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KOYUNLARDA MAVİ DİL ENFEKSiYONU ÜZERİNDE
SEROEPİZOOTOLOJİK ARAŞTIRMALAR*
The Serological Survey On Bluetongue Virus Infection In Sheep
Feridun ÖZTÜRK 1, Sibel YA VRU2, Saffet ERÖZ

Summary : A swn of 86 blood sera of sheep were collected from Konya Livestock Research Centre. The blood sera
were examined to detennine the presence of neutralizing antibodies to BTV (Bluetongue Virus), type SA4 by microneutralization test. BHK (Baby Hamster Kidney) permanent eeliline
was used for production and titration of BTV and neutralisation test. Glascow Eagle's MEM (Minimum Essential Medium)
with ıo % calf sera for cell medium and Glascow Eagle's
MEM without sera for virus medium were used in this research. The blood sera were tested at the rate of ı/ı O dil ution.
At the end of the microneutralization test, the 3ı (36.04 %)
sheep blood were found seropozitive to BTV, type SA4 .
Özet : Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlığına
bağlı
Konya Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde bulunan toplam 86 adet koyundan kan seromu numuneleri toplanmıştır. Alınan kan serumlan koyun Mavi
Dil virusunun SA4 tipine karşı, nötralizan antikor
varlığını saptamak
amacıyla mikronötralizasyon metoduyla test edilmiştir. Mavi Dil virusunun üretilmesi, titrasyonu ve nötralizasyon testlerinde, BHK (Baby Hamster Kidney:
Yavru Hamster Böbrek Epitel Hücresi) devamlı hücre
kültürü kullanılmıştır. Hücre üretme vasatı olarak %
10 inaktif dana serumlu Glascow Eagle's MEM, virus üretme
vasatı olarak serumsuz Glascow Eagle's MEM vasatı kullanılmıştır.
Koyun kan serwnlan, 1/10 sulaiı.dırma
oranında teste alınmıştır. Mikronöralizasyon testi sonunda, 86 adet serumun 3ı adedinde (% 36.04) Mavi Dil virusuna
karşı, pozitif nötralizan antikor varlığı tespit edilmiştir.
Giriş

Mavi Dil hastalığı ilk kez ı 800 yılında Güney
Afrika'daki koyunlarda görülmüştür (ı8, ı9). Sığırlarda
ise ilk kez ı889 ve ı904 yıllan arasında "Mycotic Stomati.:.
tis" adı ile rapor edilmiştir (24). Mavi Dil virusu ilk olarak
ı952 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya'daki enfekte koyunlardan izole ve identifiye edilmiştir (23).
Mavi Dil hastalığı akut seyreden, mevsime bağlı,
öncelikle koyunlarda görülen ve sokucu sineklerle nakledilebilen viral bir enfeksiyondur (16, 2ı). Hastalık ateş, dolaşım
bozuklukları, oral ve nazal mukozada hiperemi, dudakta
ödem, daha sonra gangranöz bir rhinitis ve mukoza ülserasyonlan ile karakterizedir (2ı).
Mavi Dil hastalığı sığırlarda ise; benzer semptomlarla birlikte hidraensefaliye, ekstrernitelerde defonnasyona,
gebe ineklerde aborta, yeni doğanlarda ölümlere neden
olduğu bildirilmektedir (21 ).
Koyun ve sığırlar dışında keçiler ve yabani ruminantlar da enfeksiyon spektruinu içinde yer almaktadır {1, 2).

