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ELAZIG VE MALATYA ÇEVRESINDE YETişTiRILEN Dişi
SIGIRLARIN ENZOOTiK BovINE LÖYKOZ iNFEKSIYONU YÖNÜNDEN
TARANMAs ı
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Surveillance of Femal e Cattle in Elazig and Malatya for Enzootic Bovine Leucosis
Infection
Özel: Bu çalışmada 8az~ ve Malarya çevmsinde yetiştirie n 345 dişi sığ ı rdan arınan kan OmekIerinde erızyme inked inrL'ULOSOIbenL assay (EUM) le Enzootik sığır iöykemi virusuna karşı oluşan antikor vartığrıa baktımıştır. Yapılan çalışma sonucuıda 345 hayvanın 9 tanesinde (%2.6)seropozitifIik bullXlmUŞlu r. Daha önceden bölgemizde yapılan çalışmada belirlenen
pozitifükle kıyaslarurıca, bu seropozitiflik daha yUksek olarak be~r1enmişti r. Çal ışılan hayvanlann dişi olması epidemjy(l~ojik bakımdan bu seropozitifliği daha da Onemli kılmaktadır .

Anahtar S6zcükler:

Dişi Sı!ıır,

ElISA, EBL

Summary: The present study aimed at examining the presence of antbodies against enzootic bovine IetJkemia vinıs by
eozyme-Iinked inv'nunosorbent assay (ELIM) method il biooci sampies coIlected from 345 lema/e cetue il Elazig and Malatya and their vicinity. As a resuit of the study, 9 oul of 345 anirnaIS (2.6%) were fOUKl seropositive. whoo corcered lo ıtıe
seropositivity rate delermined in previous stı.des il our region, itlis rate was found high. The tact thaL the stucfıed animals
werelemalamakesthis reıe of seropositivity mora irpırtanl epidemioIogicaIty.
Key Word s: Fema/e Catıle. ElISA, EBL

G ır ı ş

Enzootik sığır föykozu (EBL) retroviridae ailesinde bulunan s ı ğır löykeml virusu (BLV) tarafından oluşturulan s ığınarın viral bir infeksiyonudur
(Coffin ve ark., 1997). BLV ile infekte ineklerin yaklaş ı k üçte birinde persiste Infeksiyon gelişmektedir
ve bu hayvanlar klinik belirti göstermemesine rağ
men duyarlı hayvanlara virusun bulaştırılmasında taşıyıcı olarak görev yapmaktadır. Persiste lntekte
ineklerde virusun 200 günden 7 yıla kadar değişen
bir inkübasyon peıyodu bulunmakta ve bu sürenin
sonunda hayvanlarda iyi huylu tümöner gel işebilmektedir (Ghysdael ve ark, 1984).
Hastalık dünyada bir çok ülkede görülmektedir.

Infeksiyonun prevalansı ABD 'de 0/020, Kanada'da
%6- 11, Venezuela'da %37, Japonya'da %3.3, Brezilya'da %2.11, Arjantin'de %32 .85 olarak blld irilmiştir (BlOOO ve Radost itis,1990).
Türkiye'de ise BLV infeksiyonlarının 00.
linenmesine yönelik seroepidemiyolojik çatışmalar
1980'li yıllarda başlamıştır ve değişen zaman araGeliş
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Irldannda

farklı

bölgelerde

araştırmalar yap ılmıştır.

Bu
yerli ırk/ardan ziyade ithal
ırkıarda ve özeltikle devlet üretme çiftliklerindeki hayvanlarda yüksek olduğu belir1enmiştir (Burgu ve ark,
1990; Batmaz ve ark., 1995; Şen ve ark., 1995;
Uysal ve ark., 1995; Yılmaz ve ark., 1997; Otlu ve
ark., 2(01). BLV bulaşmasında vertcat bulaşma oldukça önemli olmasına rağmen (Agresti ve ark.,
1993; Meas ve ark., 2002), kolostrumla yavruya
dOOum sonrası geçişin var olduğuda bild irilmişt ir (Agresti ve atk., 1993). Bu nedenle dişi slQırtarın virusun
sürü içinde yayılmas ı nda epidemiyolojik öneml oldukça fazla bul u nma ktad ı r.
çalışmalarda prevalansın

