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ÖNSÖZ 

 Coronaviruslar ve Rotaviruslar dünyada ve ülkemizde gerek hayvan sağlığını 

gerekse insan sağlığını tehdit eden önemli virolojik etkenlerdendir. Coronavirusların 

sebep olduğu SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), MERS (Middle East 

Respiratory Syndrome) gibi salgın hastalıklar ve bebeklerde ciddi ölümlere neden 

olan Rotavirus ishalleri halen tüm dünyada güncelliğini koruyan hastalıklar arasında 

yer almaktadır. Hayvan sağlığı yönünden de ekonomik kayıplara yol açan buzağı 

ishallerinin en önemli etkenleri arasında olan bu virusların hızlı teĢhisi ve tedavisi 

önemli bir yer tutmaktadır. Sahada çalıĢan veteriner hekimlerin ishale sebep olan 

birçok enteropatojenler içerisinde viral etkenlerin ayrımını yapması ve yanlıĢ 

antibiyotik tedavilerinden kaçınmaları açısından da hızlı teĢhis oldukça önemlidir. 

Bu sebeple çalıĢmada neonatal buzağı ishallerinin daha hızlı ve etkili yorumlanması 

amacıyla hızlı tanı kiti ile RT-PCR metodu karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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Dünyada ve ülkemizde ekonomik kayıplara neden olan buzağı ishallerinin en önemli 

etkenlerinden sığır coronavirusu (BCoV) ve sığır rotavirusu (BRV), en güvenilir tanı yöntemlerinden 

olan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ile varlığı tespit edilerek, bu 

yöntem ile sahada klinisyen veteriner hekimlerimizin kullandığı ticari Rota-Corona Hızlı Tanı 

kitlerinin duyarlılıkları karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

Bu çalıĢmada; Konya ve Afyon çevresindeki sığır çiftliklerindeki ishalli buzağılardan 

toplanmıĢ 96 adet dıĢkı örneği, BRV ve BCoV bakımından, önce Bovid-5 Ag hızlı tanı kiti ile 

incelenmiĢ sonra RT-PCR testi uygulanmıĢtır. Her bir dıĢkı örneğinden viral Ribo Nükleik Asit 

(RNA) izole edilmiĢtir, elde edilen RNA‟dan Reverse Transcription System kiti kullanılarak 

Complementer Deoksiribo Nükleik Asit (cDNA) sentez edilmiĢtir. Daha sonra cDNA ürünü, PCR 

protokollerine uygun Ģekilde termocyle cihazında amplifikasyona tabi tutulmuĢ, elde edilen PCR 

ürünleri de elektroforezde incelenerek sonuçlar değerlendirmeye alınmıĢtır. 

 

ÇalıĢma sonucunda; hızlı tanı kitiyle 96 dıĢkı örneğinin 15‟inde BRV, 1‟inde BCoV 

pozitifliği, RT-PCR tekniği ile 18 örnekte BRV, 13 örnekte BCoV pozitifliği saptanmıĢtır. Ayrıca RT-

PCR ile incelemede 4 örnekte hem BRV hem de BCoV pozitifliği bulunmuĢtur. 

 

Hızlı tanı kitinin RT-PCR ile sensitivite ve spesifitesi bakımından karĢılaĢtırılmasında; 

BRV‟un sensitivitesi %83 - spesifitesi %100, BCoV‟nin ise sensitivitesi %7,6 - spesifitesi %100 

olarak tespit edilmiĢ olup sensitivite bakımından düĢük sonuçlar elde edilmiĢtir. Enterik 

enfeksiyonlarda hastalığın seyri boyunca saçılan virus miktarındaki değiĢikliklere bağlı olarak hızlı 

tanı kitinin düĢük düzeydeki virus partiküllerini saptayamaması, sensitivitenin düĢük çıkmasına neden 

olmuĢtur. 

 

Bu çalıĢmada; çiftliklerdeki buzağı ishal vakalarında BRV ve BCoV‟nin tanısında klinisyen 

veteriner hekimler tarafından kullanılan hızlı tanı kitlerinin duyarlığının tespiti ve Konya-Afyon 

çevresindeki çiftliklerde buzağı ishallerindeki BRV ve BCoV dağılımının araĢtırılması yapılmıĢtır. Bu 

araĢtırma sonucunda; veteriner hekimler tarafından, sahada hastalığın pratik ve hızlı teĢhisinde hızlı 

tanı kitinin kullanılmasının faydalı olabileceği, fakat enfeksiyonun ileriki dönemlerinde virus sayısının 

azalmasıyla testin duyarlılığının düĢmesinden dolayı sonuçların dikkatli yorumlanması gerektiği 

ortaya çıkmıĢtır. Enfeksiyonların tanısında kullanılan hızlı tanı kitlerinin sonuçlarının teyit edilmesi ve 

değerlendirilmesinde, RT-PCR gibi daha duyarlı ve teknik testlerin kullanılması koruma ve kontrole 

yönelik doğru çözümler üretilmesini mümkün kılacaktır.  

