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Özet: Mavi Dil Virus (Blue Tongue Virus-BTV) enfeksiyonlarý koyunlarýn önemli abort etkenleri arasýndadýrlar. Bu çalýþmada, BTV
enfeksiyonunun varlýðýný serolojik olarak araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Bu amaçla, Afyonkarahisar ilindeki 4 ilçedeki 7 köyden toplam
568 koyun örneklendi. Serolojik muayenede ruminant türlerinde tüm BTV serotiplerini belirlemek için geliþtirilmiþ kompetatif ELISA
kullanýldý. Test sonuçlarýna göre, 568 örnekten 141inin (%24.8) BTV antikor pozitif olduðu belirlendi. Köy bazýnda ise %11.1 ile %42
arasýnda deðiþen oranlarda seropozitiflik tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Antikor, Mavi Dil, seroloji

Summary:Bluetongue Virus (BTV) infection is among the most important abortive agents in sheep. This study was performed for
investigate the entity of BTV infection as serologically. For this purpose, total of 568 sheep were sampled in 7 village at 4 different
territory in Afyonkarahisar Province. Competitive ELISA which developed to detect all serotypes of BTV in ruminant species was used
for serological examination. Test results indicated that, out of 568 samples, 141 (24.8%) were found to be antibody positive for BTV.
The proportions were varied among 11.1% and 42% in the village basis.
Key Words: Afyonkarahisar, Antibody, Bluetongue, serology.

Giriþ
Mavi Dil Virus (Bluetongue virus, BTV)
enfeksiyonu bilinen tüm ruminant türlerinde görülebilen
arboviruslarýn neden olduðu bir viral enfeksiyondur.
Etken çift sarmallý, 10 segmentli, RNA genomu içeren
Reoviridae familyasýndaki Orbivirustur (Studdert ve
ark., 1966; Verwoerd, 1969; Els ve Verwoerd; 1969).
Bugüne kadar BTVunun 24 serotipi identifiye edilmiþtir
(Mellor ve ark., 2000). BTV enfeksiyonlarý uluslar
arasý bir problem olduðundan Office des International
Epizootiesin A listesinde yer alýr. Dünyada yýlda
yaklaþýk 3 milyar dolarlýk ekonomik kayba yol
açmaktadýr (Tabachnick ve ark., 1996). Sadece
Akdeniz havzasýnda 1998-2001 yýllarý arasýnda
300.000den fazla koyunun ölümüne yol açtýðý Mellor
ve Wittmann (2002) tarafýndan bildirilmiþtir.
Mavi Dil virusu sperma ve vertikal yolla da
bulaþabilmekle birlikte, asýl olarak bir çok arthropod
türüyle, özellikle de Culicoides türleri ile (Diptera,
Ceratopogonidae spp.) ile yayýlmaktadýr. Culicoides
türlerinin optimal uçuþ aktiviteleri için ortalama %60

o

nem ve 13-14 Clik bir çevre ýsýsý gerekmektedir.
Enfekte hayvanlardan kan emen Culicoidesler yaþam
boyu enfekte kalýrlar ve ýsýrdýðý duyarlý hayvanlara
etkeni bulaþtýrýrlar. Culicidae familyasýnda erkeklerin
yaþam süreleri ortalama 15 gün kadar iken, diþiler 12 ay kadar yaþarlar, fakat 6 ay kadar yaþayabilen
türler de mevcuttur (Dik, 2003). Enfekte olan
hayvanlarýn viremi süresi enfeksiyonun devamlýlýðý
açýsýndan son derece önemlidir. BTVnin koyunlardaki
viremi döneminin maksimum 54 gün (Koumbati ve
ark., 1999), sýðýrlarda ise maksimum 112 gün olduðu
bildirilmiþtir (Du Toit, 1962). Sahada virus
sirkülasyonunun devam edebilmesi için virusun kýþ
aylarýnda da canlýlýðýný koruyabilmesi gerekmektedir.
Bu durum; vektörlerin yýl boyu aktivitelerini devam
ettirebilmeleri (Mellor ve Boorman, 1995) ve konakçý
ruminant türlerinde persiste enfeksiyonun uzun süre
devam edebilmesi ile açýklanmaktadýr (Takamatsu
ve ark., 2003).
BTV enfeksiyonunun konakçý spektrumunda
evcil ruminantlar bulunmaktadýr. Ancak vahþi ruminant
türleri de enfeksiyona duyarlýdýrlar. Enfeksiyon yaklaþýk
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5 ile 20 gün arasýnda deðiþen inkubasyon süresinin
ardýndan klinik olarak; ateþ, depresyon, aþýrý
salivasyon, seröz-mukoprulent-kanlý burun akýntýsý,
yüzde ödem, aðýz mukozasýnda hiperemi ve
ülserasyon, koronitis, týrnak düþmesi, abort ve ölüme
kadar giden semptomlarla seyreder (Hardy ve Price,
1952; Mertens, 1999).

