon tablosunun ardından saf ırklarda ölümlere neden olabilir.
8 haftalıktan önce köpek yavrularında enfeksiyon hızlı gelişir ve ani ölümler görülerebilir.
Tanı
İshalli dışkı örneğinden domuz veya maymun eritrositleri kullanılarak
hemaglutinasyon testi yapılabilir. Akut olgularda 1 gram ishalli dışkı örneğinde 20.000
hemaglutünasyon unit miktarında virus bulunabilir. Serolojik testlerden ELISA, virusun hücre
kültürlerinde üretilmesi veya PCR ile virusun tanımlaması yapılabilir.
Koruma ve Kontrol
Hijyen şartlarının tam olarak sağlanamadığı kalabalık köpek barınakları ve çevrelerde
parvoviral infeksiyonlar hala sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle hernekadar iyi ve temiz
bakım yapılsada, ev köpeklerinin park ve bahçelere çıkması risk teşkil etmektedir.
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Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de attenüe ve inaktif aşılar kullanılmaktadır.
Köpek yavrularının maternal antikorun %10’nu transplacental, %90’nını colostrum ile aldığı
düşünülürse ve alınan maternal antikorun seviyesinin 9 haftada koruma sınırının altına
düştüğü göz önüne alınırsa, aşılama stratejeleri ve aşı seçimi çok önemlidir. Serum IgG
seviyesi hemaglutinasyon-Inhibisyon testi ile ölçüldüğünde 80’nin altına düşerse, korumanın
sağlanamadığı bilinmektedir. Bu nedenle aşılama için en uygun dönem 4-6 haftalık yaştaki
yavru köpeklerdir. Yavru köpeklerin ne kadar maternal antikor aldıkları belli olmadığından ve
bunların test edilmesi pahalı ve pratik olmaması nedeniyle 2-3 hafta aralıklarla periyodik
aşılamanın yapılması gerekir.

KÖPEK CORONAVİRUS İNFEKSİYONU
(Canine coronavirus infection)
Köpeklerin hafif seyirli, gastroenteritis ile karakterize bir viral infeksiyonudur. Köpek
coronavirus infeksiyonu çoğu zaman köpek parvovirus infeksiyonu ile birlikte görülür.
Coronavirusların Genel Özellikleri: Coronaviruslar, coronaviridae familyasında bulunan
tek sarmallı RNA viruslardır. Memeli ve kanatlı hayvanlarda solunum ve sindirim sistemi
infeksiyonları, encephalomyelitis, hepatitis, serositis ve vasculutis ile seyreden infeksiyonlara
neden olurlar (Tablo 1).
Tablo1:Coronaviridae familyasındaki köpeklerde
coronavirusların bulunduğu Alphacoronavirusları

enfeksiyonla

neden

olan

Order: Nidovirales
Family: Coronaviridae
Subfamily: Coronavirinae
Genus: Alphacoronavirus
Species: Alphacoronavirus 1
Subspecies: Canine coronavirus
Subspecies: Feline coronavirus
Subspecies: Porcine respiratory coronavirus
Subspecies: Transmissible gastroenteritis virus
Species: Human coronavirus 229E
Species: Human coronavirus NL63
Species: Miniopterus bat coronavirus 1
Species: Miniopterus bat coronavirus HKU8
Species: Porcine epidemic diarrhea virus
Species: Rhinolophus bat coronavirus HKU2
Species: Scotophilus bat coronavirus 512
Genus: Betacoronavirus
Genus: Gammacoronavirus

Coronaviruslar pleomorfik, zarflı viruslardır. Pleomorfik oluşları nedeniyle virion
çapları 60 nm ile 160 nm arasında değişir. RNA genom tek sarmallıdır (ssRNA). Peplomerler
zarftan dışarı taşan tipik çıkıntılar oluşturur. Peplomerler uçları geniş ve viriona bir taç
görüntüsü verirler ( Corona=Taç ).
Coronavirusların çoğu solunum yolu ve barsak kanalı epitel hücrelerine tropizm
gösterirler. Enfekte hayvanlarda başlıca solunum yolu infeksiyonları ve enteritise neden
olurlar. Ayrıca bazı coronavirus infeksiyonlarında ensefalitis, hepatitis ve serozitis de
şekillenir.
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Replikasyon
Coronavirusların replikasyon siklusunun tamamı sitoplazmada gerçekleşir.
Penetrasyondan sonra virion içerisindeki pozitif polariteli genomik RNA serbest kalır ve RNA
polimeraz sentezlendikten sonra negatif polariteli yeni bir RNA transkribe edilir ve bundan da
yeni genomik RNA, subgenomik mRNA ların serisi ve rehber RNA sentez edilir. Yapısal
olmayan NS2 ve NS4 proteinlerinin yanısıra yapısal (M, E, HE, S ve N) proteinler
sentezlenir. Endoplasmik reticulum ve golgi aparatında olgun viriona dönüştükten sonra
hücrelerden serbest kalırlar (Diagram 1).
Etiyoloji
Hastalığın etkeni köpek coronavirus’tur (CCoV). Pleomormik bir yapıda ve
büyüklüğü 17-24 kb dır. Üretilmesinde köpek primer hücre kültürleri kullanılır.
Epidemiyoloji
Hastalık bütün dünyada yaygındır. Her yaştaki köpeklerde görülebilmesine karşın
daha çok yavru köpekler etkilenir. Yabani köpeklerde de salgınlar görülmüştür. Dışkı ile
atılan virus, özellikle dışkının yeme, suya ve çevreye bulaşmasıyla indirekt olarak yayılır.
Köpekler virusu oral yolla alırlar ve enfekte köpekler 2-20 gün süresince dışkı ile virusu
saçarlar.
Patogenesis
Patolojik lezyonlar genellikle barsak villuslarında atrofi şeklinde görülür. Parvoviral
enteritisten farklı olarak bu hastalıkta lökopeni görülmez ve lökosit sayısında azalma
görülmez. Barsakların içi yeşil sarı renkli dışkı ile doludur ve barsak mukozası hemorajiktir.

Diagram 1: Coronavirus replikasyon siklusu:
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Klinik bulgular
İnkubasyon süresi 24-36 saattir. Diğer coronavirus infeksiyonlarında görülen klinik
bulgular oluşur. Buzağı coronavirus infeksiyonunda olduğu gibi, ince barsak epitelinde
absorbe edici hücreler yıkımlanır. Fazla su ve elektrolit kaybı olur. İshal başlıca klinik
semptomdur. Bunu kusma takip eder. Dışkı kanlı, mukuslu ve kötü kokuludur.
Tanı
Köpeklerde ishal ile seyreden pek çok infeksiyon olduğu için klinik olarak hastalığın
tanısı olanaksızdır. Dışkı materyalinden hazırlanan inokulum köpek hücre kültürlerine ekilir
ve virus üremesi izlenir. Hücrelerde virus varlığı EM ile ortaya konulabilir. Dışkıdan RT-PCR
ve ELISA testleri ile tanı yapılabilir. Köpek serumunda antikor saptanması ile tanı kesin
değildir. Saptanan antikorlar maternal veya aşıya bağlı antikorlar olabilir.
Koruma ve kontrol
Diğer viral infeksiyonlarda olduğu gibi, aşıları tamamlanmamış köpeklerin çevreye
gezdirmek amaçlı çıkartmak, viral enfeksiyonlara yakalanmaları için risklidir. Köpeklerin
coronaviral enfeksiyonuna karşı geliştirilen inaktif aşılar etkili olarak kullanılmaktadır.

KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI
( Distemper )
Köpeklerde akut yada subakut seyirli, çok bulaşıcı iki fazlı ateş yükselmesi,lökopeni,
gastrointestinal, solunum sistemi bozuklukları ve sinirsel değişiklikler ile karakterizedir.
Hastalık 1760 yılından sonra evcil ve yabani etçillerde bilinmektedir.
Etiyoloji
Köpeklerin distemper virusu (canine ditemper virus=CDV) Paramyxoviridae
familyasında yer alan Paramyxovirinae alt familyasına ait RNA’lı bir virus olan
Morbillivirus’dur. Virion 115-160 nm çapında, helikal simetrili ve genel paramyxovirus
özelliklerini taşır. Eter, kloroform, ışık ve ısıdan çok etkilenir, pH 4-9 dışında inaktive olur.Bu
viruslar insanlarda kızamık, sığırlarda sığır vebası, küçük ruminantlarda küçük ruminant
vebasına, fok ve yunuslarda infeksiyonlara neden olurlar. Foklardaki Morbilliviruslar köpek
gençlik hastalığı virusuna benzer bulunmuştur. Virus 4 dercede 7-8 haftada, 25 dercede 1
haftada, 50 dercede 1 saatte, 56 derecede 30 dakikada inaktive olur.pH4’ün altında ve 7’nin
üstünde inaktive olur. Virus ETY larında 80-100 pasajdan sonra köpekler için attenue olur. Bu
özellikten yararlanılarak aşı hazırlanır. Virus primer ve devamlı hücre kültürlerinde de CPE
oluşturarak ürer. Gelincikler en duyarlı hayvanlardır. Serolojik olarak tek tip fakat farklı
virulenste suşları vardır.
Epizootiyoloji
Hastalık köpek populasyonun yoğun olduğu dünyanın her yerinde görülür. Distemper
virusu aslan, sırtlan, kurt , leopar, tilki, çakal, kokarca, porsuk, panda, sansar, Afrika vahşi
köpekleri, mink, gelincik, rakun ve foklarda saptanmıştır. Bu nedenle vahşi yaşamın başlıca
infeksiyon kaynağı oluğu vurgulanmaktadır. Virusun farklı karnivor ve kedigiller türlerine
adapte olması ile virusda mutasyonların olabileceğini düşündürmektedir. Köpeklerde gençlik
hastalığı daha çok aşılanmamış veya aşılanmadan önce virusu almış köpeklerde görülür. Virus
direkt temas yoluyla bulaşır. Duyarlı hayvanlar sindirim ve solunum yolu ile etkeni alırlar.
Hasta hayvanlar virusu burun akıntısı, salya, idrar, gözyaşı ve dışkı ile saçarlar. Viruslu sekret
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veya ekstretle kontamine olmuş mekanik ve biyolojik faktörler de virusun bulaşmasında
etkilidir. Ev köpekleri virusu genellikle sokaktan almaktadır. Sokak köpeklerinin de vahşi
yaşamdan alabilirler.
Patogenez
Virus, oral ve solunum yoluyla girdikten sonra bronşiyal lenf yumruları ve tonsilerin
mononükleer hücrelerine girer. Viremi başladıktan sonra (ilk haftada) kemik iliği, dalak,
timus, servikal ve mezenteriyal lenf nodüllerine, karaciğer kupfer hücrelerine, mide ve ince
barsağın lamina propriyasındaki makrofajlara yayılır. İnfeksiyonun 9. gününden sonra
beyinde meningeal makrofajlarda, glia hücreleri ve nöronlarda görülür. Nöyronlarda
infeksiyon olursa hayvanlarda spazmlar, paraliz ve ölüm (2-3 hafta içinde) görülür. Virus
epitel hücrelere afinite duyduğundan deri, sindirim, solunum ve ürogenital sistem
organlarında bozukluklar şekillenir.
Klinik Bulgular
İnkübasyon süresi yaklaşık 3-6 gündür ve hastalıkta iki fazlı ateş (410C ile başlayan)
görülebilir. Hayvanlarda şiddetli lökopeni, konjuntivitis, depresyon, gözyaşı ve burun akıntısı
şekillenir. Akut olgularda; Solunum (pneumoni, bronşitis= nefes güçlüğü,hırıltılı solunum ve
öksürük) ve sindirim sistemi bozuklukları (kusma, ve pis kokulu bazen kanlı ishal) görülür.
Subakut olgularda; Sentral Sinir Sistemi bozulukları (spazmlar, koma, epilepsi benzeri
nöbetler, paraliz) ile ayak patileri ve burunda hiperkeratosis görülür. Mortalite % 30-80
arasında seyreder. Sekonder bakteriyel etkenler devreye girerek infeksiyonu ağırlaştırabilir.
Bazen hafif klinik belirti ile seyredebilir, ancak yaşayan köpeklerde sık sık merkezi sinir
sistemi bozuklukları ve sonuçta yine ölümle sonuçlanır.
Tanı
Klinik belirtiler tanıya yardımcı olur. Histopatolojik incelemelerde hastalığın geç
döneminde epitelyum hücrelerinde inrostoplazmik inklizyon cisimcikleri görülür.
Direk teşhis için konjuktival ve nazal svab, idrar, dışkı, barsak, mide içeriği, beyin akciğer
örnekleri laboratuvara gönderilir. Çeşitli hücre kültürleri kullanılır. Özellikle köpek ve
gelincik böbrek hücre kültürleri ile Virus izolasyonu yapılır. Direk teşhiste İFA ile iç
organlarda viral antijen saptanır. Ayrıca cift serum örneklemesi yapılarak AGP, CF,
nötralizasyon ve ELISAile antikor artışına bakılır. Moleküler yöntemler (RT-PCR) ve
Immunohistolojik yöntemler tanıda başarıyla kullanılmaktadır.
Koruma
İnfeksiyonu geçirenlerde bir süre bağışık kalırlar. İnfeksiyonda antikorlar 6*9 haftada
gelişir ve 3-4 haftada antikor seviyesi artar. Gençlik hastalığından korumak için aşılar
geliştirilmiştir. Kolostrumla alınan maternal antikorlar yavruyu 9 hafta kadar korurlar.
Maternal antikorları almayan yavrular hastalığı şiddetli geçirirler ve eğer aşı geç yapılırsa risk
artar.Bu nedenle kolostrum emmeyen hayvanlarda plasenta yoluyla çok az antikor geçeceği
için enfazla 2-3 hafta yavrular korunabilir. Bu hayvanların en geç 3. Haftada aşılanması
gerekir. Annenin ditemper geçirdiğ biliniyorsa yavru 12. Haftada aşılama yapılmasında yarar
vardır.Böylece aşı virusu maternal antikorlarla interfere olmaz.
Günümüzde distemper için inaktif, modifiye canlı ve rekombinant aşılar mevcuttur.
Modifiye canlı aşılar yavrulara yapıldığında maternal antikorların düzeyi yüksek ise virus
nötralize olur. Bu nedenle modifiye canlı aşılar maternal antikorların düşük olduğu dönemde
yapılmalıdır. Rekombinant aşılar ise herhangi bir dönemde yapılabilir. Maternal antikorlardan
etkilenmezler. Yavruların riskli dönemlerinde özellikle göz önüne alınmasında yarar vardır.
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Aşılı anneden doğan ve anneyi emen yavrular 6-8 haftalarda Modifiye canlı aşılar ile
aşılanmalı, 12-16. Haftada tekrar aşılanmalı ve her yı aşı tekrarlanmalıdır. Acil durumlarda
hiperimmun serum, sekonder infeksiyonlara karşı antibiyotik uygulaması başarılı olmaktadır.
CANİNE HERPESVİRUS DİSEASE
Köpek Herpesvirus Enfeksiyonu
Canine herpesvirus ilk olarak 1960’lı yıllarda ölümcül septisemi görülen bir köpek
yavrusunda saptanmıştır. Genellikle 4 haftalıktan aşağı yavrularda sık görülür ve sistemik,
nekrotizan ve ölümcül karakterde bir hastalığa neden olur. İki haftadan büyük ve yaşlı
köpeklerde pek fazla klinik bozukluğa neden olmamaktadır. Yaşlılarda infeksiyon solunum
sistemi ile sınırlı kalırken transplasental bulaşmalarda fötal ölümler görülür. Seksüel
olgunluğa erişen köpeklerde subklinik yada solunum veya ürogenital hastalığa neden olur.
Etiyoloji
Herpes virusların alfaherpes alt grubunda bulunur. Zarlı çift iplikçikli linear bir DNA’sı
vardır.bİkosohedral kapsidi vardır. İmmunolojik olarak tek tiptir. 56 derecede birkaç dakikada
inaktive olur. Köpek epitelyum hücre kültürlerinde ve devamlı hcre kültürlerinde CPE
oluşturarak ürer.
Epizootiyoloji
Tüm dünyada yaygındır. Bulaşma kontakt yolla ( salya, vajinal sekret) ve plasenta
yoluyla olur. Sindirim, solunum ve gental kanal mukozalarından virus girer. Subklinik
infekteler rezervuar olarak kabul edilirler. Genç köpekler daha duyarlıdır.
Patogenez
Virus ilk olarak burun mukozası, farinks ve tonsillalarda çoğalır. Daha sonra
lökositlerde virus çoğalır ve viremi şekillenir. Daha sonra başta damar endotelleri olmak üzere
beyin dahil birçok iç organda çoğalır. Vucut boşluklarında kanla karışık seröz sıvı, dalakta
şişme, solunum bozukluklarıve nekrotik trakeitis oluşur. Seronegatif anneden doğanlar dişi
vajinasından yada diğer infekte hayvanlardan etkeni oronasal yolla alarak infekte olabilirler.
4 haftalıktan küçüklerde hipotermi oluşur ve ölümle sonuçlanır.
Klinik Bulgular
İnkübasyon periyodu 3-8 gündür. Abdominal ağrı, iştahsızlık, solunum güçlüğü ve
ishal görülür. Yaşlı köpeklerde dikkatli muayenede vajinal akıntı ve vajina, penis ve
prepisyumda nodüller görülebilir. Virus ayrıca diğer etkenlerle birlikte solunum sisteminde
bozukluk oluşturur. Sinirsel semptomlar şekillenebilir ve 6-9 günde koma durumu ve ölüm
görülür. Perakut olgularda 12 saatte ölüm şekillenebilir.
Herpesvirusu ile infekte olan köpeklerde semptomatik veya asemptomatik bir dönemden
sonra latent infeksiyon gelişir. Latent infeksiyonun süresini periyodunu ve bu periyoddaki
virus saçımın zamanını kestirmek zordur (aylar veya yıllar olabilir). Latent infeksiyonlar
doğal koşullarda, stresin artması, taşıma, yeni barınak ve yeni köpek konulması ile deneysel
koşullarda ise kortizol ve anti-lenfosit serumu uygulamaları sonucunda tekrar aktive
olabilmektedir. Latent infekte hayvanlar PCR ile ortaya çıkarılabilir. PCR ile trigeminal
gangliyonlar, lumbo-sakral gangliyonlar, tonsiller ve partiroid bezinde virus saptanabilmiştir.
Laboratuvar Tanı
Histopatolojik olarak Karaciğer hücrelerinde inklizyon cisimcikleri görülür.
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Etken köpek hücre kültürlerinde kolayca izole edilebilir. Gençlerde virus izolasyonu yoluna
gidilir. Yaşlılatrda serolojik olarak antikor aranır.
Koruma ve Kontrol
İnfeksiyonu geçirenlerde uzun süre devam eden nötralizan ve 4-8 haftada kaybolan
komplementi bağlayan antikorlar oluşur.
Yavrulardaki şiddetli infeksiyon insidensi düşük olduğundan ve yaşlılarda orta şiddette
infeksiyon oluşturduğu için aşı geliştirme çalışmalarında çok istekli olunmamıştır.
Hastalıktan oluşan kayıpları azaltmak için infrared ışıkları ile vucut ısısını arttırma yoluna
gidilmesi yararlı olabilir.
Köpekleri herpesvirus infeksiyonlarından korumak amacıyla 2003 yılından beri Avrupa’da
subünite aşısı kullanılmaktadır. Bu aşı gebe hayvanlara uygulamak üzere özel olarak
geliştirilmiştir. Gebe köpeklere 2 defa uygulandığında oluşan maternal antikorların yavru
köpekleri ilk haftalarda koruduğu vurgulanmıştır

CANINE PAPILLOMATOSIS
Köpeklerde dudak, ağız, diş eti, dil ve farinksde görülebilir. Sporadik olarak genç
köpeklerde görülür. Ayrıca penis, vajinave kulak iç kısımlarında siğil şeklinde oluşumlar
gözlenebilir ve zamanla kaybolur. Ancak hayvanın yeme ve içmesini ve hatta genel durumunu
bozabilecek hal alabilir.
Etiyoloji
Papovaviruslardan papillomavirus alt grubunda yer alır. Canine oral papillom virus
olarak isimlendirilir. Çift iplikçikli kükik simetrili bir DNA içerir. Virus replikasyonu infekte
hücrelerde çekirdekte olur.
Bulaşma direk ve indirek olur.
4-8 haftalık inkübasyondan sonra papillomlar oluşur. Karnabahar görünümünde oluşur.
4-21 haftada kaybolur. Nadiren kötü huylu hale dönebilir.
Hastalığı geçirenler bağışık kalır.
Tedavi amacıyla sığırlarda uygulanan formollü papillom aşısı uygulanabilir.