 

Anahtar Sözcükler: BCoV, BRV, Buzağı ishali, Hızlı Tanı Kiti, RT-PCR. 
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BRV and BcoV, which are the most important causes of calf diarrhea that causing economic 

loss in the world and in our country, were identified by Reverse Transcriptase Polymerase Chain 

Reaction RT-PCR which is one of the most reliable diagnostic methods and then the sensitivity of this 

method was compared with the sensitivity of commercial Rota-Corona Rapid Diagnostic Kit used by 

our clinician veterinarians. 

 

 In this study; 96 feces samples which were collected from calves with diarrhea around 

Konya and Afyon, were firstly examined with Bovid-5 Rapid Diagnosis Kit in terms of BRV and 

BCoV, and then RT-PCR test was applied. Viral Ribo Nücleic Acid (RNA) was isolated from each 

feces samples, Complementer Deoxyribose Nucleic Acid (cDNA) was synthesized from the obtained 

RNA by using the Reverse Transcription System Kit. The cDNA product was amplified in 

thermocycler according to PCR protocols, the obtained PCR products were examined by 

electrophoresis and the results were evaluated. 

 

As a result of study; by using Rapid Diagnosis kit, BRV positivity in 15 samples, BCoV 

positivity in 1 sample, and by using RT-PCR, BRV positivity in 18 samples, BCoV positivity in 13 

samples of 96 feces sampleswere determined. Also, by using RT-PCT test, in 4 samples both BRV 

positivity and BCoV positivity was found.  

 

As a result of comparing the Rapid Diagnosis kit with RT-PCR in terms of sensitivity and 

specificity; the sensitivity and specificity of BRV were detected as 83% and 100%, respectively, and 

the sensitivity and specificity of BcoV were detected as 7.6% and 100%, respectively, low results 

were obtained in terms of sensitivity. Because of the Rapid Diagnosis kit couldn‟t detect low level 

virus particles depending on the changes in amount of scattered virus during the disease course in 

enteric infections, sensitivity was found low. 

  

In this study; determination of the sensitivity of Rapid Diagnosis kit used by clinician 

veterinarians and the distrubition of BRV and BCoV in calve diarrhea events in farms around Konya-

Afyon was investigated. As a result of this research; in the practical and rapid diagnosis of the disease 

the using of the Rapid Diagnosis kit by clinician veterinarians may be useful, but the results must be 

interpreted with caution because of the sensitivity decreases due to the reduction in the number of 

viruses in the later stages of the infection. In confirming and evaluating of the results of Rapid 

Diagnosis kit using for the diagnosis of infections, the using of more sensitive and technical tests such 

as RT-PCR make it possible to produce correct solutions for safe and control. 

 

Anahtar Sözcükler: BCoV, BRV, Calf diarrrhea, Rapid Diagnosis Kit, RT-PCRT-PCR.
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1. GĠRĠġ 

 

1.1. Neonatal Buzağı Ġshalleri 

 

Viral, bakteriyel ve protozoon ajanların neden olduğu yenidoğanların buzağı 

ishalleri, 1 aylığa kadarki buzağılarda enteritis olgularıyla seyreden ağırlık kaybı ve 

ölümlere yol açan enfeksiyonlardan biridir (Murphy ve ark 1999). 

 

Çevre ve beslenme Ģartları ile hayvanların immünitelerine bağlı olarak 

hastalığın daha da kötüye gitmesi tedavi ve verim kayıplarına bağlı oldukça önemli 

ekonomik kayıplara yol açmaktadır (Bendali ve ark 1999). 

 

Neonatal buzağı ishalleri tüm dünyada et ve süt endüstrisinde en önemli 

ekonomik kayıplara yol açan sebepler arasındadır (Boileau ve Kapil 2010). 

