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Bu çalışmada, Van merkez ve ilçelerinde yetiştirilen keçi sürülerinden alınan 407 adet kan serum
örneğinde bovine herpesvirus-1 (BHV-1) ve parainfluenza virus-3 (PIV-3) spesifik antikorlarının
varlığı virus nötralizasyon (VN) testi ile araştırıldı. Serum örneklerinin 21 adedinde (%5.2) PIV-3 ve 3
adedinde (%0.7) BHV-1’e karşı spesifik antikor varlığı tespit edildi. Elde edilen veriler, Van ilindeki
yerli ırk keçilerde PIV-3 ve BHV-1 enfeksiyonlarının varlığını ortaya koymaktadır.
Antikor, BHV-1, Keçi, PIV-3, Van

Seroprevalence of Parainfluenza Virus-3 (PIV-3) and Bovine Herpesvirus
Type 1 (BHV-1) Infections in Goats of Van Region
SUMMARY

Key Words

In this study, 407 goat sera belonging to different herds in provincial centre of Van and its’ counties
obtained were investigated for specific antibodies against BHV-1 and PIV-3 by using virus
neutralization (VN) test. Of sampled 407 local goats, 3 (0.7%) and 21 (5.2%) were seropositive for
antibodies against to BHV-1 and PIV-3, respectively. This data is concluded that PIV-3 and BHV-1
infections are present in indigenous bred goats housed in Van region.
Antibody, BHV-1, Goat, PIV-3, Van

GİRİŞ
Solunum sistemi enfeksiyonları, tüm ruminantlarda
yetiştiricilik yönünden önem taşımakta ve ağır ekonomik
kayıplara yol açmaktadır. Sığırlarda solunum sistemi
enfeksiyonlarının başlıca viral etkenleri arasında bovine
herpesvirus tip-1 (BHV-1) ve parainfluenza virus-3 (PIV-3)
tanımlanmaktadır (Verhoeff ve Van Nieuwstadt 1984). Her
iki virus, deneysel ve doğal enfeksiyonları takiben koyun
ve keçilerden de izole edilmiştir (Van Houweling 1966;
Stevenson ve Hore 1970; Six ve ark. 2001).
BHV-1, Herpesviridae ailesinin Alphaherpesvirinae alt
ailesinde yer almaktadır. Virus, akut enfeksiyonu takiben
trigeminal ve sakral gangliyonlarda latent olarak kalma
özelliğine sahiptir. Latent enfekte hayvanlar stres ve
kortikosteroid uygulaması gibi uyarıcı faktörlere maruz
kalmaları
sonrasında
virusu
saçabilmektedirler
(Ackermann ve ark. 1982; Ackermann ve Wyler 1984).
Ruminant türleri arasında çapraz enfeksiyonlar tespit
edilmiştir (Taylor ve ark. 1977; Brako ve ark. 1984; Six ve
ark. 2001). Enfekte keçi ve koyunların, enfeksiyonun
epidemiyolojisinde rol oynayabileceği ve enfeksiyonla
mücadelede türler arası geçiş olasılığının da üzerinde
durulması gereken bir konu olduğu bildirilmiştir (Taylor
ve ark. 1977; Wafula ve ark. 1985; Six ve ark. 2001;
Yeşilbağ ve ark. 2003; Yeşilbağ ve ark. 2006).
PIV-3, Paramyxoviridae ailesinin Paramyxovirus alt
grubunda yer almaktadır. Hastalık, genellikle hafif ve akut
enfeksiyonlar şeklinde ateş ve burun akıntısı semptomları
ile karakterizedir. Nazal yolla enfekte edilen keçilerde
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klinik bulgular şekillenmektedir (Mahin ve ark. 1985;
Banerji ve ark. 2001; Aly ve ark. 2003; Solis-Calderon ve
ark. 2003). PIV-3 enfeksiyonları sıklıkla subklinik
seyrederken, sekonder bakteriyel ve diğer viral
enfeksiyonlar sonucu ciddi pnömoni olgularına bağlı
ölümle de son bulabilmektedir (Banerji ve ark. 2001;
Gencay ve Akça 2004).
Bu çalışmada, Van ilindeki keçi populasyonunda BHV-1 ve
PIV-3 enfeksiyonlarının varlığının ve seropozitiflik
oranlarının tespit edilmesi ve amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOT
Serum Örnekleri
Araştırmada kullanılacak serumlar, Van il merkezi ve
çevresindeki ilçelerde yetiştirilen 9 adet keçi sürüsündeki
sağlıklı görünümlü 407 adet yerli ırk keçiden tesadüfi
örnekleme yoluyla toplandı. Van merkezden örneklenen, I
nolu sürüdeki keçiler koyunlarla; IX nolu sürüdeki keçiler,
koyunlar ve sığırlar ile aynı ortamda barındırılmaktaydı.
Diğer sürüler (II, III, IV, V, VI, VII, VIII) ise ilçelerdeki yarıentansif yetiştirilen keçi sürüleriydi. Bu sürülerin diğer
ruminantlarla etkileşimleri hakkında bilgi edinilemedi.
Koagulanlı tüplere alınan kan örnekleri +4°C’de 2000 rpm
de santrifüj edildikten sonra, üstte kalan serum fraksiyonu
stok tüplerine aktarıldı. Tüm serum örnekleri 56C’de 30
dakika su banyosunda inaktive edilerek, test edilinceye
kadar -20C’de derin dondurucuda saklandı.
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Hücre ve Virus
Araştırmada kullanılan virusların üretilmesi, titrasyonu ve
serolojik testlerde Madin-Darby Bovine Kidney (MDBK)
devamlı hücre kültürü kullanıldı. MDBK hücrelerinin
üretilmesi amacıyla %5 fötal dana serumu ve kombine
antibiyotik (50 IU/ml Streptomisin and 50 IU/ml Penisilin)
ilave edilmiş Dulbecco’s Minimal Essential Medium
(DMEM)’den yararlanıldı. Virus nötralizasyon testinde
BHV-1’in Cooper (DKID50= 106.75/0.1 ml) ve PIV-3’ün SF-4
suşları (DKID50=105.25/0.1 ml) kullanıldı.
Nötralizasyon Testi
BHV-1 ve PIV-3 viruslarına karşı antikorlar, Frey ve Liess
(1971)’in bildirdiği mikronötralizasyon yöntemine göre
test edildi. Antikor titresinin belirlenmesi amacıyla, serum
örneklerinin BHV-1 için 1:2, PIV-3 için 1:5 titreden
başlamak üzere log2 tabanına göre sulandırmaları
hazırlandı (Stevenson ve Hore 1970; Brako ve ark. 1984).
İstatistiksel Analiz
BHV-1 ve PIV-3 bakımından tanımlayıcı istatistikler sayı ve
yüzde olarak ifade edildi. Bu özelliklerin görülme oranı
bakımından sürülerin karşılaştırılmasında; Z testi ile oran
karşılaştırması yöntemi kullanıldı. Karşılaştırmalarda
istatistik önemlilik düzeyi %5 olarak alındı (p<0.05) ve
hesaplamalar MINITAB (ver:14) istatistik paket
programında yapıldı.