KÖPEKLERDE PARAİNFLUENZA VİRUS ENFEKSİYONU
Parainfluenza viruslar memeliler ve kanatlılarda infeksiyonlara neden olan önemli bir
etkendir. Köpeklerde ITB ve ICRDC hastalığının oluşumunda önemli rol oynar. Köpek
parainfluenza virusu (canine parainfluenza virus=CPIV) Paramyxoviridae familyasında yer
alan Paramyxovirinae familyasına ait RNA’lı bir virusdur. İlk olarak 1960’lı yıllarda
solunum bozukluğu olan köpekte saptanmıştır. Antijenik yönden maymun (SV5), domuz,
sığır, koyun ve kedi parainfluenza viruslarına benzerdir. Genetik olarak domuz parainfluenza
virusu ile %99.3, maymun parainfluenza virusu ile %98.5 ve insan parainfluenza virusu ile
%59.5 benzerlik saptanmıştır. Virusda bulunan V proteininin interferon sentezini engellediği
ve dolayısıyla infeksiyonunun gidişinin bu protein tarafından yönlendirildiği
vurgulanmaktadır.
Parainfluenza virusu çok bulaşıcı bir virusdur ve solunum yoluyla direkt temas sonucu
bulaşır. Virus girişinden sonra 8-10 gün süreyle virus saçımı söz konusudur. Köpek
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populasyonu ve yoğun barındırma bulaşmada önemli rol oynar. Barınaklarda çabuk yayılır ve
kontrolu zordur. Barınaktaki köpeklerden alınan trakeal örneklerde %19.4, akciğer
örneklerinde ise % 9.6 oaranında saptanmıştır. CAV-2, distemper ve parainfluenza aşısı
yapılmış olmasına rağmen barınaklarda kontrol altına alınamaması dikkat çekilmesi gereken
bir noktadır.
Kedi, hamster ve kobaylar köpek parainfluenza virusu ve maymun parainfluenza
virusu ile doğal olarak infekte olabilmektedir. Afrika’da vahşi yaşam süren 44 türden 22 sinde
Köpek parainfluenza virusu antikorları saptanmıştır. İlginçtir ki, köpek parainfluenza virusu
ve maymun influenza virusuna benzer virusların insanları da infekte edebildiği yönünde
bulgular vardır.
Parainfluenza virusu genellikle 2 haftalık ve daha yukarı yaştaki köpeklerde
infeksiyona neden olmaktadır. Virus nazal mukoza, farinks ve trakeada çoğalabilmektedir.
Beliritler genellikle 2-8 gün içinde ortaya çıkar. Genlikle 6 gün süren orta şiddette belirtiler
görülür. Ancak diğer patojenlerle beraber olması belirtilerin çeşidi ve şiddetinde artışa neden
olur. Komplike olmayan olgularda çok az yükselen ateş, derinden gelen kuru öksürük, akışkan
nazal akıntı, farinjit ve tonsillit görülür. Komplike olan olgularda, immunyetmezliği olanlarda
ve aşılanmamış yavrularda belirtiler şiddetlidir ve ateş, letarji, iştahsızlık ve pnömoni tablosu
görülür. Köpek parainfluenza virusu sinir sistemi bozukluğu olan köpekte de saptanmıştır ve
bu virusa CPI+ denilmiştir. Bu virus deneysel olarak köpeğe verildiğinde akut ensefalitis
oluşturmuştur.
Parainfluenza virusu infeksiyonlarının tanısı serolojik (hemaglutinasyon inhibisyon,
virus nötralizasyon), moleküler yöntemler (RT-PCR) ve virus izolasyonu (laringeal veya
nazofaringeal swab) ile yapılmaktadır.
Köpekleri parainfluenza virusu infeksiyonlarından korumak amacıyla attenue aşılar
geliştirilmiştir. Diğer viral etkenlerle kombine edilmiş parenteral aşılar mevcuttur. Yavru
köpeklerin aşılanmasına özen göstermek gerekir. Özellikle yoğun populasyonlar ve
barınaklarda aşılamaların düzenli ve zamanında yapılması gerekmektedir. İyi havalandırma
sistemi, iyi bakım ve besleme koşulları, hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon korumada
önemlidir.
KÖPEK İNFLUENZA VİRUS ENFEKSİYONU
Köpeklerde influenza virus infeksiyonlarına neden olan köpek influenza virusu (canine
influenza virus) Orthomyxoviridae altfamilyasına ait RNA’lı bir virusdur. İnfluenzaviruslar
birçok memeli ve kanatlılarda infeksiyonlara neden olmaktadır. İlk olarak 1980’li yıllarda
bildirilmiş olmasına karşın sonyıllrada önemi artmıştır. ABD’de 2004 yılında 6 ve 2005
yılında 11 eyalette köpek influenza infeksiyonları saptanmıştır. Bu olgulardan elde edilen
bulgulara göre köpeklerde H3N8 subtipinin infeksiyona neden olduğu ve virusun atlardaki
H3N8’e benzediği (%96-%98) görülmüştür. Bu bulgular sonucunda H3N8 virusun köpeğe
adapte olabildiği yorumları yapılmıştır.
Köpeklerde influenza infeksiyonları orta veya ağır düzeyde seyredebilmektedir.
Ateşten sonra başlayan öksürük10-14 gün sürebilir. Öksürük genellikle yumuşak ve
çıkartılıdr. Bazı durumlarda ITB’deki gibi kuru bir öksürük olabilmektedir. Ağır olgularda 4041 santigrat derece ateş ve %5 oranında hemorajik bozukluklar sonucu ölümler olmaktadır.
Bakteriyel etkenlerin karışmasıyla ciddi tablo oluşmaktadır. İnfeksiyonun tanısı
serolojiktestler, PCR ve virus izolasyonu ile yapılabilmektedir.
Köpekleri influenza infeksiyonlarından koruyacak bir aşı henüz yoktur. Köpeklerin
diğer soulumun yolu etkenlerine karşı aşılanmış olması klinik tablo açısından yararlıdır.
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KÖPEKLERDE REOVİRUS ENFEKSİYONLARI
Mememli Reovirusları köpek ve insan dahil olmak üzere birçok memelide
infeksiyonlara neden olabilmektedir. Virus Reoviridae familyasında yer alan Orthoreovirus
cinsinde bulunan RNA’lı bir virusdur. Köpek ve kedilerden 3 serotip izole edilmiştir.
Reovirus ITB veya ICRDC hastalığında başlıca rol oynayan bir virus değildir. İkinci planda
rol alır, semptomatik ve asemptomatik klinik olgulardan sorumludur ve solunum yolu
infeksiyonlarında belirtilerin şiddetlenmesine neden olur. Reoviruslar genellikle distemper ve
parvovirusların bulunduğu olgularda pnömoni ve enteritisli vakalarda saptanmıştır. İshal
görülen 192 köpeğin 50 tanesinde RT-PCR ile reovirus saptanmıştır. Ayrıca okulo-nazal
akıntısı olan 12 köpeğin 9’unun göz swabında ve 10 tanesinin nazal swabında RT-PCR ile
reovirus tespit edilmiştir. Nazofarinksde virus saptanmamıştır. Bu bulgular reovirusların
barsak ve soulunum çıkartılarında sıkça bulunduğunu göstermektedir. Ancak saçımın pek
fazla olmadığı düşüncesi hakimdir. Deneysel çalışmalara göre reovirusların yalnız başına
infeksiyon oluşturmasının güç olduğu fakat diğer patojenlerle beraber olduğunda sinerji
yarattığı ortaya çıkmıştır (2). Etkene karşı korunma amacıyla henüz aşı geliştirilmemiştir.

