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YENi DOGAN BUZAGlLARIN ISHAL OLGULARıNDA ROTAVIRUS VE CORONAViRUS

ARAŞTIRI LMASI

Mehmet ÇABALAR'· Abdullah KAVN Sezal ARSLAN '

lnvestlgation of Rotaviru s and Co ronavlr us in Neonat al Dia rrhefc Ca lves

Öze l : BoYiııe rolavirus (BRY) ve boYine coronaviru s (BCV) yen i doQan buzağ ı larda ishai olgula rının başlıca viral etkenlerid ir. Bu çalişma.

buzaOOll arın isMi olguları nda BRV ve BCV enfeksiyonla rın .n eennanmesr amacıyla yap ı l d ı . Bu am açla. Van yOres indeki 89 ishe lli

buzağıdan alınan d'şk. ömeklerl , BRV Için poIyacry1amide gel eıecıropöoresis (PAGE) tekniği ve BCV için enzyme ~nked immunosorbenl

aseey (ELISA) kiti ku lla nı l arak tesl edi ldi . Araşt ı rma son ucunda , 89 ishalli buzaoıdan 16 (%17.97)"sl ro tavirus ve yalnızca 1 (%1.12 )
tanesi coronavirus yönünde n pozi li l tespit edild i. Ekle edilen bulgutar lle BRV ve BCV On yeni doQan buZaO, ları n islıal olgula rında etiyoloj ik

laktOt Oıarak roL oyn ayabileceoi ortaya konuklu.

Anahtar Kelime ler: Retavi rus. Coronavirus. BuzaQ ı . lshal

Su mm ary: Bovine rol aYirus (BRY) ve bovine ccecnewvs (BCV) are the major causes of neonatal cal f diarrttea . The obje ctive of this

stud y was to determine the peevatence of BRV and BCV in ıeecaı samples from diantloe ic calves. For this pwpose. reeceı sampres
coaecteo from 89 celves with eeemeain Van province were lesled using pol yacrylamide gel erectroohoresis (PAGE) technlque lor the

eresence ol BRV and using en zyme ünkeo immunoSOfben t assay (EL ISA) kit for acv In conclusion, out ol the 89 dıarrtoeıc cetves.
16 (17.97%) were foond lo be po sili ve lor rotavirus and only 1 (1.12%) l or COfonaYirus. These findings provkl e evoence for BRV and

BCV in ae tiology of neonata l cal ! diantlea cas es.
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G iri ş

Ven i do ğ a n b uzağ ı la r ın ishal o l g u la rında

enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan çok sayıda etken
rol oynamaktadır. Enfeksiyöz viral etkenler aras ında

bovine rotavirus (BRV) ve bovine corooavirus
(BCV) yeni doqan buza ğılarda ishal in başta gelen
neden ler ind endir. Ayrı ca , BCV genç danalarda
solunum sistemi ve erişkin sığ ırlarda "winler dysentery"
olarak adland ı rı lan sindirim sistemi enfeksiyon l arı na

neden olmaktadı r (Reyn old ve ark., 1986; Saif ve
ark.. 1991).

BRV ve BCV enfeksiyonları erişkin sığı rlarda

genellikle subklinik seyreder ve bu hayvanlar hastahqm
sürü içinde yay ılma s ında ve özellikle yeni doğan
buzağ ı la rın etkeni edinmesinde önemli rol oynar1ar
(Kodituwakku ve Harbour, 1990; Saifve ark., 1991).
Bu viru sların bulaşmas ı dışk ı-ağız yolu ile meydana
ge li r. Buzağ ıl ar ın rot avirus ve co ronavirus
enfeksiyon la rında klinik bulgular birbirine benzerdir.
Her iki enfeksiyonda da sulu ishal, ateş , halsizlik ve
dehidrasyo n sonucu ölüm şek i llenebilir. Kolostrum
almamış buzaQ ılarda ishal çok daha ş iddet l i g elişir

ve bakteri, protozoa. kötü hijyen gibi komplikasyonlar
mortalitenin artmasına neden olur (Snodgrass ve ark.,

1986; Murphy ve erk..1999).