Bu çalışmada Elaz lQ ve çevresinde yetiştirilen
BLV prevala ns ı n ı n ELlSA testi ile beIirlenmesi amaçlan m ı ştı r.
dişi s lQ ırlarda

Materyal ve Metot
Ömekler: Bu çalışmada ; Elazığ ve Malatya çev·
resinde yetiştirilen farklı s ığır ırkına ait toplam 345
(200 montofon,130 holştayn, 15 yeni ırk) diş i hayvandan EDTA'lı tüplere kan numuneleri alındı . Alınan

ı . Fı rat ü niversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dal ı . ELAZI(;
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bu kan ömekleri santrifüj edilerek serumlan
ve kullanı lıncaya kadar ·20°C'de sakland ı.

çıka rt ıld ı

Tartışma

S ığı r löykemi virusu: boynuz ç ıka rma operasyonu, hayvanla rı n damgalanmas ı ve hayvanla rda
ayn ı enjektörOn kullanı lması gibi iatrogenik yeltarla
(Johnson ve ark., 1965) yada büyük oranda tranplesantal yolla (Agresti ve ark., 1993; Meas ve ark.,
2002) bulaşmaktad ı r. Sığ ır löykemi virus ayrıca anneden yeni do{ımuş yav ruya kolostrum veya süt ya·
luyla da geçebilmektedir (Agresti ve ark., 1993). Bu
nedenle, BLV un hayvanlar arasında yayı lmasında
d işi hayvan lar daha önemlidir. Bu yüzden, öncelikle
d işi hayva nla rı n k ısa süre içinde duyarlı ve spesifik
testlerle belirlenip sürOd'en uzaklaştırılması epidemiyolojik açıdan btiyOk önem taşımaktadır,

ELISA: ElISA testi üretici firmanı n belirttiQi prosedüre göre yapıldı (CHEKIT-Leucotest, serum;
Or.Bommeli AG, Stationsstrasse 12 CH-3097 Lieoeterc-aem). K ısaca, ilk olarak pozitif. negatil ve
tüm serum örnekle ri 1/40 oranı nda %0.02 PBSTween-20 içinde sulandmldı. Her serum ömeQ'i çift
kuyucuk olarak çalışıldı. Örnekler ElISA pleytinde
37°C'de 1.5 saat bekletiidi. K uyucukların dö rt kere yı
kanmas ı ndan sonra tüm kuyucuklara 1/2000 oranında sulandırılmış anti-bovine rgG perokstdazdan
160 )LL bırakıldı . Inkübasyon ile yıkamalar tekrarlanotktan sonra kromojen eriyiQ'! (0.1 M Sitrik asit,
0.2 M Na2HP0 4, % 3 H202, 10 mg OPO) kuyucuklara 160 ml bırakıldıktan sonra ElISA kapları
10 dk. karanlık ortamda bekletildi. Bu süre sonunda
reaksiyonu durdurmak için kuyucuklara 50 ml 1N
H2S0 4 konuldu . Absorhans deQerleri otomat ik
ElISA okuyucusunda (Medispec ESR 200) 450 nm
dalga boyunda belirlendi .

BLV inlekte hayvanın teşh is edilmesinde
enzyrne linked immunasorbent assay (ELISA), agar
gel
immunud iflusion
test
(AGIO)
ve
radioimmunoassay (A lA) gibi virusa karşı antikor varh?ıını belirlemeye yönelik serolojik testler s ıkl ıkla kullarulmaktadtr (Klinlevall ve ark., 1991; Nguyen ve
Maes., 1993; Martin ve ark., 2(01). Bu testler içerisinde infeksiyonun teşhi s edilmes inde kolay uygulanabilirlik, sensitlve ve spesifik olmas ından dolayı
ELlSA diQ'er serolojik testlere tercih edilmek1edir
(Martin ve ark., 2(01).