KEDİLERİN VİRAL HASTALIKLARI
FELİNE IMMUNODEFICIECY VIRUS İNFEKSİYONU (FIV)
Klinik FIV infeksiyonu, kronik seyirli, değişen düzey ve derecelerde bozukluklar,
immunosupresyon ve CD4+ (yardımcı T) hücrelerinin azalmasıyla karakterizedir. İlk olarak
1987’de Pedersen ve arkadaşları tarafından izole edilen kedi immun yetmezlik virusu (FIV)
insan immunyetmezlik virusu (HIV) ve simian immun yetmezlik virusu (SIV) gibi lentivirus
genusuna aittir.
Etken ve bulaşma
Retroviridae familyasında yer alan feline immunodeficiency virus’dur (FIV). Etken
RNA’lı bir lentivirus’tur. Kedilere salya ile ve genellikle ısırık yarasından bulaşmaktadır.
İnfekte kedilerden yapılan kan nakilleriyle de önemli düzeyde bulaşmalar olmaktadır. Etkenin
vertikal yolla bulaşmasının zor olduğu bildirilmiştir. Ancak;Doğum anında bulaşma yada
infekte sütün emilmesi ile bulaşma olabilir. Cinsel ilişki yoluyla bulaşma önemsizdir.
Epidemiyoloji
FIV dünya genelinde tüm evcil kedilerde, bunun yanında jaguar, aslan, kar leoparı,
Florida panterinde de bulunmuştur. Amerika’da sağlıklı görülen kedilerde %1.5-3 oranında,
hasta hayvanlarda ise %15 oranında bildirilmiş.
Avustralyadaki bir çalışmada %8-23 arasında bildirilmiştir
Serbest dolaşan özellikle agresif erkek kedilerde oran daha yüksek,ev kedilerinde ise daha
düşük oranda bildirilmiş.
Patogenez
Virüs vücuda alınınca T-Lenfositlerde çoğalmaya başlar. Özellikle CD4-T hücrelerini
baskılar ve böylece hayvan bulaşıcı hastalıklara dayanıksız hale gelir. FIV enfeksiyonu 3
aşamalı gelişir. Bu açıdan insanlardaki HIV enfeksiyonuna benzer. Akut dönemi ateş, şişkin
lenf yumruları, deride hassaslaşma ya da bağırsak infeksiyonuyla karakterizedir. Belirtiler
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virüsle karşılaştıktan sonraki 4-6 hafta içinde gelişir. İkinci dönem latent ya da subklinik
seyreder. Bu dönemde hiçbir semptom görülmez ve birkaç yıl sürebilir. İmmun yetmezlik
şiddetlendiğinde enfeksiyunun ücüncü dönemi başlar. Bu sonuncu dönemdir ve AIDS’e
benzer. Daha sık olarak 5-12 yaşlı kedilerde görülür. (FeLV sıklıkla 1-5 yaşlı kedilerde
görülür). Bu dönem boyunca immun sistemde görevli önemli hücreler öldüğü için kedinin
bağışıklık sistemi doğru bir şekilde görev yapamaz. Kedi infeksiyonlara açık hale gelir.
Klinik bulgular
FIV ile infekte kedilerde klinik tablo değişken olmakla beraber, ateş, kilo kaybı, otitis,
lenfoadenomegali, stomatitis, gingivitis, uveitis, kronik renal yetmezlik, kronik ishal ve üst
solunum yolu bozuklukları en sık görülen belirtilerdir. Bazen sinirsel bozukluklar da
görülebilir. İnfekte kediler fırsatçı infeksiyonlara duyarlıdır. İnfeksiyondan yıllar sonra dahi
FIV klinik belirti oluşturmayabilir. Laboratuvar bulguları da FIV için spesifik bir bulgu teşkil
etmeyebilir. Klinik belirti gösteren kedilerin %30-50 sinde orta düzeyde nonrejeneratif anemi,
nötropeni ve lenfopeni rapor edilmiştir. Birçok kedide de hiperproteinemi ve
hipergamaglobulinemi bildirilmiştir. Tümör oluşumu: Sağlıklı olan kedilere oranla 5 kat fazla
görülür.
Tanı
Ateş, düzelmeyen bozukluklar, kilo kaybı ve kronik hastalığı olan kediler FIV ve
FeLV yönünden test edilmelidir. Anemi, nötropeni, stomatitis, gingivitis, glossitis, lenfoma ve
üst solunum sistemi bozuklukları olan kedilerde FIV düşünülmelidir. Laboratuar muayenede
hasta kedilerde anemi ve lökositlerde azalmayla beraber globülin miktarı artmıştır.
Hipergamaglobulinemi saptanan kedilerde FIV ve FIP için ayırıcı tanıya gidilmesi gerekir.
Kanda FIV antikorlarının saptanması amacıyla ELISA başarıyla kullanılmaktadır. Teyit
amacıyla ELISA ile birlikte IFA ve Western bloting testi de yapılabilir. Son zamanlarda, FIV
tanısı için PCR aracılığıyla virüse ait nükleit asidin (proviral DNA yada RNA)
tanımlanmasına dayanan moleküler (PCR) testleri yapılmaktadır.
Tedavi
Spesifik bir antiviral tedavisi yoktur. Vireminin azalmasına ve CD4+ hücrelerin
artmasına neden olan ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak bu ilaçların kullanılması kansızlık gibi
önemli yan etkilere neden olur. Aslında FIV infekte kedilerde rekombinant insan αinterferonu sıkça kullanılmaktadır. Buna karşın hangi tür tedavi uygulanırsa uygulansın FIV
pozitif kediler negatife dönüşmez.
Koruma
Son zamanlarda aşı çıkarılmıştır . FIV pozitif kedilere modifiye canlı FIV aşısının
uygulanmasının yan etkisi olup olmadığı bilinmemektedir. Aşının risk altındaki kedilere
yapılması özellikle vurgulanmaktadır. FIV infeksiyonlarının önlenmesi için FIV negatif
kedilerin FIV pozitif kedilerle yakın teması engellenmelidir. FIV zoonoz değildir.
FELINE LEUKAEMIA VIRUS ENFEKSİYONU
FeLV ilk olarak 1964 yılında İngiltere de tanımlanmıştır. FeLV, kedilerde immun
supresyon, anemi, lösemi ve lenfoma ya neden olmaktadır. İnfeksiyon etkeni Retroviridae
familyasının Gammaretrovirus cinsinde yer alan feline leukemia virus (FeLV) tur. RNA’lı bir
virustur ve kedilerde onkojenik karakterde ölümcül bir hastalık tablosuna neden olur. Virus
kedilerin kemik iliği, tükrük bezi ve solunum epiteli gibi birçok doku ve hücresinde
çoğalabilir. Virüs çok zayıftır. Kuru ortamda yaklaşık 2 saat, nemli ortamda ise 48 saat
yaşayabilir. Genetik yapısı, protein yapıları, boyut ve bileşimleri açısından FIV den farklıdır.
Şekli sirkülerdir. Hücre virusla infekte olduktan sonra viral RNA kendini kopyalayarak
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proviral DNA oluşturur. Bu provirus zamanla konak hücre genomuna entegre olur. Bu
entegrasyon, infekte kedilerin yaklaşık %20’sinde lenfosarkom oluşumu ile sonlanır. Birçok
kedide orta düzeyde immun yetmezlik ile seyredebilir. Dört aylıktan aşağı yavrular
infeksiyona daha duyarlıdır. Yaşlı kediler infeksiyona doğal olarak zamanla direnç kazanır.
Epidemiyoloji
FeLV infeksiyonu tüm dünyada evcil kedilerde yaygın olarak görülmekle birlikte çita,
aslan gibi daha geniş kedi popülasyonunda da virüsün varlığı kanıtlanmıştır. Enfeksiyonun
prevalansı yaş, sağlık durumu, çevre, yaşam tarzı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir.
Epidemiyolojik çalışmalar virüsün insan ve köpeklere aktarılmadığını göstermiştir. Tür
spesifik bir virüstür. Köpekler dahil diğer hayvanları ve insanları infekte etmez.
Saçılma-Bulaşma
Enfeksiyon kaynağı FeLV ile enfekte kedilerdir. Virüs salya, nazal sekresyonlar,
enfekte idrar, dışkı ve sütle saçılır. Bulaşma enfekte anneden yavruya (vertikal) intrautein
yolla yada laktasyon döneminde sütle olduğu gibi hayvanların birbirini yalaması, ortak mama,
su kabı ve tuvaleti kullanmalarıyla (horizantal) da gerçekleşebilir. Enfekte kediyle direkt
temas kuran, ısırılan ev kedileri ve enfekte anneden doğan yavrular risk altındadır. Yavrular
erginlere oranla enfeksiyona daha duyarlıdır. Özellikle 4 ayın altındaki yaştaki yavrular
enfeksiyona karşı hassastır. Yavruların %100 ünü hasta edebilen virüs miktarı, erginlerin
sadece %30 ya da daha azını enfekte eder. Yinede hastalık oluşabilir.
Patogenez
Virüs vücuda farinx yoluyla girer epitelyum hücreleri, tonsillar B= lenfositleri ve
makrofajları infekte eder ve replike olur. Virüs kan dolaşıma geçer ve vücuda yayılır. Virüsün
yayılımına bağlı olarak lenfoid dokular enfekte olur. Virüs kedinin bağışıklık sistemini
yenerek viremiye yol açar. Bu dönem boyunca hematopoetik sistem ve bağırsaklar enfekte
olur. Viremi dönemi kendi içinde 2 kısımda incelenir. Primer viremi dönemi, virüsle
enfeksiyonun erken dönemidir. Bu dönem boyunca etkili immun yanıt geliştiren kediler kan
dolaşımındaki virüsü elimine edilebilir ve sekunder viremi döneminin gelişimini durdururlar.
Sekunder viremi dönemi, kemik iliği ve diğer bazı dokularda inatçı infeksiyon gelişimiyle
karakterizedir. Eğer infeksiyon bu aşamaya gelmişse hayvan yaşamı boyunca enfekte kalır.
Sekunder viremide bahsedilen kemik iliği infeksiyonu oluşur. Bu dönemde virüs replike
olarak infekte nötrafiller, bazende lenfosit ve monositler salıverir. Mukozal ve glanduler
epitelial hücreler enfekte olmaya başlar. ELISA ile test edilip persiste infekte olduğu tesbit
edilen kediler birkaç ay içinde ölebilir ya da 4 yıla kadar asemptomatik kalabilir.
İmmun sistemi baskılayarak çeşitli kan hastalıklarına duyarlı hale getirir. Çevrede
bulunan mantar, protozoa vb. etkenler zayıflayan immun sistemde hastalıklara neden olur.
Klinik bulgular
FeLV infeksiyonunda klinik belirtiler oldukça çeşitlidir ve herhangi bir organ sistemi
etkilenebilir. Bu hastalığın FIV’den farkı tümörler veya löykoz oluşabilmesidir. Hücresel
immunite zayıfladığı için bakteriyel, viral ve fungal infeksiyon riski artar. İnfeksiyon erken
dönemde belirti vermez. Haftalar, aylar hatta yıllar sonra kedinin sağlığı giderek kötüleşir.
İştah kaybı, yavaş fakat giderek artan kilo kaybı, tüy görünümünde bozulma, lenf
yumrularında büyüme, ateş, mukozalarda solgunluk, stomatitis ve gingiuitis (primer
semptomlar), idrar kesesi, solunum yolları, deri enfeksiyonları, inatçı ishal, sinirsel
bozukluklar, dişilerde üreme faaliyetlerinde bozukluk, abort, gözlerde bozukluk görülür.
Böbrek fonksiyonlarını etkileyen ve poliartritis oluşturabilen immun kompleks hastalığının
oluşabildiği de bildirilmiştir.
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Tanı
Tipik bir belirtisi olmadığı için hasta kedilerin FeLV yönünden test edilmesinde yarar
vardır. Günümüzde kedi kanında FeLV antijenini ve antikorları saptamak amacıyla kullanılan
duyarlı ve spesifik testler mevcuttur. ELISA uygun yapıldığı sürece duyarlılığı yüksek bir
testtir. ELISA pozitif kedilere teyit amacıyla IFA testi uygulanabilir. Son yıllarda FeLV’nun
saptanması amacıyla PCR başarıyla kullanılmaktaıdr. Teyit amacıyla IFA yerine PCR da
önerilmektedir.
Yaşa bakılmaksızın ateş, kilo kaybı ve kronik rahatsızlıkları olan kedilerin FIV ve
FeLV yönünden test edilmesinde yarar vardır. Üst solunum yolu infeksiyonları, stomatitis,
gingivitis ve periodontitis bu hastalıkta da sık karşılaşılan bozukluklardır. Neoplastik ve
lenfoid tümörler saptanan kediler de FeLV yönünden araştırılmalıdır. Nonrejeneratif anemi,
lenfoblastik lösemi, lökopeni, trombositopeni veya trombositoz gibi bozukluklar genellikle
FeLV infeksiyonuna bağlıdır.
Tedavi:Çeşitli immunmodülatör ve anti-retroviral ajanlar kullanılabilir. Tedavinin sonucu
değişkendir ve nasıl bir sonuç alınacağı belirsizdir. Tedavi amacıyla, FIV infekte kedilerde
olduğu gibidir.
Koruma
Piyasada FeLV için aşılar vardır. Koruma amacıyla riskli bölgelerde aşı yapılması ve
FeLV testi rutin olarak önerilmektedir. FeLV aşısı sonucu oluşan fibrosarkoma olgusu
bildirilmiştir. Evde yaşayan yaşlı kediler ve infeksiyon riski olmayanlar aşılanmamalıdır.
Yavrular infeksiyona daha duyarlı olduğu için yavruların korunmasına önem verilmelidir.
Korunma için özellikle kediler 8 aylık olana kadar evde tutulmalı sonraki dönemlerde
de kedi dışarı salınsa bile mutlaka gözetim altında olmalı. İnfekte ve sağlıklı hayvanlar
tamamen ayrı bakılmalı. FeLV aşısı kesin koruma sağlamamakla birlikte önemli yan etkileri
de vardır. Ancak aşılamadan sonra ELISA, IFA ya da diğer FeLV testleri yapılsa da yanlış (+)
sonuca neden olmazlar.
Epidemiyolojik çalışmalar FeLV nin kediden insana bulaştığını kanıtlayamamıştır.
Fakat FeLV ile infekte kedi diğer birçok hastalığı taşıyabileceğinden immun supresif kişilerin
(AIDS hastaları, kemoterapi görenler), yeni doğanların, gebelerin bu kedilerle temastan
kaçınması önerilir.
KEDİ HERPES VİRUS (FHV-1) İNFEKSİYONU
Feline herpesvirus 1 (FHV-1) kedilerde üst solunum yolu ve gözü etkileyen başlıca
infeksiyöz etkendir. FHV infeksiyonları multifaktöriyel bir karaktere sahiptir.
Viral replikasyon için primer bölge epitelyal hücrelerin olduğu dokulardır. Bunlar arasında
başlıca konjuktiva, kornea, burun ve farengeal epitel dokusu bulunmaktadır. Sonuçta virus
epitelyal yıkım ve yangıya neden olmaktadır.
Etiyoloji
Alphaherpesvirinae familyasında ve Varicellovirus genusunda yer alır. (DNA’lı)
Canine herpes virus ile genetik ve antijenik yakınlığı var
Dış ortamda 3 saatle 1 ay arasında inaktive olur. Dezenfektanlara duyarlıdır
Kedi böbrek hücre kültüründe CPE oluşturur.
Epizootiyoloji
Hastalık ülkemizde dahil tüm dünyada yaygındır. FeHV-1 burun, göz ve ağız salgıları
ile saçılır (primer infeksiyondan sonra1-2 hafta) ve infekte kediye temasla bulaşır. İndirek
bulaşma da var. Anneden yavruya bulaşabilir. Akut infekteler önemli bulaşma kaynağıdır,
İnfekte olmuş ve üst solunum yolu bozukluğu görülen kedilerin sekresyonlarında viral
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partiküller çok olduğu için bulaşmada önemli rol oynarlar. İnfektif viruslar hapşırma ile
yaklaşık 1 metre uzağa ulaşarak çevreye ve yakındaki kedilere yayılabilir. Maternal antikor
düzeyi düşük yavrular infeksiyona karşı çok duyarlıdırlar. FHV-1 ile primer enfeksiyondan
sonra virus latent forma geçer. Bu dönemde virus saçımı oldukça azdır ancak virus zaman
zaman re-aktive (stres, kortikosteroit kullanımı=latent) olur. Virus dış ortamda uzun süre
yaşayamaz. Nemli ortamlarda 18 saate kadar canlılığını sürdürebildiği buna karşın kuru
ortamlarda daha kısa süre canlı kalabildiği bildirilmiştir
Patogenez
Virusun doğal giriş yolu burun, ağız ve konjuktiva mukozasıdır.
Virus, burun septum mukazası, türbinatlar, nasofarinks, tonsiller, konjuktiva, mandibular lenf
nodları ve trakea da çoğalabilir. Epitel yıkım ve yangıya neden olur. Uterusa da affinite
gösterir, abort ve fötus ölümüne neden olur. İnfeksiyondan 24 saat sonra svablarda virus
saptanabilir. Generalize sadece yavrularda ve çok nadir oluşur.
Tek başına infeksiyon oluşabilir. Ancak bakterilerde devreye girerek infeksiyon şiddetini
arttırabilir
Klinik Bulgular
2-10 günde belirtiler ortaya çıkar. Depresyon, öksürme, hapşırma ve ateşi takiben
seröz göz ve burun akıntıları oluşur. Bu akıntılar bazen dış burunda ve göz kapaklarında
mukoprulente döner ve kabuklanır. Ağızda aşırı salya oluşabilir
Konjuktivit ve gözün hiperemik ve şişkinliği çok önemlidir. Deride ülserler (burun, göz,
yüzde) ve stomatitis oluşur. Kronik gingivostomatitis oluşabilir. Bazen MSS bozuklukları
oluşur. Gebelerde abort oluşabilir.
Tedavi
Oftalmik antiviral ajanlar doğal olarak virostatik olup bu yüzdendir ki sık kullanım önemlidir.
Kediye her 1 veya 2 saatte bir sağaltma gereklidir. Uygulamalar genellikle günde 4 ila 6 defa
olmakta ve bu doz da virostatik etkinliği sağlamktadır.
Tanı
Klinik bulgular çok önemlidir. Ancak spesifik tanı gerekir ; Orofaringeal svab’tan
virus izolasyonu yapılabilir. Virus izolasyonu alfaherpesvirus tanısında eskiden beri en iyi
yöntem olmuştur. Çünkü bu virüs çok hızlı replike olur ve hücre kültürlerinde karakteristik
olan sitopatik etki (CPE) oluşturur. Örnekler pamuk swablar ile toplanmalıdır. Klinik
bulgular çok önemlidir. Ayrıca; konjuktival sürüntüden IFA yapılabilir
Son yıllarda birçok laboratuvar tanıda viral DNA’yı saptayan PCR’ı kullanmaktadır.
İyileşen kediler aralıklı olarak virus saçmaya devam ederler ve PCR ve İzolasyonda pozitif
çıkarlar (klinik bulgu olmasızın) Bir zamanlar infeksiyon geçirenler taşıyıcıdır.
Koruma
Attenue canlı injektable ve burundan sprey tarzında aşıları yanında inaktif ve
rekombinant aşıları da var. Aşılar genellikle güvenli bir şekilde kullanılır ve etkilidir. Ancak
%100 koruma sağlamaz. İnfeksiyonun şiddetini önemli ölçüde azaltır.
FHV aşıları genellikle yavrulara üst solunum yolunda infeksiyon oluşturan feline calicivirus
aşısı ile birlikte kombinedir.
İntranazal aşı uygulayan ülkelerde, Tanısal işlemlerede; virus izolasyonu yada PCR ile aşı
virusu saptanmış olabilir. Bu ayrımı yapabilmek için marker aşı gerekir
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KEDİLERİN İNFEKSİYÖZ ENTERİTİSİ
(Feline infectious enteritis, Feline panleucopenia)
Dünyanın her bölgesinde görülebilen, bütün kedigilleri etkileyen ve kedilerin en
önemli viral enfeksiyonlarından biridir.
Etiyoloji
Hastalık etkeni Parvoviridae familyasındaki Feline panleukopenia virustur. Familya
özellikleri ve virus replikasyonu için Köpeklerin parvovirus enfeksiyonuna bakınız.
Canine parvovirus type 2 (CPV-2) ve Feline panleukopenia virus (FPV) birbirleri ile
yakın ilişkilidir ve CPV-2 köpek ve kedi hücreleri enfekte edebilir fakat FPV sadece kedi
hücrelerini enfekte eder. Hemaglutinasyon-Inhibisyon ve nötralizasyon testleri ile bu iki
virusu birbirinden ayırt etmek mümkündür.