BULGULAR ve TARTIŞMA
Virus nötralizasyon testi ile kontrol edilen toplam 407 adet
keçi serumunun 3 adedinde (%0.7) 1:2 titrede BHV-1; 21
adedinde (%5.2) ise 1:5 ve 1:10 titreleri arasında PIV-3
spesifik antikor tespit edildi. Test edilen serumların
hiçbirinde her iki virusa karşı spesifik antikor varlığı
saptanmadı. Örneklenen I. ile V. ve VIII. sürüler arasındaki
seropozitiflik oranlarındaki farklılık istatistiksel olarak
önemli bulundu (p<0.05). Diğer sürülerdeki seropozitiflik
oranları arasındaki farklılık yüksek gibi görünse de (Tablo
1), bu farklılık istatistiki açıdan önemli bulunmadı. Bunun
nedeninin, bu sürülerdeki örnek sayısının (n) az
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Tablo 1. Örnekleme alanları ve antikor dağılımları.
Table 1. Distribution of
sampling locations.
Sürü
No.

Hayvan
No.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Toplam

109
68
45
38
35
33
29
27
23
407

antibodies to BHV-1 and PIV-3 and

PIV-3 Seropozitif
Hayvan
n
%
9
8.3
3
4.4
3
6.7
1
2.6
2
6.1
1
3.4
2
8.7
21
5.2

BHV-1 Seropozitif
Hayvan
n
%
2
2.9
1
4.3
3
0.7

Birçok araştırmada (Fulton ve ark. 1982; Jetteur ve ark.
1990; Six ve ark. 2001), keçilerin BHV-1 ve PIV-3’e karşı
duyarlı olduğu bildirilmiştir. Keçiler, BHV-1 enfeksiyonu
için heterolog konak olarak değerlendirilmektedir (Six ve
ark. 2001). Birçok araştırıcı, farklı ırktan keçilerde BHV-1
seroprevalansını %5.52-12 arasında bildirmelerine
rağmen (Fulton ve ark. 1982; Elazhary ve ark. 1984;
Wafula ve ark. 1985); Lamontagne ve ark. (1985) ve
Afshar ve Tadjbakhsh (2004) keçilerde seropozitiflik tespit
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edememişlerdir. Türkiye’de Yeşilbağ ve ark. (2003),
keçilerde %5.52 seropozitiflik bildirmişlerdir. Bu
çalışmada, örneklenen keçilerin 3 adedinde (%0.7) BHV-1
spesifik nötralizan antikor saptanmıştır. Alkan ve ark.
(2005), Türkiye’deki süt sığırcılığı işletmelerinde BHV-1
antikor
varlığına
yönelik
yaptıkları
çalışmada
enfeksiyonun oluşumunda coğrafi özelliklerin herhangi bir
etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. Daha çok sürü boyutu
ve bakım-besleme koşulları enfeksiyonun oluşumuna etki
eden faktörler olarak görülmüştür (Mahin ve ark. 1985; Six
ve ark. 2001; Alkan ve ark. 2005). Bu araştırmada elde
edilen seropozitiflik oranı, Yeşilbağ ve ark. (2003)
tarafından bildirilen oranlardan daha düşük bulunmuştur.
Seropozitiflik değerleri arasındaki bu farklılığın
populasyon ve yetiştirme özellikleri ile ilgili olabileceği
düşünülmektedir. Bu çalışmadaki verilerin aksine, Çabalar
ve Ataseven (1999) Van ilinde koyunlarda BHV-1
varlığının serolojik olarak belirlenmesine yönelik yapılan
çalışmada, BHV-1’e karşı pozitiflik tespit edememişlerdir.
Taylor ve ark. (1977), BHV-1 enfeksiyonuna keçilerin
koyunlardan daha duyarlı olduklarını ve spesifik