 

Buzağılarda ishale neden olan etkenler arasında; Rotavirus, Coronavirus, 

Parvovirus, Adenovirus, Astrovirus, Calicivirus, BVDV (Bovine Viral Diare) gibi 

viral, Escherichia coli, Salmonella spp., Clostridium perfringens, Chlamydia spp. 

gibi bakteriyel, Coccidia, Cryptosporidium, Giardia gibi paraziter etkenler ve 

enzimsel noksanlıklar ile beslenme ve bakım koĢullarının yetersizliği yer almaktadır 

(Snodgrass ve ark 1986, Baljer ve ark 1989). 

 

Buzağı ishallerine sebep olan patojenler arasında yer alan rotavirus, 

coronavirus ve E. coli gibi patojenlerin tüm buzağı ishallerinin %90‟ından sorumlu 

olduğu bildirilmiĢtir (Garaicohechea ve ark 2006, Aich ve ark 2007). Bölgesel Ģartlar 

ve ahır Ģartlarına bağlı olarak değiĢmekle birlikte rotavirus ve coronavirus ise buzağı 

ishallerindeki rolünün %50-80 oranlarına ulaĢabildiği tespit edilmiĢtir (Chepping ve 

ark 1991, Athanassious ve ark 1994, Aich ve ark 2007). 

 

Buzağılarda doğumdan sonraki ilk aylarında Ģiddetli klinik belirtiler ve ölüme 

neden olan ishal belirtileri buzağıların geliĢimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

da ileriki yaĢlarda üreme problemlerine yol açabilmekte, ilk buzağılama yaĢının 

artıĢına zemin hazırlamakta ve sonuç olarak direkt ya da indirekt ekonomik kayıplara 

yol açabilmektedir (Tzipori 1981). 

 

Buzağı ishallerinin tedavisi için klinisyen veteriner hekimler genellikle 

antibiyotik tedavisi yapmakta bu da viral kaynaklı vakalar için hiçbir fayda 
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sağlamamaktadır. Bu nedenle aĢılama hastalıkla savaĢta önemli yer tutmaktadır. Bu 

konuda aĢı üretici firmalar da genellikle E. coli, coronavirus, rotavirus suĢlarının 

kombinasyonu olarak hazırlanmıĢ aĢıları üretmekte ve dünyanın birçok ülkesinde 

olduğu gibi ülkemizde de bu ithal aĢılar kullanılmaktadır. AĢılar gebe hayvanlara 

gebeliğin son dönemlerinde uygulanmakta ve doğumdan sonra buzağıların kolostrum 

ile maternal antikorları alması ile bağıĢık kılınmaya çalıĢılmaktadır. 

 

Buzağı ishalleri etkenleri açısından, diğer etkenler içerisinde rotavirus ve 

coronavirus enfeksiyonunun önemi birçok araĢtırıcı tarafından vurgulanmıĢtır (Burgu 

ve ark 1995, Alkan ve ark 1998, Gülyaz ve ark 2005, Hasöksüz ve ark 2008a). 

 

Ülkemizde yapılan sınırlı sayıdaki epidemiyolojik çalıĢmalarda rotavirus ve 

coronavirus enfeksiyonlarının ülkemiz hayvancılığında ciddi ekonomik kayıplara 

neden olduğu bildirilmektedir (Burgu ve ark 1995, Alkan ve ark 1998, Gülyaz ve ark 

2005, Yavru ve ark 2008,Yavru ve ark 2016). 

 
 
1.2. ROTAVĠRUSLAR 
 

1.2.1. Tarihçesi 

 

Rotaviruslar, ilk kez 1943 yılında Light ve arkadaĢları tarafından çocuklarda 

görülen bir ishal salgınına ait dıĢkı örneklerinde filtre sistemlerinden geçebilen bir 

etkenin izole edilmesi sonucu bildirilmiĢtir. 

 

Bovine rotavirus ilk kez Mebus ve arkadaĢlarının ishalli buzağılardan alınan 

dıĢkılar ile kolosrum almamıĢ buzağılarda deneysel olarak enfeksiyonu oluĢturmaları 

ile buzağıların ishal etkeni olarak tanımlanmıĢtır (Mebus ve ark 1969). 

 

Bishop ve ark (1973) ishal semptomları gösteren çocukların ince barsak 

mukozasından 70 nm büyüklüğünde insan rotavirusu izole etmiĢler ve bu virusun 

Norwalk virusuyla ortak enfeksiyon oluĢturduğunu ileri sürmüĢlerdir. 