Epidemiyoji
Oldukça bulaçıcı bir enfeksiyondur ve kediler, kusma, ishal, idrar ve salya ile virus
çevreye yayarlar. Kedilerin birbirleri ile teması ve yalanma sırasında agızdan veya burundan
virusu alırlar. Dışkı ile çevreye yayınlan virus miktarı çok yüksektir (109ID50/g dışkı).
Hayvan sahipleri ve veterinerler de mekanik olarak virusu bir kediden diğerine
bulaştırabilirler. İyileşmiş kediler az sayıda olsa da virusu çevreye saçmaya devam ederler.
Klinik bulgular
Tüm yaşlarda görülmesine karşın genellikle sütten kesilme dönemindeki kedilerde
daha sık görülür. İnkübasyon periyodu 2-10 (ortalama 5) gündür. Klink olarak ilk bulgu
leukopenidir (lökositlerin azalması), mililitredeki lökosit sayısı 100 altına düşer ve bu
durumda ölüm gerçekleşir. 1000’nin altına düşmesi durumunda prognoz iyi değildir ve
hastalık şiddetlenir. 400C ateş ve bu bazan 24 saat sürer ve bu durumda da yine ölüm
gerçekleşir. Ateşin düşüp çıkması 3-4 gün sürerse bu durumda öksürük ve kusma ortaya çıkar.
Bu arada kanlı ishal ve ishale bağlı dehidrasyon, geç tedaviye başlanılmasıyla yine ölümle
sonuçlanır.
2 haftalık kediler virusu alırlarsa serebral hipoplazi gelebilir, eğer 3 haftalık kediler
virusu alırlarsa o zamanda ataksi ortaya çıkar.
Patogenesis
Virus ağız ve burundan içeri girer ve pharengial lenf dokularına replike olur, viremiyi
takıben kan yoluyla da vücudun diğer organ ve dokularına yayılır, mitoz bölünme
safhalarında da hücreye tutunur ve içine girer. Dolaşımdaki veya timus, dalak, kemik iliği gibi
lenfoid dokulardaki lökositler parçalanır. Barsak epitel hücrelerine (özellikle crypler) virusun
girişi çok kolaydır. Villilerin yok olmasıyla ishal gelişir su emilimi kaybolduğundan
dehidrasyon gelişir.
Eğer doğuma 2 hafta kala fötus infekte olmuş ise yavru kedi 2 haftalık oluncaya kadar
lezyonlar gelişir ve cerebellum enfekte olur, buna bağlı olarak kalıcı ataxi (titreme) ortaya
çıkar. Ergin ve sağlıklı kediler bu virus ile enfekte olurlarsa nötralizan antikorları çok çabuk
(3-5 gün) gelişir ve yaşam boyu kalırlar. Maternal antikorlarların yavru kedileri koruma süresi
değişiktir.
Tanı
Klink bulgular, hematolojik yoklamalar ve postmortem bulgular karakterize bir tablo
sunabilir. Ayrıcı tanı için ishalli dışkı örneğinden domuz veya maymun eritrositleri
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kullanılarak hemaglutinasyon testi yapılabilir. Kesin tanı virus izolasyonu, ELISA,
immunfloresan teknikler veya PCR ile virusun tanımlaması yapılabilir.
Koruma ve kontrol
Hasta ve şüpheli kedilerin karantinaya alınması, yaşam yerlerinin sık sık dezenfekte
edilmesi ile virusun çevreye saçılması engellenmelidir. Sokak kedilerinin çevreyi kontamine
etmeleri ve çevrenin dezenfeksiyonu mümkün olmadığı için sahipli kedilerin dışarı
çıkmalarında dikkat edilmelidir. Hayvan barınakları, klinikler ve kedi bokslarında genel
hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına uyulmalıdır. %1’lik Sodyum hipoklorid veya organik
iodine, fenol ve gluteraldehid karşımı dezenfektanlar oldukça etkilidir.
İnaktif ve attenue aşılar mevcuttur ve birçok ülkede güvenle kullanılmaktadır.

KEDİ İNFEKSIYÖZ PERİTONİTİSİ
(Feline Infectious Peritonitis)
Kedilerin en önemli viral infeksiyonlarından birisidir. Bütün dünyada evcil ve yabani
kedilerde rapor edilmiştir. Her yaştaki kedilerde görülebilen asites, lenfopeni, iç organlarda
granülomatöz değişikliklerle karekterize, subakut veya kronik seyirli viral bir infeksiyondur.
Etiyoloji
Feline infeksiyöz peritonitis virusu’dur (FIPV). Kedi kökenli hücre kültürlerinde
üreyebilirler. FIPV morfolojik olarak tipik bir coronavirus görünümündedir ve TGEV, CCoV
ve HCoV virusları arasında antijenik yakınlık vardır. Coronavirusun genel özellikleri ve
virusun replikasyonu için köpeklerin coronavirus enfeksiyonuna bakınız.
Epidemiyoloji
Virusun bulaşması fecal-oral yolla olur. Kedi salyasında da az miktarda virusa
rastlanıldığı rapor edilmiştir. Hastalığın klinik şekli fazla görülmez. Klinik şeklin insidansı
%10 kadardır. Ancak kedi yetiştirilen yerlerde spesifik antikorlar %70 düzeyindedir. Bu bulgu
infeksiyonun subklinik seyrettiğini göstermektedir. Kedi infeksiyöz peritonitis genelde diğer
kedi viral infeksiyonları ile birlikte seyreder. Her yaştaki kediler duyarlı olmakla birlikte, 6-12
aylık ve 13 yaştan fazla olan kedilerde infeksiyona daha çok rastlanılmaktadır. Yabani kediler
özellikle çitalar virusa çok duyarlıdırlar. Varyant suşlar bu tür hayvanlarda ölümcüldür.
Patogenesis
FIP’de görülen patojenik bulgular, bunun monosit ve makrofajların enfeksiyonu
olduğunu kanıtlamaktadır. Bu enfeksiyonda ortaya çıkan patolojik lezyonlar, enfekte
hayvanın karaciğer, dalak, akciğer, omentum, barsak ve böbrekteki gri-beyaz noduller
şeklindedir. Vasküler ve perivasküler lezyonlar immun sistem bozukluğuna bağlı olarak
şekillenmektedir. Vasküler yaralanma ve harabiyet lenfositlerin enfekte olmasına ve damar
duvarlarında lezyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumda da serum
proteinleri ve vucut sıvılarının karın boşluğunda birikmesine yol açmaktadır.
Klinik bulgular
Klinik bulgular birden ortaya çıkar. İştahsızlık, düşkünlük ve beden ısısı yükselmesi
(39.5-41.50C) görülür. Anoreksi, isteksizlik, lökositoz, lenfopeni, hiper-gamaglobulinemi ve
karında şişlik görülür. Giderek ilerleyen infeksiyon sonu klasik hastalık tablosu şekillenir.
İnfeksiyonun iki formu vardır: 1.Islak form: Karın içerisinde yapışkan sarı asidik bir sıvının
birikmesine bağlı olarak yavaş yavaş bir karın şişmesi ile karakterizedir. Toplanan sıvı miktarı
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bazan 1 litreye kadar çıkabilir. 2. Kuru form: Bu formda eksudat ya hiç yoktur veya çok
azdır. Bazı kedilerde pleuritis görülür ve pleuritis sonucu dyspnea şekillenir. Bazı vakalarda
neurolojik bozukluklar ve göz bozuklukları da bildirilmiştir. Prognoz kötüdür. Çoğunlukla
hayvanlar beş hafta içinde ölürler.
Tanı
Hastalığın klinik bulguları ve eritrosit sayısı, albumin-globulin değerleri, toplam
serum protein değeri tanıya yardımcı olur. Hastalıktan şüphe edildiğinde peritonal eksudat,
kan ve abdominal -thorasikal organlardan hazırlanan materyaller, kedi embriyonik akciğer
hücre kültürlerine ekilerek virus izolasyonu gerçekleştirilir.
Serolojik testlerle de (ELISA, FAT) spesifik antikorlar aranır ve genellikle de (%7090) seropozitif bulunur, fakat bu çok anlamlı değildir, antikor titresinin yüksek olması virusun
saçılmasını düşündürebilir. Ayrıca, RT-PCR ve immunohistokimyasal yöntemler de bugün
başarıyla kullanılmaktadır.
Resim: Kedi böbrek hücrelerinde virusların görünümü.