Her örnek için optik dansite deQeri çift rekamh
antijen kaplı kuyucuQ'un optik dansite değennoen tek
rakamlı antijen kaplı olmayan kuyucuğun optik dansite deQ'erinin ç ıkarılmas ıyla bulundu .

Bu

deQerlendirilmesinde, pozitif referans
serumun optik dansite de ğerl en az 0.182 nm ve pozitif referans serumurt optik dansite değeri ile negatif
referans serumun optik dansite değeri arasındaki lark ın 3.5 kat oran ı nda o l ma s ı temel kriter olarak kabul

tiştirilen farkl ı ırkıara

edilmi ştir.

Ülkemiz dahil. pek çok ülkede BLV inlek siyonu
için ithal edilen hayvan l a rı n seroneqatü olması is·
tenmektedi r. Ayrı ca birçok ülkede virusla savaş ım
çok ciddi şekil de yürütü lmek1edir ve rutin se-

Bulgular
Yapılan

sı\)ı ra

ait serum
virusuna
ka rşı antikor belirlend i. Seropozitiflik belirlenen hayvan ların 5 tanes inin montofon, 3 tanesinin holştayn
ve 1 tanesinin de yerli ırkta n olduOu görüldü. Seropozitil bulunan hayvanların 2-5 yaş arasında oldu kla rı tespit edildi (Tablo 1).

Tablo 1.

EUSA sonucunda 345

9 tanes inde enzcore

üç farkl ı l r1(la

slQır löykemi

roprevelans

HoIştayn

+

3

5

197

125

14

336

200

130

15

345

Toplam

Yerli ırk

uzaklaşurma politikaları

(Johnson ve atk., 1985). Ulkemizde
çeş itli
çal ışma la rda
BLV prevelansının azın
san m ı yacak oranda olduğu dikkat çekmek1edir.
Buna göre hastalığm prevatansı yapılan epi%33.08 ve
demiyolojik çalışmalar sonucunda
%29.63 (Burgu ve ark.• 1990), %3 .06 (Şen ve ark.•
1995). %10.63 (Uysal ve ark., 1995), %9. 15 (Bat·
maz ve ark.• 1995) a rasında değtşmektedtr. Kars
çevresinde yapılan epidemiyolojik çalışmada virusa
ka rşı herhangi bir antikor ya n ıt buluna mamıştır (Otlu
ve atk., 2001). Bölgemizde yakı n bir zamanda yapılan daha önceki bir epidem iyolojik çalışmada
EBL'un p revelans ı %0.5 olarak bu lunmuştu r (Yılmaz
ve ark.• 1997). Yapıla n bu çalışma sonucunda prevatana %2 .6 olarak bulunmuştu r. Aynı bölgede yap ılan çalışma ile değe rle ndiri ld iOi nde bu çalışmadaki
se rcoozıtınn daha yüksektir. Onceki çalışmada pe.
zitiflik belirlenen hayvanları n büyük kı smının kültür

enzoolik s ığır lOyk emi virusuna karşı

Montofon

çalı ş maları yla

uygula nma ktad ır

EllSA son uçları
EllSA

çalışmada

Elazr\) ve Malatya çevresinde yeait 345 dişi hayvana ait serum
örneğ i EBL yönünden ELlSA ile i nce le n m i şt ir. Bu
test sonucunda 9 hayvanda virusa karşı antikor tespit edilmişti r.

Sonuçların

ö rne ğ inin

ve Sonuç

Toplam

9

56

Elazığ

ve Malat ya Çenesinde

Yetişti rile n Dişi S ığırlan n, ..

ı rkı old u kla rı kaydedi lmişt ir (Y ı lmaz ve ark., 19 97).
Bu ça lışmada pozitiflik beliı1enen 9 hayvanı n 8 ta ne sini n kü ltü r ırk ı olması he m infeksiyonun halen kOltür ı rkıa rı nda yaygın olduğuna hem de daha Once se ropczftıt o lan d işi hayvanları n üretimde kullanılması
sonucunda olabileceği ne işaret etmektedir.
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S ığır !öy ke mi virus savaşımda birçok yaklaşım
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