-20 Clik derin dondurucuda saklandý.
b. Kompetatif ELISA: Elde edilen kan serum
örneklerinde Mavi Dil spesifik antikorlarýn tespit
edilebilmesi için VMRD (USA) firmasýnýn ürettiði Mavi
Dil kompetatif ELISA kiti kullanýldý. Testler üretici
firmanýn önerdiði prosedüre uygun þekilde yapýldý.
Test sonunda pleytler ELISA Readerda 630nmde
okutularak elde edilen veriler hesaplandý.

Afyonkarahisar ili sýðýr ve koyun sayýsý
bakýmýndan hayvancýlýðýn en yoðun yapýldýðý illerden
birisidir. Sert iklim özellikleri bakýmýndan vektörlerle
bulaþan enfeksiyonlarýn daha az görüleceði düþünülse
bile, sulak alanlarýn fazlalýðý ve ildeki sýðýr varlýðýnýn
fazlalýðý, virusun sahada uzun süre sirkülasyonda
kalmasýný saðlayabilen önemli faktörler olarak
düþünülebilir. Ýlde daha önce konu ile ilgili herhangi
bir çalýþma bildirilmemiþtir. Bu araþtýrmada
Afyonkarahisar ilinde koyunculuðun yoðun olarak
yapýldýðý yerleþimlerden toplanan kan örneklerinde
Mavi Dil Virus (BTV) enfeksiyonunun varlýðýný ve
oranýný belirlemek için, indirekt ELISA kullanýlarak
serolojik tarama yapýlmasý amaçlanmýþtýr.

Bulgular
Bu araþtýrmada, ilçe bazýnda en yüksek
seropozitivite oraný %32.3 (34/105) ile Çay ilçesine
baðlý Cumhuriyet köyündeki 4 farklý koyun sürüsünden
elde edilen örneklerde belirlenirken, Sultandaðýnda
%11.1 (4/36), Merkez-Anýtkayada ise %18.3 (11/60)
olarak tespit edildi. Emirdað ilçesindeki Çatallý, Çiftlik,
Eskiakören ve Yarýkkaya köylerinde sýrasýyla %21.2
(24/113), %16.4 (16/97), %28.9 (31/107) ve %42
(21/50) seropozitiflik oranlarý belirlendi. Emirdað
ilçesinden elde toplam 367 koyundan 92sinin (%25)
BTV antikor pozitif olduðu tespit edildi.

Materyal ve Metot

Örneklenen toplam 7 köydeki 568 koyunun
141inin (%24.8) Mavi Dil yönünden seropozitif olduðu
ve örneklenen hayvanlarýn seropozitiflik oranýnýn köy
bazýnda %11.1 ile 42 arasýnda deðiþtiði belirlendi
(Tablo 1).

a. Örneklenen hayvanlar ve serum örnekleri:
Araþtýrmada Afyon ilinde merkeze baðlý bir köy ile üç
farklý ilçedeki toplam 7 köyden, yaþlarý 1 ile 5 arasýnda
deðiþen ve örnekleme sýrasýnda son iki hafta içerisinde
tümü abort yapmýþ olan toplam 568 koyundan silikonlu
tüplere kan örnekleri alýndý. (Örneklemenin yapýldýðý
sürülerde gebe hayvanlarda %25 ile %75 aralýðýndaki
oranlarda abort olduðu sürü sahiplerinden alýnan
anemnez ile belirlendi. Örneklemeler abortlarýn en
yoðun olduðu 2 ay süresince (Aralýk 2005 ile Ocak
2006) aylarýnda yapýldý. Soðuk zincir altýnda
laboratuara getirilen örnekler soðutmalý santrifüjde
3000 rpmde 10dk santrifüj edildikten sonra serumlar
stok tüplerine aktarýldý ve testte kullanýlýncaya kadar