I sh a lli b u z a ğ ılard a rot a v iru s ve
coronavirusla rı n var1 lğ l dünyanı n değ iş i k ülkelerinde
(Reln hardt ve ark., 1989; Abraham ve ark ., 1992;
Be ldali ve ark ., 1999; Gereta ve ark ., 2000) ve
Türkiye'de (Burgu ve ark., 1995; Alkan, 1998; Çabalar
ve ark ., 2001; ErdoQan ve ark. 2003) yap ı l a n

çal ı ş malard a bildi r ilmi ştir. Bu ara şt ı rmada , Van
yöresindeki yeni do ğan buzaQ ı ların ishal olgu la rında

BR V v e BCV e n fe ks i y o nl ar ı n ı n bi rl ikte
değerlend i rilmesi amaçlanm ış t ı r.

Materyal ve Metot

Dışkı örnekleri: Araşt ı rmada, 2002-2003 yılları

arası nd a VVÜ Veteriner Fakültesi Iç Ha sta l ı k l a rı

Kliniğ ine getirilen ve Van ili merkez köylerinde tespit
edilen ishal semptomlu 1-30 günlük buzeğtla rdan

toplanan 89 adet dışkı ömeQi materyal olarak ku ııan ı ld ı.

Örnekler lest ed ili nceye kadar -20C'li k derin
dondurucuda muhafaza edildi.

POlyacrylamide gel electrophoresis (PAGE):
Rotavirus nükleik asidinin ekstraksiyonu, elektrofcrezl
ve gümüş nitrat boyama aşamaları Herring ve ark.
(1982) tarafınd an bildi rilen yönt emle yapı ld ı . Bu
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Tablo ı. ı;Iı.1ıı i buzağılarda saptanan BRV Ye BeT pozitiflik ora ı~ıan

Tartışma ve Sonuç

Buzağ ı ishalle ri süt s ığ ırc ı l ığ ı işletmelerind e

görülen önemli problemlerden birisidir. Bu hayvan la rı n

tedavi giderleri ve gelişme geriliğ i işle tmelerde önemli
ekonomik kayıp lar meydana getirir. B uzağı ishalleri
fa rkl ı nedenleri olan karmaş ık bir hasta l ıkt ır . Bu
karmaşıklık hastalığın önlenmesi, tedavi edilmesi ve

amaçla, her bir dışk ı örneği %1 sodyum dodesil sülfat
(SDS) içeren ekstraksiyon buffer içinde 1:4 oranında

suland ırıldı ve bu karışım üzerine eşit hacimde 8
hydroxy-quinoline içeren fenol-kloroform ilave edildi.
Santrifüj işleminden sonra üst berrak kısım al ınarak ,

% 7.5 olacak şekilde hazırlanan poliakrilamid jel
(akri lamid:bisakrilamid, 37.5:1) kuyucuklarına , özel
enjektör yardım ıyla konuldu . Güç kaynağı 20 mA'e
ayarlandı ve +4C'de 16 saat süreyle elektroforez
(Hoefer Scientific Instruments, USA) işlemi uyguland ı.

Elektroforez işlemi sonunda küvet içine al ınan jele
gümüş boyamas ı (AgN0 3) yapıldı.

En zyme linked immunosorbent assay
(ELISA): Coranavirus tespiti için ticari ELlSA kiti (Bio
X Diagnostics, Belgium) kullan ıld ı. Bu amaçla, üretici
firmanın yönergesi doğrultusunda her bir dışkı örneği

1:2 oranında suland ırıld ı ve tabletin gözlerine 0.1 ml
konuldu . Benzer şekilde pozitif-negatif kontrolleri
konulan tablet oda sıcaklığında 1 saat süre ile
inkubasyona bırak ı ld ı. Süre sonunda tablet gözleri 3
kez y ıkandı ve sonra her göze anti -coronavirus
peroksidaz konjugat dilusyonundan 0.1 ml konularak
oda sıcaklığında 1 saat süre ile inkube edild i.
Tekrarlanan yıkama işleminden sonra substrat
solüsyonu içinde hazırlanan tetrametil benzidin
kramojeni tabletin her gözüne 0.1 ml konuldu. Yaklaşık

20 dakika sonra reaks iyon 1M fosforik asit ile
durdurularak spektrofotometrik olarak 450 nm
absorbansa sah ip filtre ile okuma yapıld ı .