Mavi Dil hastalığının etkeni Reoviridae familOrbivirus cinsi içinde yer alır (4, 21). Virus hepsi
enfeksiyöz olan, molekül ağırlığı 2.7 x ıo6 ile 0.28 x 106
Dalton arasında sınırlanmış 10 segmentten oluşan çift zincidi RNA molekülü içerir (ıO, 21). Virion 60-80 nm
çapındadır (20). Mavi Dil virusunun şimdiye kadar 22 semtipinin tespit edildiği bildirilmiştir (ı7, 30). Virus hücre membranianna yüksek bir affinite göstermektedir (10).
Hücre kültürlerinde CPE (Cytopathologic effect) yaparak üreyen virusun üreme sırasında hücrelerde intranüklear ve intrastoplazmik inkluzyon cisimcikleri
oluşturduğu rapor edilmektedir (ı6, 2ı).
lmmunolojik olarak pluralite özelliği gösteren etkenin
bütün serotipleri komplementi tutan ortak antijene sahiptirler
(16, 21) .. Etken dış etkilere karşı oldukça dayanıklıdır (4).
Mavi Dil virusu sığır, kobay, fare, insan , tavuk ve
kaz eritrositlerini hemaglutine etmektedir (9, ll).
Virusun üretilmesinde ilk inokulasyon embriyolu
tavuk yumurtasına yapılmakta,
daha sonra doku
kültürlerine adapte edilmektedir (13, 21).
Virusun temas yoluyla bulaştığı şimdiye kadar rapor
edilmemiştir (25). Koyundan koyuna, koyundan sığıra veya
sığırdan sığıra virus bulaşması için insekt ısınnasına
veya eksperimental inokulasyona ihtiyaç vardır {13, 21).
Culicoides'lerin Mavi Dil virusunun biyolojik vektörü
olduğu ve virusun Culicoides'lerin hemolenf ve tükrük bezlerinden izole edildiği bildirilmiştir (27, 28).
Hafez ve Taylor (17), Suudi Arabistan'da 560 koyun,
6ı keçi, 112 sığır ve 3 deveden alınan kan serumlarında
Mavi Dil virusunun bilinen 22 serotipine karşı AGPT'ni kullanarak presipitan antikorlan tespit etmişler ve 560 koyundan
336'sını (% 60), 6ı keçiden 26'sını (% 43), 112 sığırdan
20'sini (% ı8) ve 3 deveden 2'sini (% 67) pozitif
bulmuşlardır. Aynı araştırıcılar (ı 7) daha sonra Mavi Dil
virusunun bilinen 22 serotipirıi kullanarak tam presipitasyon
veren 3 ı koyun ve 1 keçi kan serumunu nötralizasyon testi ile
kontrol etmişlerdir, sadece ı2 serumun 1 veya daha fazla Mavi
Dil virus serotipini nötralize ettiğini bildirmişlerdir.
Lefeuer ve Calvez (22), ı982 ve ı984 yıllan
arasında 6 Afrika ülkesinde 238 keçi ve ı021 koyundan topladıklan kan serwnlarını Mavi Dil virusuna karşı AGPT
ile kontrol etmişler, pozitif koyun ve keçilerin oranını
sırasıyla Çad'da% 18-% 54, Kuzey Kameron'da% ı6.6 - %
35, E-topya'da % 8- % 44, Zaire'de % 36.5 - % 46 olarak
yasının

bulmuşlardır.

Sendow ve ark. (26), Endonezya'da inelc, manda,
koyun ve keçilerden toplanan kan serum örneklerini Mavi Dil
virusuna karşı AGPT ve nötralizasyon testine tabi tutarak
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presipitan ve nötralizan antikorlan taramışlardır. Sonuçta
ı742 inekte % 53, 247 mandada % 75, 287 keçide % 32 ve
224 koyunda % ı9 oranında Mavi Dil virus antikorlan tespit
etmişlerdir.

Türkiye'de Mavi Dil hastalığının ilk defa ı944
Hatay Bölgesinde görüldüğü ve bulaşmanın Suriye'den kaynaklandığı tahmin edilmektedir (5). Dağlıç koyunlarında ı977 yılının sonbahar aylarınd Türkiye'nin
Batı Bölgesinde Aydın ilinde Mavi Dil hastalığının tekrar ortaya çıktığı bildirilmiştir (3). Koyunları bu hastalığa
karşı koruma için çok sıkı sağlık zabıtası önlemleri alınmış ve buna paralel olarak sistemli bir aşılama kampanyası başlatılmıştır. Yonguç ve ark. (3ı), ı9 78 yılında
Türkiye'de koyunlarda Mavi Dil virusunu izole etmişlerdir.
ı982 yılında Türkiye'de izole edilen Orbiviruslardan
şüpheli bir serotipin (6), Mavi Dil viruslarıyla ilişkisini
araştırmak amacıyla; bilinen 20 ayrı Mavi Dil semtipine
karşı hazırlanmış refarens hiperimmun serumlarla yapılan
çalışma sonunda, bu virusun Mavi Dil viruslanyla aynı
olmadığı ve antijenik ilişki içinde bulunmadığı saptanmıştır (7). Gürtürk ve ark. (ı6), 1980 yılında Aydın
bölgesinden topladıkları 2ı adet sığır kan serumundan ı9
tanesinde Türkiye'de ilk defa sığırlarda, Mavi Dil virusunun SA4 suşuna karşı nötralizan antikorlar saptanmışlardır.
Aynı araştırıcılar(16), buzağıların cerebrospinal sıvısından BHKıı hücre kültürlerinde Mavi Dil pozitif serumundan nötrali-zasyon veren bir virus izole etmişlerdir. Yonguç ve
ark. (3ı), Batı Türkiye'de gözlenen Mavi Dil hastalığımn
Aydın, İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir; Denizli, Antalya, Kocaeli ve İstanbul'un bazı bölgelerinde görüldüğünü
yılında

bildirmişlerdir.