Koruma-kontrol: Hastalıklı kediler diğer kedilerden ayrılır. Serolojik olarak (ELISA)
yüksek titrede pozitif bulunan her kedi infeksiyon kaynağı kabul edilir. Primucell isimli bir
aşı bugün intranasal olarak kullanılmakta ve iyi bir IgM değeri oluşturmaktadır. Fakat yan
etkilerinden dolayı her ülkede kabul görmemiştir.
KEDİLERİN CALİCİVİRUS İNFEKSİYONU
Feline Calicivirus Disease
Dünyada oldukça yaygın olan bu infeksiyon, kedilerin respiratorik sistemde görülen
en önemli iki infeksiyonundan biridir. Diğer infeksiyon, kedi herpesvirus-1 tarafından oluşan
feline rhinotrachitis infeksiyonudur.
Calisivirusların genel özellikleri
Caliciviridae familya içerisinde insan ve hayvanlarda enfeksiyona neden olan virusların
bulunduğu 4 cins yer almaktadır.
1. Vesivirus: Hücre kültürlerine adapte edilebilmiş non-enterik viruslardır.
Feline calicivirus
Domuz vesicular exantheme virusu
Sea lion (ayı balığı) San Miguel virusu
2. Lagovirus: Hücre kültürlerine adapte edilememiş non-enterik viruslardır.
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Tavşan hemorrhagic disease virusu
3. Norovirus: Hücre kültürlerine adapte edilememiş enterik viruslardır.
İnsan Norwalk virusu
İnsan Snow Mountain virusu
4. Sapovirus: Hücre kültürlerine adapte edilememiş enterik viruslardır.
İnsan sapporo virusu
İnsan Manchester virusu
Bu virus türleri arasında sadece kedi calicivirusları ve tavşan hemorrhagic disease
virusları arasında genomik benzerlik bulunmaktadır ve ayrıca antijenik olarak aralarında
çapraz reaksiyon (cross-reactivity) saptanmıştır.
Araştırıcılar tarafından bildirilmiş fakat virus taksonomisinde henüz familya içerisinde
henüz tam olarak sınıflandırılamamış türler de bulunmaktadır: Sığır enterik calicivirus,
Domuz enterik calicivirus, Tavuk enterik calicivirus, Köpek enterik calicivirus
Resim: Calicivirusların elektron mikroskoptaki görünümleri

Etiyoloji
Etken Feline calicivirusudur ve calicivirusun genel özelliklerini taşır, virusun 3 farklı
bölgeyi kodlayan genlerin bulunduğu VPg proteini bulunmaktadır. Virusun replikasyonu
konakçı hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir.
Kedi enterik calisivirusları, familyadaki diğer viruslar gibi zarfsız, ortalama 35-40 nm
çapında, pozitif polariteli, tek zincirli RNA’ya sahiptirler. Viral genom ortalama 7.4kb
uzunluğundadır. Viruslar ısıya (560C de ortalama 1 saatte inaktive olurlar) ve deterjanlara
kısmen dayanıklı olmalarına karşın, asidik ortamlarda (pH 3) kolaylıklar inaktive olurlar.
Epidemiyoloji ve patogenesi
Virus vücuda solunum yolu ile girmektedir. İnfekte kediler salya ve burun akıntıları ile
tüylerini bulaştırmakta, özellikle insanlar kedileri severken elleri ile virusu bir hayvandan
diğerine taşımaktadırlar. İnkübasyon periyodu 2-6 gündür ve lezyonlar genellikle solunum
sisteminde, ağız bölgesinde ve gözde lokalize olur. Konjesyonu takiben ödem, bazan da epitel
hücrelerde (özellikle ağızda) ülserasyon görülür. Şiddetli olgularda pulmoner ödem ve
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pneumoni tablosu gelişir. İnfeksiyon döneminde yüksek miktarda virus saçılması ile beraber,
infeksiyon bittikten sonra da kediler virusu yıllarca bazan yaşam boyunca saçabilirler.
Klinik bulgular
Akut veya subakut olarak seyreden bu infeksiyonda, conjunctivitis, rhinitis, tracheitis,
pneumonia, vesiculation ve epitellerin ülserasyonu görülmektedir. Oldukça bulaşıcı olan bu
infeksiyonda ölüm, özellikle yavru kedilerde, %30 dolayındadır.
Tanı
İnfeksiyonun tanısına klinik bulgular yardımcı olmakla birlikte çoğu zaman feline
rhinotracheitis infeksiyonu ile karıştırılmaktadır. Bu nedenle hastalığın kesin tanısı için
laboratuvar incelemelerine ihtiyaç vardır. İnceleme örneklerinden direkt tanı olarak elektron
mikroskopik muayenelerinde virus partiküllerinin varlığı saptanabilir. Virusun üretilmeleri
için Vero hücre kültürleri (African Green Monkey Kidney) kullanılmaktadır ve viruslar
kültürlerde ürediklerinde hücrenin yuvarlaklaşması ve parçalanması şeklinde CPE (cyto
pathologic effect) oluştururlar. İnfeksiyonun serolojik tanısı için IFA, ELISA, VN gibi testler
rutin olarak birçok viroloji laboratuvarlarında kullanılmaktadır. Ayrıca, son yıllarda bu
infeksiyonun tanısı için moleküler tanı yöntemleri (RT-PCR, Western Immunoblot, Northern
blot hybridization) de kullanılmaya başlanılmıştır.
Koruma ve control
Hasta kedileri sekonder infeksiyonlara karşı tedavi etmek, genel semptomatik tedavi
için uygun preparatlar kullanmak, kedilere yardımcı olmaktadır, fakat bugüne kadar henüz
etkili bir anti-viral ajan geliştirilememiştir. Hastalığa karşı en iyi korunma aşılamadır ve
bugün attenüe ve inaktif aşılar özellikle feline rhinotracheitis virusu ile combine olarak
uygulanmakta ve iyi bir koruma sağlamaktadır.

DOMUZLARIN VİRAL HASTALIKLARI
AFRİKA DOMUZ HUMMASI
(African Swine Fever)
Domuzların oldukça bulaşıcı ve kusma, ishal, hemorajilerle karakterize ölümcül bir
hastalığıdır.
Asfivirusların genel özellikleri: Asfarviridae ailesindeki tek cins olan Asfiviruslar
içerisindeki African Swine Fever Virusu (ASFV), ilk olarak 1921 yılında doğu Afrika’daki
salgınlarda tanımlanmış, daha sonraları Avrupa, Amerika ve Asya kıtasındaki ülkelerde de
bildirilmiştir. ASFAR=African Swine Fever And Related virusların ilk harflerine göre
isimlendirilmiştir.
ASFV, zarflı, yaklaşık 175-215nm çapında, kompleks bir ikosahedral capsid içerir ve
170.000-190.000 pb’lik çift zincirli DNA’lı bir genoma sahiptir. 34’ü yapısal olmak üzere
yaklaşık 200 proteine sahiptir. ASF virusları lipid solventlere karşı oldukça duyarlı olmalarına
karşın geniş bir pH da (pH4-13) ve soğuk şartlarda (+40C de 18 ay, -200C de 15 yıl) canlı
kalabilmektedir. Ayrıca dışkıda 11 gün, domuz etinde 3 ay ve domuz pastırmasında 1yıl canlı
kaldığı saptanmıştır.
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Resim: African swine fever virusunun elektron mikroskopi görüntüsü ve diagramı.

Replikasyon
Hücre yüzeyindeki spesifik reseptörlere tutunan virus, endositoz yoluyla hücre
içerisine girer. Sitoplazma içerisinde proteinler ayrıştıktan sonra DdRp enzimi ile
transkripsiyon gerçekleşir. Konak hücrenin nükleusu içerisinde gerçekleşen DNA
replikasyonundan sonra oluşan stoplazma içerisinde genom çevresinde proteinler bağlanır ve
yeni virionlar hücre dışına çıkarlar.
Etiyoloji
Hastalığın etkeni African swine fever virusudur ve Asfivirusların genel özelliklerini
taşırlar. Salgınlardan izole edilen virusların yüksek, orta ve düşük virülenslere sahip suşları
bulunmaktadır. Yüksek virülensli suşlar domuzlarda %10-100 arasında ölümlere neden
olurken, orta dereceli virulent suşların neden olduğu hastalıklarda domuzların akut olarak
hastalandığı fakat ölmedikleri görülmüştür. Düşük virulent suşlar ise domuzlarda antikor
yanıtı oluşturduğu fakat herhangi bir klinik olguya rastlanılmadığı görülmüştür.
Epidemiyoloji
Enfeksiyonun Doğu Afrikada ortaya çıkmasından sonra 1950-80 arası Avrupa’da
özellikle Portekiz, İspanya ve Fransa’da ciddi kayıplarla karşılaşılmış ve son olarak 1985
yılında Hollanda ve Rusya’da bildirilmiştir. Bu tarihlerden sonra Avrupa’da eradike edilen bu
enfeksiyon bugüne kadar bildirilmemiştir.
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Şekil: Afrika domuz vebasının görüldüğü ülkeler.

Hastalık etkeninin bulaşmasında Ornithodoros cinsi keneler önemli rol oynamaktadır.
Hastalığın bulaşmasında yaban ile evcil domuzlarda olmak üzere iki bulaşma siklusu bulunur.
1. Yaban hayatında ASF virusun bulaşma siklusu: Afrikadaki warthog cinsi yabani
domuzların erginleri bu virusa karşı dirençlidir ve herhangi bir viremi görülmeden virusu
barındırabilirler. Bunların yavrularına virus girerse viremi görülür. Bu hayvanlardan
Ornithodoros cinsi kenelerin kan emmeleri sırasında virusu alırlar ve diğer domuzlara
bulaştırırlar. Virus bu kenelerde transovarial ve transtidial şekilde diğer kenelerede
nakledilebilir.
2. Evcil domuzlarda ASF virusun bulaşma siklusu: Ornithodoros cinsi kenelerin kan emme
sırasında virusu alan evcil domuzlarda 60 güne kadar süren bir viremi dönemi gerçekleşir.
Bu dönemde sekresyon, temas ve solunum ile diğer domuzlara virus geçebilmektedir.
Klinik olarak kusmuk, ishal ve ölü hayvanların dokuları ile çevreye saçılan viruslarda
önemli bulaşma kaynağıdır. Virus ya da kenelerle kontamine gıdaların işlenmeden evcil
domuzlara yedirilmesiyle de bulaşmanın olduğu bildirilmektedir. Ayrıca virusu barındıran
domuzların kesilmesi ve et ürünlerinde virusun uzun süre canlı kalması, virusun diğer
ülkelere yayılmasında etkili olmaktadır. Bir diğer bulaşma kaynağı da çevre şartlarına
dayanıklı olan bu virusun, veteriner, bakıcı, mezbaha işçileri gibi canlı hayvanlarla ve et
ürünleri konusunda çalışan insanların mekanik olarak virusu diğer çiftlik veya bölgelere
taşıyabilmeleridir.
Patogenesis
Evcil hayvanlardaki ölümcül vakalardaki incelemeler, lezyonların lenfotik ve vasküler
sistem üzerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Deneysel çalışmalar, ASF virusunun
domuzların retikuloendotelyal sistem hücrelerini enfekte ettiğini ve buradaki replikasyon
sonra hücrelerin parçalanması ve lökopeni tablosu ortaya çıktığını bildirmektedir.
Makrofajların enfekte olmasıyla da antiviral immunomodulatör sistemin bozulduğu ve
sekresyonların inhibe olduğu saptanmıştır.
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Klinik Bulgular
İnkübasyon periyodu 5-15 gün arasında değişmektedir ve il olarak yüksek ateş (40-42
C) ile başlar sonra ishal, dengesizlik gelişir. Bazen hiçbir klinik semptom görülmeden
domuzlar ölebilir. Bazı vakalarda ize kusma, nasal sekresyon, kulak ve karın kısmında kırmızı
lekeler, burun ve anüste hemorajiler gelişir. Gebe domuzlarda abort sık görülmektedir. Ölüm
oranı bazen %100 olmaktadır. Eğer enfeksiyon düşük virülentli suşların solunum yolu ile
bulaşmasıyla gerçekleşmiş ise pnumoni, kutanöz ülserleşme, perikarditis ve artritis
gelişmektedir.
Tanı
Ateşle başlayan ve ölüm oranındaki artışlar hastalık için şüphe uyandırır. Lab. Tanı
için kan, dalak, kemik iliği ve lezyonlu organların gönderilmesi ile virus izolasyonu
yapılabilir. Virus izolasyonu için domuz böbrek hücre kültürleri (PK15) ve Vero hücre
kültürleri kullanılmaktadır. Hemadsorbsiyon ve direk immunofloresan teknikleri de hastalığın
görüldüğü ülkelerde rutin olarak yapılmaktadır. Kan ve lezyonlu organlardan DNA izolasyon
yapılarak PCR testi ile de tanı yapılmaktadır.
Koruma ve control
Enfeksiyonu bulaşma şekli birçok parametreyi içerdiğinde hastalıktan korunmayı
güçleştirmektedir. Virusun çevrede uzun süre canlı kalması, sadece kenelerle değil aynı
zamanda et ürünleri ve insanlarlada bulaşmanın olması hijyen tedbirlerini yetersiz
kılmaktadır. Hasta hayvanların ve ölen domuzların yakılarak imha edilmesi bölgedeki
enfeksiyon kaynağının kurutulmasında uygulanan bir yöntemdir. Aşısı yoktur.