Bulgular

Ishal semptomu gösteren 89 buzağ ıdan elde
edilen d ışkı örneklerinden 16 (%17.97)'sl BRV ve
yalnızca 1 (%1.12) tanesi BCV yönünden pozitif
bulundu . Hiç bir örnekte BRV ve BCV birlikte tespit
edilmed i (Tablo 1). PAGE tekniğ i ile BRV pozitif
bulunan örneklerin viral genom analizlerine göre 11
RNA segmentine sahip A tipi rotav irus oldu klar ı

belirlendi.

hhaııi buzağı BR\ ' (+)

sayısı BC\' (-)
89 16

(O 017.97)

BR\ ' (-)
BC\ ' (+)

!BR\' (+)
i BC\ ' (+)
1_
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kontrolünü güçleştirir. Hastalığın enfeksiyöz nedenleri
arasında viruslar, bakterilerve parazitlerbulunmaktadır
(Busata ve ark., 1998; Murphy ve ark.,1999). Yapılan

araştırmalarda , ishale neden olan enfeksiyöz etkenler
aras ında özellikle rotavirus , caronavirus, E. coli ve
cryptosporidium olduğu bildirilmektedir. (Snodgrass
ve ark. 1986; Eskiizmirliler ve ark, 2001). Brandao ve
ark. (2007), Brezilya'da şiddetli ishal semptomlu yeni
doğan buzağ ıların d ışk ı örneklerinde rotavirus ,
coranavirus ve cryptosporidium parvum belirlemişlerd ir.

Enfeksiyöz olmayan nedenler ise daha çok çevre ve
beslenme kaynaklıd ır. Ağız sütünün alınmadığ ı veya
az miktarda alındığı durumlar, ve ayrıca yetersiz
temizlik ve havaland ırma ile aşırı kalabalık barınak

gibi olumsuz çevre koşulları buzağıların ishal olgularını
art ırıcı etkenlerdir. BRV ve BCV ile meydana gelen
sindirim sistemi enfeksiyonlar ında etkenlerin
bulaşması, enfekte dışk ı ile bulaşık su ve yemler
vas ıtas ıyla olur. Erişkin s ığırlar BRV ve BCV ile
genellikle subklinik enfekte olurlar ve etkenin çevreye
yayılmasında önemli roloynarlar (Collins ve ark .,
1987; Şahna ve Alkan, 2003). Collins ve ark. (1987),
sağl ıklı erişkin s ığ ırların d ışkıları ile coronavirusları

çevreye saçtıkların ı tespit etmişlerd ir. 150dituwakku
ve Harbour (1990), subklinik enfekte sığ ırların gebelik
boyunca aralıklı olarak rotavirus saçtıklarını ve
barınaklara uygulanan dezenfeksiyona rağmen bu
hayvanların bir sonraki buzağılama sezonuna kadar
virusun devamlılığında rol oynayarak yeni doğan
buzağ ılar için enfeksiyon kaynağı olab ileceklerini
göstermişlerdir.

Yeni doğan buzağıların ishal olgularında rotavirus
ve coronavirus varlığı dünyanın farklı ülkelerinde
yap ılan araştırmalarda bildirilmiştir. Snodgrass ve
ark.(1986), Iskoçya'da yaptıkları çalışmada ishalli
bu zağ ıların %35 .4 'ünde rotavirus , %3.6'l nda
coronavirus saptamışlardır. Garcia ve ark .(2000)
Ispanya'da ishalli buzağılardan elde edilen gaitaların

%41.9'unda rotavirus, %1O.Tinde coranavirus; Bendali
ve ark.(1999), Fransa'n ın güney batı bölgesinde ishal
semptomlu buzağılardan %47.4 'ünde rotav irus ,
%16.5'inde coronavirus tespit etmişlerd ir . Lu ve
ark.(1991) Çin'de bir s ığ ırcılık işletmesinde 0(01 0.1
oran ında mortalite ve % 98.9 oranında morbid ite
saptanan yeni doğanların ishal salgınına

eoronavirusla rı n neden olduğunu ortaya koymuşlardır.

Abraham ve ark .(1992) Etiyopya 'da yaptıkla rı

araşt ı rmada ishalli buzağ ı olgularında % 38.9 oranında

coranavirus, %16.7 oranında ratavirusu belirlemişlerdir.

Reynolds ve ark. (1984) 74 ishalli buzağ ı gaitas ından

37 (%49.3)' sinde rotavirus ve 16 (%21.3)' s ında

coronavirus saptamışlard ır.