 
  McNulty ve ark (1977) buzağı rotaviruslarını Madin Darby Bovine Kidney 

(MDBK) hücre kültürlerine adapte edebilmek için vasat içerisine tripsin ilave 

etmiĢler ve bu muamele ile birlikte baĢarılı sonuçlar elde etmiĢlerdir. Ayrıca virus ilk 

kez Afrika yeĢil maymun embriyonik böbrek (MA104) hücrelerine adapte edilmiĢtir 

(Matsuno ve ark 1977). 



3 
 

Etken morfolojik olarak tekerleğe benzediğinden dolayı latincede tekerlek 

anlamına gelen rotavirus adını almıĢtır (Flewwet ve ark 1978). 

 

 Ojeh ve ark (1984) ishalli buzağıların dıĢkı örneklerinden elde ettikleri 

inokulumu tripsin ilave edilmiĢ MA104 hücrelerine inokule ederek rotavirus için 

spesifik sitopatolojik effekt (CPE) oluĢumlarını tespit etmiĢlerdir. 

 

Rotaviruslar insan ve sığır, koyun, at, köpek, maymun, kedi, domuz, fare ve 

tavĢan gibi hayvanlarda da ishal ve gastroenteritis belirtileri ile seyreden dünyada 

oldukça yaygın görülen enfeksiyonlarayol açmaktadır (Estes 1996, Matson ve ark 

2000). 

 

Rotaviruslar dünyada akut gastroenteritlerin neden olduğu vakaların %50-

60‟ının nedenidir. Tüm dünyada bebeklerde ve hayvan yavrularında görülen 

ishallerin en önemli etkenlerinden biridir. Bütün türlerde klinik bulgular, teĢhis ve 

hastalığın epidemiyolojisi birbirine benzerken, hastalığın Ģiddeti değiĢiklik 

gösterebilir (Murphy ve ark 1999). 

 

Türkiye‟de ilk BRV‟nin varlığı ilk kez Burgu ve Akça (1983) tarafından 

serolojik olarak tespit edilmiĢtir. Daha sonra ishalli buzağılarda rotavirusa spesifik 

antijenlerin varlığını ortaya koyan çalıĢmalar yapılmıĢtır (Alkan ve ark 1992, Çabalar 

ve ark 2000, Ekik 2002, Erdoğan ve ark 2003, Hasöksüz ve ark 2008b, Yavru ve ark 

2008). 

 

Ülkemizde ilk rotavirus izolasyonu ise Gülyaz ve ark (2005) tarafından 

yapılmıĢtır. AraĢtırıcılar (2005) buzağı ishali semptomu gösteren hayvanlardan elde 

ettikleri dıĢkı örneklerini tripsin ve pankreatin ilave edilmiĢ MA-104 kültürlerine 

inokule etmeleri sonucu Türkiye‟de görülen BRV‟un adaptasyonunu sağlamıĢlardır. 

 
1.2.2. Etiyolojisi 

 
Rotaviruslar, Reoviridae familyasında yer almakta olup insan ve hayvan 

rotavirusları ortak morfolojik ve biyokimyasal özellik göstermektedir (Estes 1991). 

 

International Commity of Virus Taxonomy (ICTV) tarafından 2009 yılında 

reoviruslar 2 alt aileye ayrılmıĢ ve rotaviruslar Sedoreovirinae alt ailesinde 

sınıflandırılmıĢtır. 
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Etken zarfsız, çift katlı ve ikozahedral simetrili kapsitten oluĢur. Rotavirus 

partiküllerinin çapı ortalama 65-75 nm dir. Rotavirus enfeksiyöz partikülü; dıĢ 

kapsid, iç kapsid ve öz bölgesinden meydana gelen üç tabakalı yapıya sahiptir 

(Kalica ve ark 1978, Matsui ve ark 1989).Rotavirus partiküllerinin morfolojik 

görünümleri farklıdır ve elektron mikroskobi (EM) ile çift katmanlı, tek katmanlı ve 

kor olmak üzere üç tip partikül görülür. Çift katmanlı partiküller 70 nm çapında, 

düzgün kenar çevresi ve kısa çıkıntıları ile tekerleğe benzemektedir. Tek katmanlı 

partiküllerin yüzeyi çıkıntılıdır. Yalnızca tam ve çift katmanlı rotavirus partikülleri 

enfektif olma özelliğine sahiptir (Flewett ve Woode 1978, Cukor ve Blacklow 1984). 

 

Viral partiküller RNA‟ya bağlı RNA Polimeraz ve baskılanmıĢ RNA 

transkriptleri sentezleyebilen enzimleri içerir (Fields ve ark 1996). 