Tartýþma ve Sonuç
Mavi Dil Virus enfeksiyonu Türkiyede ilk kez
1944de Hatay ilinde ortaya çýkmýþ ancak mücadele
uygulamalarý sonucunda 3 yýl içinde eradike edilmiþtir
(Özgünlük, 2003). Daha sonra 1977de Ege
Bölgesinde Menderes Vadisinde (Aydýn) ortaya çýkmýþ
ve ilerleyen yýllarda Akdeniz ve Marmara bölgesini
de etkilediði bildirilmiþtir (Yonguç ve ark., 1982;
Özgünlük, 2003). Enfeksiyonun bugün Türkiyede
oldukça yaygýn olduðu birçok serolojik çalýþmayla
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ortaya konulmuþtur. Burgu ve ark. (1992) Güney,
Güneydoðu ve Ege bölgelerinde koyun ve sýðýrlarda
yaptýklarý çalýþmada sýrasýyla %25 ve %15.5
oranlarýnda BTV antikor varlýðý tespit ettiklerini
bildirmiþlerdir. Bulut ve ark. (2006) Konya ilinde %17.1,
Burdur ilinde ise %1.5 oranlarýnda seropozitiflik
belirlemiþlerdir. Güneydoðu Anadoluda koyunlarda
Bolat (1986) %16.23, Ertürk ise (1994) %0 ile 42
arasýnda BTV seropozitiflik tespit etmiþlerdir. Bugüne
kadar ülkemizde BTV tip 4, 9 ve 16 izole edilirken
(Urman ve ark., 1979; Yonguç ve ark., 1982; Taylor
ve Mellor, 1994; Baylis ve Mellor, 2001), tip 2nin
varlýðý ise serolojik olarak ortaya konulmuþtur (Burgu
ve ark., 1992).

edildi.
Mavi dil enfeksiyonu Türkiyede ilk kez
görüldüðünde aðýr bir prognoz ve yüksek mortalite
ile seyrettiði (Özgünlük, 2003), ancak son yýllarda
yapýlan çalýþmalarda yüksek antikor oranlarý tespit
edilen sürülerde bile klinik semptom görülmediði, ayný
þekilde dünyadaki salgýnlarýn çoðunluðunun da
subklinik olduðu Mellor (1994) tarafýndan bildirilmiþtir.
Çalýþýlan ilde elde edilen %24.8lik antikor varlýðýna
raðmen, alýnan ayrýntýlý anamnezlerde enfeksiyonun
klinik olarak varlýðýna dair bir veriye rastlanmamýþ
olmasý da ayný þekilde hastalýðýnýn subklinik veya
sessiz forma dönüþtüðünü göstermektedir. Ancak
BTV serotipleri arasýnda çapraz reaksiyon
bulunmadýðýndan, bölgeye yeni serotip/serotiplerin
giriþi söz konusu olduðunda klinik tablonun geliþimine
ve ölümlere baðlý olarak ciddi ekonomik kayýplarýn
gerçekleþebileceði olasý olarak kabul edilmelidir.

Bu çalýþmada örneklenen sürülerde Mavi Dil için
tespit edilen antikor oranýnýn (%24.8) daha önce Ege,
Güney ve Güneydoðu bölgelerindeki koyunlarda
bildirilen oranlara yakýn olduðu görülmektedir.
Afyonkarahisar ilinin mevsimsel ortalama ýsý
daðýlýmýnýn adý geçen bölge illerine oranla bariz olarak
daha düþük olmasýnýn prevalans üzerine olumsuz
etkiye sahip olacaðýný düþündürmektedir ancak
örnekleme yapýlan ilçelerden Çayda Karamýk bataklýðý,
Sultandaðýnda Akþehir Gölü ve iki ilçe arasýnda Eber
Gölü bulunmaktadýr. Ayrýca adý geçen ilçelerde küçük
ölçekli sulak-bataklýk alanlar da mevcuttur. Bu coðrafi
yapý, vektörlerin üremesi için uygun ortam
oluþturduðundan enfeksiyonun insidensinde önemli
payý olabileceði açýktýr. Test verilerine göre, Çayda
tespit edilen pozitiflik %32.3 ile çalýþmada belirlenen
ilçe bazýndaki en yüksek deðerdir ve örnekler ilçe
merkezine baðlý Cumhuriyet Köyündeki 4 sürüden
elde edilmiþtir. Emirdað ilçesinde ise 4 farklý köyden
elde edilen toplam 367 örneðin 92sinin antikor pozitif
olduðu (%25) belirlenmiþ, köy bazýndaki en yüksek
deðer %42 ile Yarýkkayada belirlenmiþtir.
Afyonkarahisarýn merkeze baðlý Anýtkaya Köyünde
%18.3 (11/60) ve Sultandaðýnda %11.1 (4/36)
oranlarýnda seropozitiflik belirlenmiþtir.