Girgin ve Yonguç (ı5), Türkiye'de Aydın, İzmir,
Balıkesir ve Çanakkale illerinde koyun, sığır ve keçilerden
alınan toplam 69ı adet kan seromunda Mavi Dil virusuna
karşı koyunlarda % 46, sığırlarda ı6, keçilerde ise % 44
oranında nötralizan antikorlar tespit etmişlerdir.
Rurgu ~e ark. (8), Tahirova Devlet Üretme Çifliği ko-·
yunlanndan aldıklan 52 adet kan seromunda mik:
ron~!ralizasyon testiyle, Mavi Dil virusunun SA4 suşuna karşı
nötralizan antikor tespit edememişlerdir.
Bazı araştıncılar (5, 9), serumdaki spesifik antikorIann Mavi Dil virusunu etkilemediğini çeşitli serolojik testlerle belirlemişlerdir. Bunlar arasında nötralizasyon testi (NT),
Plak nötralizasyon testi (PNT), agar gel presipitasyon testi
(AGPT), komplement fitzasyon testi (CF), direkt ve indirekt
flouresans antikor testi (FAT), Elisa testi, single radial hemoliz
testi (SRH), hemaglutinasyon-inhibisyon testi (HAl)
sayılabilir.

Bazı araştırıcılar (5, 8) ise Mavi Dil viruslanmn
tip tayininde ve seroepizootolojik çalışmalarda nötralizasyon
testini kullanmışlardır.
Bu
çalışmada,
Konya
Hayvancılık
Merkez
Araştırma Enstitüsüne ait koyunlarda Mavi Dil virusuna
karşı nötralizasyon testiyle nötralizan antikorların taraması
yapılarak hastalığın devlete ait işletmelerdeki durumu ve
elde edilen sonuçların sonraki çalışmalara ışık tutması
amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot
Serumlar : Konya Merkez Hayvancılık Araştırma
Enstitüsünde bulunan 86 koyundan alınan kan serumlan
serolojik teste tabi tutulmadan önce su banyosunda 56 °C'da
30 dakika ısıtılarak inaktive edildi. 2x antibiyotik (ıOO I.Ü.
penisilin 1ml, ıoo gama streptomisin/ml, 0.05 mg kanamisinf ·
ml) ilave edilip oda ısısında 2 saat bekletildikten sonra sterilite kontrolları yapılarak kullanılıncaya kadar - 20 °C'da
saklandı.

Hücre kültürü : Araştırmada, Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Viroloji Bilim Dalından temin edilen
BHK (Baby Hamster Kidney : Yavru Hamster Böbrek Epitel
Hücresi) devamlı hücre kültürü kullanıldı. Bu hücre
kültürü % ıo inaktif dana serumu kapsayan Glascow Eagle
MEM (Minimun Essential Medium) vasatında üretildi.
Virus : Araştırmada kullanılan Mavi Dil virusunun
SA4 suşu Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji
Bilim Dalından temin edildi. Virus, BHK hücre
kültürlerinde 37oC'da üretildi. Virus üretme vasatı olarak
serumsuz Glascow Eagle MEM vasatı kullanıldı. Takriben
% 85'inde CPE görüldüğü zaman hücreler toplandı. Dondurma çözdünne işleminden sonra viruslu hücre sıvısı,
3000 devirde 30 dakika kadar santrifuj edildi. Virus
sü:Spansiyonu ı ml miktarında tüplere taksim edildi ve
kullanılıncaya kadar -80°C'da muhafaza edildi. Mavi Dil
virusunun enfeksiyözite titresi mikrotitrasyon metodu ile tespit edildi (ı4).
Serum nötralizasyon testi : Koyunlardan alınan kan
serumlarında Mavi Dil virusuna karşı nötralizan antikorlan
belirlemek ama....J·!a çeşitli araştıncılar (8, ı2) tarafından
uygulanmış olan mikronötralizasyon testi kullanıldı. Kontrollan yapılacak olan kan serumlan PBS (Phoshate Buffer
Solusyon) ile ıtıo oranında sulandırıldıktan sonra mikronötralizasyon tablasında her bir sırada bulunan dört göze
0.05 ml konuldu. Daha sonra bütün gözlere titresi belli virustan (ıOO DKID50 : Doku Kültürü Enfektif Doz 50) 0.05
ml ilave edildi. Mikronötralizasyon tablasının üzeri steril
nontoksik şeffaf bir bant ile kapatılarak ı saat 37°C'de bekletildi. süre sonunda tablalann ü~ndeki bant kaldırılarak
her göze BHK hücresinden (3 x ıo hücre /ml) 0.05 ml dam!atıldı. Mikronötralizasyon tablalannın · üzeri steril bant
ile kapatılıp 37°C'de etüvde inkube edildi. Sonuçlar 3.
günde doku kültürü mikroskobunda okundu. Ayrıca mikronötralizasyon plate'leri boyanarak (29) sonuçlar makroskopik olarak da tespit edildi.
Bulgular
Araştırmada kullanılan Mavi
suşunun BHK hücre kültürlerinde