 

Viral genom 11 segmentli, pozitif (+) polariteli ve çift sarmal (ds) RNA 

molekülüne sahiptir (Matson ve ark 1990). Her segment en az bir viral proteinin 

kodlanmasından sorumludur. Pürifiye segmentler enfektif özellikte değildir (Parwani 

ve ark 1995). Virusun genomu 18,555 bp uzunluktadır. Segmentler ise 667 bp‟den, 

3302 bp‟e kadar değiĢen büyüklüktedir 

 

Rotavirus genomuna ait bu segmentler türler arasında, dizilim ve 

elektroforetik yeteneklerine göre bir takım değiĢiklikler göstermektedir. Segmentli 

yapıya sahip genom nedeniyle genetik rekombinasyonun bir çeĢidi olan genetik 

reassortment olayına rastlanabilir (Estes ve Cohen 1989). 

 

RNA parçaları EM‟la ölçülen uzunluklarına göre 4 gruba ayrılır (Saif ve 

Theil 1990). Bu 11 segment dört gruba ayırımı RNA‟nın poliakrilamit jel 

elektroforezinde (PAGE) belirgin Ģekilde görülmektedir (Kapikian ve Chanock 

1996).  

 

Etken ısıya dayanıklıdır. Virus 70
 o

C de aktivitesini devam ettirebilmektedir 

ve lipid eriticilere karĢı da dayanıklıdırlar. Yüksek pH ortamında dıĢ kapsitte bulunan 

ve hemaglütinasyon yeteneğine sahip olan VP4 yapısı bozulur (Anthony 1991). 

 

Kalsiyum ve Etilendiamin tetraasetik asit (EDTA) ile muamele edildikten 

sonra dıĢ kapsit parçalanır ve infeksiyözite kaybolur (Cohen ve ark 1979). 
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Virusun enfektif özelliği fenol, formalin, klorin ve betapropiolaktan gibi 

dezenfektanlarla inaktif hale gelir (Serter 1997, Ustaçelebi 1999). 

 

Rotaviruslar hücre kültürlerinde üreyebilirler. Üretilmesinde kullanılan en 

duyarlı hücre kültürleri primer hücre kültürleridir (Mc Nulty 1978). AraĢtırmalarda 

devamlı hücre kültürleri arasından en çok kullanılanları Monkey Kidney (MA-104) 

ve Madin Darby Bovine Kidney (MDBK) hücre kültürleridir (Kapikian ve Chanock 

1996). Ayrıca Monkey Kidney (MK-2), Rhesus 12, Monkey Kidney (LLC-MK-2), 

African Green Monkey Kidney (Vero), Pig Kidney (PK-15), Ġnsan Karaciğer Hücresi 

(HepG2), Ġnsan Kolon Adenokarsinom Hücresi (CaCo-2) ve Sekonder Sığır Böbrek 

Hücreleri diğer duyarlı hücre kültürleri arasında yer almaktadır (Sato ve ark 1981, 

Ojeh ve ark 1984). 

 

Hücre kültürlerinde rotaviruslar sitopatik etki (CPE) göstererek çoğalırlar. 

Virusun üremesiyle oluĢan enfeksiyonun ilk 24-48 saatinden sonra hücrelerde 

yuvarlaklaĢmalar ve hücre zarında kalınlaĢmalar görülür (Sato ve ark 1981). 

 

 

ġekil 1.1. Rotavirus EM görüntüsü (Hasöksüz ve ark 1999). 
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1.2.2.1. Virusun Proteinleri 

 

Virusun 6 adet yapısal proteini mevcuttur. Bunlardan VP1, VP2 ve VP3 virus 

partikülü içerisindeki öz bölgesinde bulunurken VP4 (VP5+VP8) ve VP7 dıĢ kapsitte 

yer almaktadır (Estes ve Cohen 1989). 

 

Çizelge 1.1. Rotavirusa ait proteinlerin özellikleri (Desselberger 2014). 

Segment ve 

Büyüklüğü(bp) 

Kodlanan 

Protein 

Viral 

Bölge 

Görevi 

Segment 

1(3302) 

VP1 Öz 

Bölgesi 

RNA‟ya bağımlı RNA polimeraz 

Segment 

2(2687) 

VP2 Öz 

Bölgesi 

mRNA ya bağlanır. RdRp „ın aktivitesi için 

gereklidir. 

Segment 

3(2592) 

VP3 Öz 

bölgesi 

Metiltransferaz ve Guaniltransferaz 

iĢlevlerine sahiptir.VP1 ile kopleks 

yapıdadır. 