DOMUZLARIN BULAŞICI GASTROENTERİTİS ENFEKSİYONU
(Transmissible Gastroenteritis virus infection)
Büyük salgınlara neden olan bu infeksiyon, domuz yavrularının ölümlerine yol açan
en önemli viral infeksiyonlarından birisidir.
Etiyoloji
Hatalık etkeni coronaviridae familyasındaki Transmissible gastroenteritis virussudur
(TGEV). Coronavirus genel özellikleri ve virusun replikasyonu için sığır veya kopek
coronavirus enfeksiyonlarına bakınız.
Epidemiyoloji
Hastalık genellile kış mevsiminde (Kuzey Amerikada Kasım-Nisan) görülmektedir.
Hayvanlar etkeni dışkıları ile çevreye saçarlar ve bulaşma bu kontamine çevredeki yem ve
suların diğer hayvanlar tarafından almasıyla olur. Bazı hayvanlar persiste infekte olabilirler.
Çiftliklerdeki bulaşık materyallerin köpek ve tilkiler ile diğer çiftliklere taşımaları ile de
etkenin bulaşması mümkündür.
Patogenesis
Ağız yoluyla vücuda giren virus, hayvanların yaşına göre değişmek üzere 18-72
saatlik bir inkübasyondan sonra klinik semptomlar ortaya çıkmaktadır. Yeni doğanların
gastrik sekresyonu ergin hayvanlarınki kadar asisik olmadığı için çok kısa sürede ince
barsaktaki villus enterositlerine girerek enfekte ederler. Villusların harabiyeti sonrası suyun
emilimindeki bozukluk ve ishal başlar. Cryptlerde yıkımlanma olmadığı için kısa süre sonra
villuslar yeniden oluşurlar.
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Klinik bulgular
Hastalığın inkubasyon süresi çok kısadır (1-3 gün). Barınaktaki bütün yeni doğanlar
etkilenir. Kusma ve sulu bir ishal başlıca hastalık belirtileridir. Hastalar hızla zayıflar. İshal
çok fazla ve devamlıdır. Keskin bir koku duyulur. Dışkıda çok zaman sindirilmemiş süt
parçalarına rastlanır.
Bir haftalık iken infekte olan domuz yavruları 2-7 gün içinde ölürler. Üç haftalıktan
büyük yavrular infekte olduğunda, genellikle ölmezler fakat zayıflama devam eder. Yetişkin
domuzlarda infeksiyon genelde pek fark edilmez, iştahsızlık ve birkaç gün süren bir ishal
görülür. Gebeliğin sonlarında infekte olan domuzlarda beden ısısı yükselir, ender olarak yavru atılır.
Tanı
Yeni doğan domuz yavrularında kusma, ishal ve çok sayıda ölüm dikkati çeker ve
domuz transmissible gastroenteritis akla gelebilir. Kesin tanı için dışkıda FAT tekniği ve
ELISA ile viral antijen saptanmasına çalışılır. İshalli dışkı örneklerinden hücre kültürüne
ekilerek virus izolasyonuna yapılabilir. Moleküler tanı yöntemlerinden RT-PCR ile de hızlı
tanı yapılabilir.
Koruma ve control
Hastalığın kontrolü zordur. Kış mevsiminde bulaşma kolaylaşır. İyi bakım ve besleme
infeksiyon riskini azaltır.
Koruma için gebelikte uygulanan attenue canlı aşıların etkinliği
yeterli değildir. En iyi aşılama virülent viruslardan hazırlanan aşıların gebelere
uygulanmasıdır ve böylece, kolostrum ile yavruya geçen antikorların kritik olan ilk günlerde
yavruyu koruması sağlanır.
Diagram: Barsak villilerinde coronavirusa bağlı yıkımlanma
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DOMUZLARIN PARVOVİRUS ENFEKSİYONU
(Porcine parvovirus infection, SMEDI)
Domuzların reproduktif sistemi etkileyen en önemli enfeksiyonudur. Kısaca SMEDI
(Stillbirth=ölü doğum, Mummification, Embryonic Death=embriyonik ölüm, Infertility)
olarak ta söylenmektedir.
Etiyoloji
Etken Porcine parvovirus’tur (PPV) ve parvovirusların genel özelliklerini taşır.
Parvovirus genel özellikleri ve virusun replikasyonu için köpeklerin parvo virus
enfeksiyonuna bakınız. Etken ilk kez 1970 li yılların başında ölü doğan domuz yavrularından
izole edilmiştir.
Epidemiyoji
Gebe domuzlarda şiddetli olarak ortaya çıkan bu enfeksiyonda virus erkek
domuzlardan dişilere çiftleşme sırasında geçmektedir. Doğum esnasında yavru suları ile ve
erkeklerin spermleri ile virus yayılır. Kontamine barınaklar virusun bulaşmasında ayrıca
önemli bir etkendir. Virusun hayvanlarda persiste olmasından dolayı kontamine barınaklarda
yaşayan hayvanlarda sık görülmektedir.
Klinik bulgular
Enfekte fötus ya ölü doğar veya normal büyüklüğünden küçük doğarlar fakat bu
durumda yavrular yaşamazlar. Erken dönemde intra-uterin yolla infekte olmuş fötuslarda
gelişme durur, yavru uterus içinde ölür veya mumufiye olarak atılır (resim).
Resim: PPV’ye bağlı mumufiye domuz fötusları

Patogenesis
Virusun intra-uterin yolla yavruya geçiş süresi ve fötusun yaşı, enfeksiyonun etkisini
değiştirmektedir. Deneysel çalışmalarda fötal infeksiyonun gelişmesi için 15 günlük bir
süreye ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Eğer fötus 30 günlük yaştan küçükse enfeksiyon sonucu
ölür. Virus fötusun lenf yumruları, dalak, akciğer, tonsiller ve periferel kan lenfositlerinde
replike olmaktadır.
Tanı
Fötal dokulardan hazırlanan preparatlar ile immun-flouresan teknikleri ile hastalığın
tanısı yapılabilmektedir. Virus izolasyonu için Fötal domuz böbrek hücre kültürleri kullanılır
ve viruslar bu hücre kültürlerinde CPE oluşturarak ürerler. Epidemiyolojik çalışmalar için
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anne domuzların kan serumlarında hemaglutinasyon inhibisyon testleri veya ELISA testleri
ile antikorlara bakılabilir. Fakat bu gibi çalışmalar sağlıklı sürü elde etmek için başvurulan
yöntemlerdir. Atık veya ölü fötusun organlarından virusun tanısı için moleküler yöntemler
(PCR) son zamanlarda sıklıkla kullanılan tanı yöntemidir.
Koruma ve control
Hijyen kuralları bu hastalık için pek yeterli değildir. Aşılama ile hayvanları korumak
en etkili yöntemdir. Attenüe canlı ve inaktif aşılar bulunmaktadır. Bu aşılamalar domuz
yetiştiriciliğinde rutin aşılama içerisine alınmalıdır ve hayvanlar 7 aylıktan önce aşılanmalıdır.