Dil virusunun SA4
üretilmesi, üretme
süresi ve mikrotitrasyon yöntemi ile saptanan enfeksiyözite
titresi tablo ı 'de gösterilmiştir.
Konya Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde bulunan 86 adet koyundan alınan kan serumu numuneleri
üzerinde, Mavi Dil virusu SA4 suşuna karşı mikronötralizasyon yöntemi ile yapılan mikronötralizasyon testine ait değerler tablo 2'de verilmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Bu araştırmada koyunlarda Mavi Dil enfelçsiyonunun
indirekt teşhisinde nötralizasyon testi kullanılmış ve ortaya
çıkan % 36.04 seropozitiflik oranının, bazı araştırıcıla
rın (22, 26) AGPT ile tespit ettikleri seropozitiflik oranının
çok üzerinde olduğu sap~tır. Mavi Dil enfeksiyonlannın indirekt teşhisinde nötralizasyon
testinin kullanılmasının AGPT kadar hassas ve uygulanışının kolay
olduğu bu araştırma ile gösterilmiş ve bu durum Girgin ve
Yonguç'un (15) yaptıklan çalışma ile teyit edilmiştir.
Bu araştırmada Konya Merkez Hayvancılık Araş
tırma Enstitüsüne ait 86 koyundan alınan kan serumlannın 3ı adedinde (% 36.04) 11ı0 serum sulandırmasında
Mavi Dil virusuna karşı nötralizan antikorlar saptanmıştır.
Bu araştırmada bulunan seropozitiflik oranı Girgin ve
Yonguç'un (ı5) koyunlarda bulduklan orana yakın bir
değerdir.

Hastalıkla mücadelede ağıl hijyeni, culicoides'lerle
sağlamların aşılarıması önem taşımaktadır. Koy.:.Jarın aşılanmasına karşı sığır ve keçilere aşı tatbik
savaş

ve
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edilmemektedir. Bu hayvanlarda da Mavi Dil antikoru bulunabilir, bu doğrudan doğruya doğal enfeksiyona bağlıdır. Bu
durumda belirgin klinik bulgular görülmese bile bölgedeki
sığır ve keçiler de Mavi Dil enfeksiyonuna yakalanabilirler.
Yurdumuzun Ege Bölgesi'nde hastalık saptandıktan sonra
Mavi Dil aşısı ile Ege Bölgesi'nde koyunlara aşılamalar
yapılmış
ve aşı uygulamalarından sonra hastalığın
bölgede görlllmediği bildirilmiştir (ı5). Aşı uygulama-

Tablo 1 :
Hücre

Araştırınada kullanılan

kültürü

BHK

larının

daha da

ve özellikle devlet
koyunlara
uygulanması
hastalığın
önlenmesi yönünden yararlı olacaktır.
Sonuç olarak, bu araştırmada hem devlete ait bir hayvancılık işletmesindeki koyunlarda Mavi Dil enfeksiyonunun varlığı ortaya çıkarılmış ve hem de yurdumuzun Orta
Anadolu Bölgesinde enfeksiyonun olabileceğine dikkat
çekilmiştir.

Mavi Dil virusunun BHK hücre kültüründe üretilmesi ve enfeksiyözlte

alındığı

yer

Konya Merkez Hayvancılık
Araştırma
Enstitüsü

değeri.

CPE

Üremesüresi

Enfeksiyözite değeri
(DKID 50/0.0S ml)

+

2 gün

ıo.s.9s

Tablo 2 : Mikronötralizasyon testi

Serumların

yaygınlaştınlması

işletmelerindeki

sonuçları.

Teste tabi tutulan
serum sayısı

1/10 serum sul andırmasında
pozitif serum s a y ı s ı

Pozitif serumların
yüzdesi (%)

86

3ı

36.04
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