nötralizan antikorların keçilerde koyunlara göre daha
yüksek oranda tespit edildiğini bildirmişlerdir. Koyun ve
keçilerde tespit edilen bu farklılığın, türler arası
duyarlılıktan veya yetiştirme tarzından kaynaklanabileceği
ileri sürülmüştür. Yeşilbağ ve ark. (2006) ise, yetiştiricilik
özellikleri, sığırlarla ve diğer ruminantlarla etkili temas
düzeyi gibi faktörlerin seropozitiflik oranları üzerinde
etkili olabileceğini belirtmişlerdir. Bu çalışmada,
seropozitiflik tespit edilen IX nolu sürüdeki keçiler,
koyunlar ve sığırlarla bir arada bakım ve beslemeye tabi
tutulduğu için türler arası nakil söz konusu olabilir, ancak
BHV-1’e karşı spesifik antikorlar tespit edilen II nolu
sürünün yetiştirme yapısı hakkında bilgi sahibi
olunamamıştır.
Dünyadaki birçok araştırıcı (Fulton ve ark. 1982; Brako ve
ark. 1984; Lamontagne ve ark. 1985; Jetteur ve ark. 1990)
tarafından farklı keçi populasyonlarında yapılan
çalışmalarda PIV-3 seropozitifliği %0-58.3 arasında
belirlenmiştir. Türkiye’de PIV-3’e yönelik araştırmalar ise
sığırlar ve koyunlar üzerinde yoğunlaşmıştır (Burgu ve
ark. 1984; Çokdoğan 1989; Alkan ve ark. 1997; Çabalar ve
Ataseven 1999). Keçilerde PIV-3 spesifik antikorları varlığı
yönünden yapılan tek çalışmada, Turan ve Bolat (1999)
tarafından %47.1 oranında seropozitiflik bildirilmesine
karşın, PIV-3 antikorlarının tespitinde hemaglütinasyon
inhibisyon (HI) testinin, nötralizasyon testine göre daha
duyarlı ve özgül bulunduğu belirtilmiştir (Turan ve Bolat
1999). Bu çalışmada örneklenen yerli ırk keçilerin
%5.2’sinde PIV-3 spesifik antikorları tespit edilmiştir. En
yüksek seropozitiflik, keçilerin koyun ve sığırlarla bir
arada tutulduğu sürülerde (I ve IX nolu) tespit edilmiştir.
BHV-1 enfeksiyonuna benzer şekilde, bu sürülerde de
türler arası naklin yüksek seropozitifliğin bir nedeni
olabileceği düşünülmektedir. PIV-3 enfeksiyonunun
prevalansında sürü büyüklüğü, ırk ve bakım-beslenme
koşulları gibi birçok faktörün etkili olduğu da
bilinmektedir (Lamontagne ve ark. 1985).
Sığırlarda, her iki virusa spesifik antikorların birlikte tespit
edildiği çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Mahin ve ark.
1985; Alkan ve ark. 1997; Aly ve ark. 2003). Ancak bu
araştırmada, örneklenen keçi serumlarının hiçbirinde her
iki virusa karşı birlikte spesifik antikor saptanmamıştır.
Bu araştırmada, Van ilindeki keçi populasyonunda BHV-1
ve PIV-3 için yüksek seropozitiflik saptanmamasına karşın,
her iki virusun etiyolojik ajan olarak rol oynayabileceği
solunum sistemi enfeksiyonlarına ilişkin kesin verilerin
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belirlenebilmesi için daha geniş ölçekli epidemiyolojik
araştırmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir.
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