SWİNE İNFLUENZA ENFEKSİYONU
(Domuz gribi)
Domuz influenzası ilk kez Kuzey Amerika da saptanmıştır. Uzun süre sadece bu
bölgede salgınlar bildirilmiştir. Günümüzde de Kuzey Amerika da domuzlarda prevalansı
yüksek respiratorik hastalıkların en önemlilerinden biridir. Avrupa da hastalık ilk kez 1950 de
Çekoslavakya, İngiltere ve Batı Almanya da bildirilmiştir. 1976 da Kuzey İtalya da görülmüş
ve 1979 da Belçika ve Fransaya yayılmıştır.
Domuz influenza virusunun 2 varyantı vardır. H1N1 dünyada ve Avrupada sirkülasyonda
olan varyant suştur. Domuzlar, ayrıca kuşlar ve insanlarla birlikte H3N2 suşları ile de infekte
olmaktadırlar. Ancak bu infeksiyon genellikle klinik belirti olmaksızın seyretmektedir.
Geçmiş yıllarda Japonya’ da H1N1 ve H3N2 suşları domuzlarda düşük şiddette infeksiyonlar
oluştururken insanlara bulaştığı bildirilmemiştir.
Klinik Bulgular
24-72 saatlik inkübasyondan sonra hastalık aniden ortaya çıkar ve genellikle sürüdeki
bütün domuzlar aynı anda etkilenir. 42 dercenin üzerinde ateş, durgunluk, iştahsızlık,
yığılmalar, öksürük, hapşırma, burun yangısı ve akıntısı, hırıltılı ve güç nefes önemli
belirtilerdir. 3-6 günde genellikle iyileşme olur ve hayvanların iştahı düzelir. Eğer hasta
hayvanlar stressiz sıcak bir ortamda tutulursa ölüm oranı % 1’in altında kalabilir. Ancak kötü
şartlarda tutulan ve beslenen domuzlarda bronkopnömoni nedeniyle ölüm oranı artabilir.
Domuzlarda daha çok kilo ve verim kaybı nedeniyle ekonomik önemi vardır.
Patogenez,ve İmmunite
Virus aerosol yolla girererek burun, trakea ve bronş epitellerinde çoğalır. İnfeksiyon
birkaç saat içinde tüm solunum yolunu etkiler ve sonuçta akciğerlerde lezyonlar oluşur ve
hava yollarında eksudat birikir.
Laboratuvar tanı
Geleneksel olarak ETY influenza viruslarının üretilmesinde standart yöntemdir. Ayrıca bazı
referans laboratuvarlarda hücre kültürleri de (MDCK hücreleri) kullanılmaktadır. Virus 3-7
günde ürer ancak belli belirsiz CPE oluşturduğu için virusun identifikasyonunda
hemadsorpsiyon ve IFA ve ELISA gibi yöntemlerden yayrlanılır. Günümüzde RT-PCR ve
real time RT-PCR referans olarak kullanılmaktadır.
Epizootiyoloji, Koruma ve Kontrol
1918 yılındaki insan influenza pandemisi ile domuz influenza salgınlarının aynı anda
olması bu iki virus arasında bir ilişki olduğunu düşündürmüştür. Günümüzde yapılan
filogenetik analizler PCR ürünlerinin sekans analizi ile yapılmaktadır. 1918 yılında ölen
insanların parafinlenmiş arşiv dokularından yapılan PCR ve sekans analizleri sonucunda
insanlardaki influenza virusları ile domuz influenza viruslarının genomik olarak çok yakın
ilşkili olduğu ortaya konmuştur. Ancak domuz populasyonlarını etkileyen klasik H1N1 ve
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H3N3 virusları ile yakın ilişki saptanmamıştır. Domuzlardaki salgınlar daha çok son bahar ve
kış aylarında ve özellikle sürüye yeni domuzların katılmasından sonra ortaya çıkar. Genellikle
aynı bölgedeki birçok çiftlikte aynı zamanlarda görülür. Yoğun epidemik araştırmalara
rağmen hala bu sorun çözülmemiştir. Araştırmalar virusun yıl boyunca domuzlarda sirküle
olduğunu ve bazı domuzların taşıyıcı olduğunu göstermiştir. Belirgin hastalıklar ise havalar
soğuduğunda ortaya çıkmaktadır. Domuz influenzasına karşı aşı geliştirilmiştir ancak yaygın
olarak kullanılmaktadır. Domuz influenza virusu hindileri de infekte etmekte ve solunum
bozuklukları ve yumurta veriminde düşmeye neden olmaktadır.
İnsanlardaki domuz gribi infeksiyonları; Klasik viruslardan oluşan insan infeksiyonları yaygın
olabilmektedir. Özellikle mezbaha çalışanlarında solunum yolu infeksiyonları oluşmaktaydı
ancak insandan insana bulaşma çok sınırlıydı. Ancak günümüzde pandemik H1N1 virusunun
neden olduğu ve insandan insana çok hızlı bulaşan klasik H1N1 virus tarafından infeksiyonlar
oluşmaktadır. Pandemik H1N1 virusunun 4 farklı virusdan köken almıştır.
Bu genlerden %30.6’sı domuz kökenli Kuzey Amerika H1N1 suşundan, %17.5’i domuz
kökenli Avrupa-Asya H1N1 suşundan, %34.4 kanatlı kökenli Kuzey Amerika H1N1
suşundan ve %17.5’i de insan kökenli H3N2’den gelmiştir.
Sonuç olarak yeni tip H1N1 virusu hayvandan insana ve insandan insana bulaşabilen
zoonotik varyant bir virusdur. Virusun pandemi potansiyeli daha önce pandemilere neden
olan viruslar kadar değildir. Çünkü virusda oluşan genetik değişiklik şu anda daha sabit
gözükmektedir. Günümüzde tüm Dünya ülkelerinde yapılan sekans analizleri ile virusda
meydana gelen değişiklikler kaydedilmektedir. Eskiden yaşanan pandemilerde bu yapılamadı.
Günümüzde yaşanan salgında moleküler yöntemlerin gelişmiş olması insanlık yararına
işlemektedir. Ancak moleküler çalışmaların en çok hata ve kontaminasyona açık olan
işlemleri içerdiği konusunda da dikkat çekmekte yarar vardır. Son olarak gelecekteki birkaç
ay içinde şu sorulara yanıt bulanabilir:
1.Oluşan antijenik değişim virusun virülensini daha fazla artıracak mı?
2.İnsanlarda ve hayvanlarda aynı anda iki farklı virus ile infeksiyonlar oluşacak mı ve
eğer oluşursa virusdan virusa gen aktarımı ile daha başka yeni tip viruslar ortaya çıkacak
mı?
3.Yeni tip H1N1 virusu insanda yerleşip gelecekte insandaki mevcut mevsimsel grip etkeni
olan H1N1 virusunun yerini mi alacak? sorusu son yıllarda sorulmuştur. (2010-2011
yıllarında gribal infeksiyonlarda saptanan Influenza A tiplerinin yaklaşık % 60’ının pandemik
H1N1 olarak belirlenmiştir).
HOG CHOLERA
(Domuz Kolerası)
Domuz kolerası (classical swine fever) tüm dünyda yaygın, ekonomik önemi olan
ve çok bulaşıcı bir viral infeksiyondur. Hastalık çıkan yerlerde çiddi kayıplar oluşur ve
hastalık kontrolünde immunizasyon ve eradikasyon proğramları önemli maliyetler tutar.
Domuz kolerası Afrika, asya, güney ve orta amerika’da düzenli olarak saptanmaktadır.
Hastalık Amerika, kanada, Avustralya, Yeni zellanda İngiltere, İskandinav ülkeleri, İrlanda ve
İsviçre’de eradike edilmesine rağmen bazı Avrupa ülkelerinde hala aralıklı olarak
bildirilmektedir. Amerika’da 1970’li yıllarda 79 milyon dolar harcanmış ne 1978 yılında
domuz kolerası eradike edilmiştir. 1990 larda Hollanda, Almanya, Belçika ve İspanya’da
büyük salgınlar oluşmuş ve eradikasyon için binlerce domuz itlaf edilmiştir ve karantina
uygulamalarının yanında domuz ithalat ve ihracatı bu ülkelerde yasaklanmıştır.
Etiyoloji
Clasical swine fewer virus (CSFV) (eski adı Hog cholera virus) Flaviviridae ailesinde
Pestivirus genusunda bulunmaktadır. Ruminantlardaki,Bovine Viral Diarrhoea (BVDV) ve
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Border Disease (BDV) viruslarıyla yakın ilişkilidir. CSFV farklı suşları değişik klinik
semptomlarla seyreden infeksiyonlara neden olur.
Klinik Bulgular
Akut infeksiyonda yüksek ateş, depresyon, iştahsızlık ve konjuktivit vardır. Bu
bulgular 2-4 günlük inküasyondan sonra ortaya çıkar ve sonra kusma, ishal/kabızlık, fırsatçı
bakteriyel pnömoni, sinir sistemi bozuklukları( uyuşukluk, hafif yada ileri derecede felç,
dönme ve titremeler) görülebilir. Deri altında karın bölgesi ve kulaklarda yaygın hiperemi ve
kanamalar oluşur. Hastalığın başlangıcında çok ciddi seviyede lökopeni oluşur. Etkilenen
sürüde başlangıçta birkaç domuzda klinik işaretler görülür ve 10 gün içinde neredeyse tüm
sürü hastalanmış olur. Genç domuzlar perakut (klinik bulgu oluşmadan) ölürler. Yaşlılar ise
genellikle fırsatçı bakteriyel patojenlerin infeksiyona katılmasıyla 1 hafta içöerisinde ölürler.
Sürü mortalitesi %100’e ulaşabilir. Hastalığın subakut ve kronik formunda ölüm haftalar
yada aylar sonra oluşabilir. Hastlığın bu formu virus suşuna ve orta dereceli virulensine bağlı
olarak gelişir. Düşük virulensli suşlarla infekte olan domuzlarda hafif klinik belirtiler oluşur
ve genellikle sağlıklı kalırlar. Gebe domuzların infeksiyonu sonucunda fötal infeksiyona bağlı
olarak embriyonik ölüm, mumifikasyon ve abortlar oluşabilir yada hala canlı doğabilir. Ancak
bu yavrular kısa sürede ölür yada sinirsel semptomlar gelişme geriliği ve hastalığın ilerlemesi
ile birkaç haftada ölürler.
Patogenez, Patoloji ve İmmunite
Virusun vucuda en önemli girişi sindirim yoluyla olur. Primer virus replikasyonu
tonsillerde olur. Sekonder repliksyon endotelyal hücreler, lenfoid organlar ve kemik iliğinde
olur ve buna bağlı olarak hemoraji, lökopeni ve trombositopeniye neden olur. Perakut
olgularda gros lezyonlar oluşmayabilir. Akut olgularda ise submukoza ve subseroza da
peteşiyal hemorajiler ve konjesyonlar belirgindir. İç organlar ve özellikle dalakta nekrotik
alanlar patognomiktir. Canlı doğan yavrular sağlıklı olabilir ancak persiste infekte olabilirler
ve yaşam boyu virus saçarlar. İmmunokompotent (immun sistemi gelişmiş) domuzlarda akut
infeksiyondan sonra hızlı bir şekilde bağışıklık gelişir.
Laboratuvar Tanı
Tanıda, özellikle hastalığın subakut ve kronik formunda laboratuvar incelemeleri
gereklidir. Birçok ülkede hastalıktan şüpheli durumlarda yasal düzenlemelerle laboratuvar
analizleri gerekir. Bu gibi durumlarda laboratuvara doku örnekleri ( pankreas, lenf nodları,
tonsil, dalak ve kan) gönderilir. Bu dokularda İFA (Immunofluorescence) ve İP
(immunoperoxidase) ve ELISA yöntemleri ile viral antijen aranır. Domuz kolera virusu
monoklonal antikorlar kullanılarak diğer pestiviruslardan ayrılabilir. Ayrıca domuz hücre
kültürlerinde virus izolasyonu ve nötralizasyon testleri yapılır. Virus CPE oluşturmadığı için
identifikasyonda immunolojik methodlar kullanılır.
Epidemiyoloji, Koruma ve Kontrol
Virus domuzlar arasında direkt kontakt ve indirekt olarak virusla kontamine sekret ve
fomitlerle ( ayakkabı, elbise ve araçlar) ile bulaşır. Sürü içerisinde virusun taşınmasında
klinik bulgu göstermeyen infekte domuzlar da önemlidir. Domuzlara yedirilen çöpler ve
mutfak atıkları bulaşmada önemlidir. Domuz kolera virusu aynı zamanda dondurulmuş
ürünlerde yıllarca canlı kalmaktadır. Bu şekilde uzak mesafeler virus taşınmaktadır.
Bölgesel Eradiskasyon Proğramları
Uzun yıllardır domuz kolerasının kontrolünde karantina ve immunizasyon
uygulanmaktadır. İlk immunizasyon şemasında klinik hastalıktan korunmada mmun serum
kullanılmıştır. 1960 larda tavşan ve hücre kültüründe üretilen attenue aşılar geliştirilmiş ve
birçok ülkede kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde birçok gelişmiş ülkede (Amerika,
210

kanada, Avustralya, Yeni zellanda İngiltere, İskandinav ülkeler) test ve kesim yoluyla
eradikasyon stratejisi uygulanmaktadır. Bu yöntem pahalı ancak çok başarılıdır.
PORCINE RESPIRATORY AND REPRODUCTİVE SYNDROM (PRRSV)
Bu infeksiyon ilk kez Amerika ve Kanada da 1987 de ortaya çıkmıştır. Avrupada ise
1990 ların başında sırasıyla Almanya, Hollanda, İngiltere ve İspanya da hızlı bir yayılım
göstermiştir. Günümüzde PRPS birçok ülkede evcil ve yabani domuzlarda ekonomik önemi
olan bir infeksiyondur.
Etiyoloji
Arterivirus genusunda bulunmaktadır. Bu grupta bulunan farelerin lactate
dehydrogenase-elevating virusu ile flogenetik olarak çok yakın ilişkilidir. Bu nedenle rodent
lerden tür atlayarak domuzlara geçtiği düşünülmektedir. Virusun, Avrupa (Lelystad virus) ve
Kuzey Amerika (VR2332 virus) suşları olmak üzere 2 genotipi vardır.
Klinik Bulgular
Hastalık iştahsızlık, ateş, kulak, burun ve vulvada rengin değişmesi (mavileşmesi),
doğum sonrası süt olmaması, ve gebeliğin geç döneminde abort larla karakterizedir.Prematüre
yavru, ölü doğum, mumifiye fötus görülebilir. Canlı doğan yavrular zayıf olur ve genellikle
solunum bozuklukları nedeniyle 1 hafta içinde ölürler. Solunum bozuklukları yaşlı
domuzlarda da görülebilir.
Patogenez, ve İmmunite
Nötralize antikorlar 3-4 hafta içerisinde oluşur. İnfekte olan domuzlarda antikorlar
oluştuktan sonra bile haftalarca viremi devam eder. Yavrulara infeksiyonun plasenta yoluyla
bulaşması sonucunda göbek kordonunda genellikle segmentli hemorajiler şeklinde lezyonlar
oluşur. Dişi domuzlarda endometritis ve miyometritis oluşur.
Laboratuvar Tanı
Aborte olmuş fötusta virus çok hızlı elimine olduğu için , virus izolasyonu için ölmek
üzere olan canlı yavrulardan örnekleme yapılmasında yarar vardır. Zor üreyen bir virustur ve
sadece bazı hücre kültürlerinde üretilebilir. Bu amaçla özellikle domuz akciğer makrofaj
hücre kültürleri kullanılır. Nötralizasyon testi tanıda kullanılabilir. Ayrıca RT-PCR ile viral
genom dokularda ve kanda saptanabilir.
Epizootiyoloji, Koruma ve Kontrol
Virus domuz sürülerinde %95 oranında çok hızlı yayılır. Sürüde 2-3 ay sonra
seropozitiflik saptanır. Domuz üretimi yapılan ülkelerin çoğunda hastalık endemiktir. Düşük
çevre ısılarında virus uzun süre canlı kaldığı için kış aylarında yayılım daha fazladır. Temasla
bulaşma, solunumla ve semen ile çiftleşme ile bulaşma bildirilmiştir. Virus persiste infekte
sağlıklı gözüken domuzlarda orofarinks bölgesinden infeksiyondan 5 ay sonra izole edilmiştir.
Kontrolde yeni infekte hayvan ların sürüye girişi engellenmelidir. Rutin serolojik taramalar ile
pozitiflerin sürüden çıkartılması ve semenleri düzenli kontrolü gerekir.
Viral hastalıklar için yararlanılan kaynak ve kaynak kitap:
Veterinary Virology
Frank Fenner , E. Paul J. Gibbs, Marian C. Horzinek, Michael J. Studdert, Frederick A. Murphy, 1999.
Yararlanılabilecek Kurumlar-Kuruluşlar: OIE, CDC, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
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