Ishalli buzağılarda rotavirus enfeksiyonu
Türkiye'de ilk olarak Yazıcı ve Akça (1993) tarafından
%17.8 olarak tespit edilmiştir. Burgu ve ark. (1995)
ishalli buzağ ı dışk ı larında %33.6 oran ında rotavirus
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bulmuşlar, karşılaştınnalı yaptıkları araştımıada. PAGE
ile %.28.3, ELlSA ile %27.1 ve elektron mikroskopi
(EM) ile %8.4 oranında rotavirus yönünden pozititlik
saptamışlardır. Alkan (1998) , 83 adet ishalli buzağı

gaitasının ELISA ile %53 'ünde rotevlrus. %18 'inde
coronavlrus tespit etmiştir. Çabalar ve ark. (2000),
ishalli buzağılarda rotavirusyönünden PAGE ile %18.3,
latex aglutinasyon (LA) ile %14.2 oranında pozitiflik
bulmuşlardı r. Eskiizmirlile r ve ark. (2001) ishalli
buzağıya ait 185 gaila örneğinden %25 .9·unda
rotavirus , % 13'ünde co ronavirus bulunduğunu

bildinnişlerdir. Erdoğanve ark..(2003). Kars yöresindeki
ishal semptomlu buzağılardan topladıkları dışkı

örneklerinin %25'inde rotavirus, %1'inde coronavirus
saptamışlardır. Hasöksüz ve ark. (2005), 1-30 günlük
ishal semptomlu 35 buzağıdan 13 (%37 .1 )'ünde
corona virus tespit etmişlerdir.

Bu araştırmada. 1·30 günlük ishal semptomlu
89 buzağıdan alınan gaita örnek le rinin 16
(%17.97)'sında rotavirus. 1 (%1.12)'inde coronavirus
saptanmıştı r. Türkiye'de yeni doğan buzağılarda lshal
etkeni olarak rotavirus ve coronavirusta nn varlığının

araştırı lmas ı üzerine daha önce yapılan çalışmalarda

rotavirus için %8.4 ile %53, coronavirus için %1 ile
%3 7.1 a rasında değişen oran larda poziti tlik
saptanmıştır. Bu araştı rmadaki %17.97 rotavirus
varlığ ı Yazıcı ve Akça (1993)'10 bulgusu na benzer,
d iğer araştı rma bulgularından ise daha düşük

bu lunmuştur. Araştırmamızda saptanan %1
coronavirus varlığ ı ise, Alkan (1998) ; Eskiizmi rliler
ve ark. (2001) ve Hasöksüz ve ark . (2005)'10
bulgula rından düşük, Erdoğan ve ark. (2003)'ln
bulgusuna benzer bulunmuştur.

Bu araştırmadaki sonuçlar ve daha önce
Türkiye'de yap ılan a raştı rma lar buzağı ların ishal
olgularında rolavirus ve coronavirusların önemini
ortaya koymakta ve ishallerdenkaynaklanan kayıpların

ekonomik açıdan dikkate alınmasının gerekliliğini

göstermektedir. Buzağ ı larda ishale neden olan viral
k aynak l ı enfeksiyonlara karşı spesifik tedavi söz
konusu olmadığı ndan. mücadele ancak sekonder
enfeksiyonlara olmakta ve sıvı-elektrolit desteği

yap ılabilme ktedir. Diğer taraftan ; yapılan

araştı rma la rda , viral enfeksiyonlara karşı aş ılama ile
annelerde oluşturulan bağışıklığın , doğum sonrası

yeni doğanlara kolostrum vasıtasıyla aktanfrnasmm .
buzağ ılarda korunma ve hastal ık insidensinin
azalmasında önemli düzeyde roloynayabileceği ortaya
konmuştur (Castruccl ve ark., 1994; Kohora ve ark.,
1997).

Sonuç olarak; yeni doğan buzağda rın ishal
olgu la rı nı n çok farklı nedenlerden kaynaklanması,

çözümün tek yönlü olamayacağını göstermektedir.
Bu nedenle, ishal etkenlerine karşı koru nmada
kapsamlı bir program hazırlanarak ; buzağıların 1)

bakım ve besleme koşullarının düzeltilmesi , 2) direkt
ola rak yeterli miktarda kolostrum almalarının

sağlanmasıve 3) özellikle enfeksiyonun yoğun olarak
görüldüğü işletmelerde gebe ineklere aş ı yapılmasının

yararl ı olacağ ı düşünülmektedir.
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