Ekim 1998den beri BTV enfeksiyonu Avrupa
kýtasýnda kuzeye doðru yayýlým göstermektedir
(Toussaint ve ark, 2006). Hollanda, Belçika, Almanya,
Fransa ve Ýngiltere dahil olmak üzere toplam 12 ülkede
6 serotip tespit edilmiþ ve enfeksiyon Ocak 2007
sonrasýnda Ýsviçre ve Ýskandinavyada duyarlý hayvan
populasyonlarýnda ciddi bir sorun olarak ortaya
çýkmýþtýr (Toussaint ve ark, 2006). Bu yayýlýmýn en
önemli sebebi, küresel ýsýnmaya baðlý olarak deðiþen
iklim þartlarýnda vektörlerin kýþ aylarýnda yaþamlarýný
önemli ölçüde sürdürebilir hale gelmeleri olarak
açýklanmaktadýr (Mertens, 1999; Wittmann ve ark,
2001; Purse ve ark. 2006). Vektör yayýlýmýnýn artýþýna
baðlý olarak BTV serotiplerinin sirküle ettikleri alanlar
da geniþlemektedir. Mellor ve ark. (2000) enfeksiyonun
dünyada Culicoides spp.lerinin yoðun olarak
bulunduðu 35oS ve 40oN enlemleri arasýnda yaygýn
olarak görüldüðü ve kuþaðýn 50oN kadar ulaþabildiðini
bildirmiþlerdir. Son yýllarda Avrupa ülkelerindeki
bildirimler (Wittmann ve ark, 2001; Szmaragd ve ark.,
2007; Saegerman ve ark., 2008), enfeksiyonun 50oN
de ötesine geçtiðini ve farklý serotiplerin de
yayýlýmýndan etkilenmelerinin ciddi bir olasýlýk olarak
ortaya çýktýðýný göstermektedir.

Türkiyede Culicoides spp. aktivitelerinin
mevsimsel daðýlýmý konusunda ülke profilini çýkarmaya
yetecek çalýþma bulunmamaktadýr (Yýlmaz, 1994).
Uslu ve Dik (2004), Konya yöresinde yaptýklarý bir
araþtýrmada 19 deðiþik Culicoides spp.nin varlýðýný
belirlemiþ, aktivitelerinin ise Nisan ile Ekim aylarý
arasýnda devam ettiði, Temmuz-Eylül döneminde pik
seviyeye ulaþtýðýný bildirmiþlerdir. Bu çalýþmada
örnekleme Aralýk 2005 ile Ocak 2006 aylarýnda
yapýlmýþtýr. Dolayýsýyla klinik bulgu gösteren hayvana
rastlanmamýþtýr. Ayrýca sürü sahiplerinden alýnan
anamnezde, örneklenen sürülerin hiç birinde daha
önce abort dýþýnda Mavi Dile spesifik her hangi bir
bulgunun görülmediði bildirilmiþtir. Örneklenen
hayvanlar daha önce Brucella yönünden incelenmiþ
ve negatif olduðu belirlemiþ sürülerden seçildi ve
sadece abort yapan koyunlardan kan örnekleri elde

Sonuç olarak bu çalýþma ile Afyonkarahisar ilinde
BTV enfeksiyonuna yönelik ilk veriler elde edildi ve
bu seropozitivite oranýn (%24.8) Ege bölgesinde daha
önce bildirilen veriye yakýn olduðu tespit edildi.
Etiyolojiye yönelik bir tedavisi olmayan bu
enfeksiyondan korunmada; karantina, modifiye canlý
virus aþýlarý ve vektör kontrolü önerilmekte ancak
pratik anlamda sirkülasyondaki virus tiplerine spesifik
aþýlarýn kullanýlmasý en etkili yöntem olarak ortaya
çýkmaktadýr. Bu nedenle enfeksiyon durumunun
gözlem altýnda tutulmasý ve sirkülasyondaki serotiplerin
belirlenmesi için yeni araþtýrmalarýn yapýlmasý
gerekmektedir.
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