Segment 

4(2362) 

VP4 DıĢ 

Kapsit 

P tipi nötralizasyon antijenidir.Hücreye 

tutunma,penetrasyon, 

hemaglutinasyon, nötralizasyon ve virulens  

Segment 

5(1581) 

NSP1 Yapısal 

Değil 

Ġnterferon antagonisti, E3 ligaz aktivitesi, 

Segment 

6(1356) 

VP6 Ġç 

Kapsit 

Grup Spesifik Antijen, Transkripsiyon için 

gerekli iĢlevi vardır. 

Segment 

7(1062) 

VP7 DıĢ 

Kapsit 

Glikoprotein, G tip nötralizasyon antijeni, 

Ca
+2

 bağlanma 

Segment 8 

(1059) 

NSP2 Yapısal 

Değil 

RNA ya bağlanma,NTPase, NDP kinase 

aktivitesi, virusun oluĢumunda temel 

unsurdur. 

Segment 

9(1074) 

NSP3 Yapısal 

Değil 

Konakçı translasyonunu engelleme 

+ssRNA‟nın 3‟ terminal bölgesine bağlanma 

Segment 

10(751) 

NSP4 Yapısal 

Değil 

Hücre içi Ca+2 düzenleyici,RNA 

replikasyonu,enterotoksin ve virulens faktörü 

Segment 

11(666) 

NSP5 Yapısal 

Değil 

RNA‟ya bağlanma,kinaz aktivitesi, 

viroplazmanın oluĢumunda görevli 

 

 

VP1 proteini: Segment 1 bölümünden kodlanır. RNA‟ya bağımlı RNA 

polimeraz olarak görev yapmaktadır (Dhama ve ark 2009). VP3 ile kopleks oluĢturur 

(Desselberger 2014). 
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VP2 proteini: Segment 2‟den kodlanır. Virusun öz bölgesinde VP1 ve VP3 

ile beraber bulunur. RNA‟ya bağımlı RNA polimeraz aktivitesi için gereklidir 

(Desselberger 2014). Translasyon sırasında viral mRNA‟ya bağlanır. Çift iplikçikli 

RNAsegmentlerinin replikasyonunu sağlar verotavirus virionlarının kapsid içerisinde 

toplanmasında görev alır (Brüssow ve ark 1990). 

 

VP3 proteini: Segment 3‟ten kodlanır. Metiltransferaz ve Guaniltransferaz 

iĢlevlerine sahiptir. VP1 ve VP3 çekirdek etrafında 5 katlı simetrik bir yapıda olup 

replikasyon enzimlerini oluĢturur (McClain ve ark 2010, Estrozi ve ark 2013). 

 

VP4 proteini: Virusun yüzeyinde bulunan bir spike proteinidir. Bu protein 

hücreye tutunma, penetrasyon, hemaglutinasyon, nötralizasyon ve virulens gibi 

önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Virusun hücreye giriĢindeki iĢlevi oldukça 

önemlidir. Fakat spike proteininin stabilitesi ve viral enfeksiyöziteden sorumlu 

hemaglutinin ve nötralizan aktivitesinin sağlanabilmesi için tripsin veya pankreatin 

gibi proteolitik enzimlerle muamele sonrasında VP5 ve VP8 proteinlerine 

ayrıĢmasına bağlıdır (Crawford ve ark 2001). 

 

VP6 proteini: Segment 6 tarafından kodlanır. Grup spesifik antijen özelliği 

gösterip virusun immunojenik proteinidir (Estes ve Cohen 1989). Ġç kapsitte bulunur. 

Çift katmanlı parçacıklardan oluĢan ve orta tabakada yer alan VP6 proteini virusun 

öz bölgesini oluĢturur (Mathieu ve ark 2001). 

 

Virusun en önemli yapısal bölümü VP6 proteinidir. Bu proteinin çıkarılması 

ile polimeraz aktivitesi yok olmaktadır (Widdowson ve ark 2001). 

 

VP7 proteini: Segment 7 tarafından kodlanır. Tüm virionun %30‟unu VP7 

den oluĢur. Penetrasyon esnasında VP5‟e destek olur. Nötralizan antikor seviyesini 

artırır. Kuvvetli bir immunojedir (Hoshino ve ark 1988). Ca
+2

‟ye bağlanma özelliği 

mevcuttur. G tiplerinin genomik bölgesidir. 

 

VP4 ve VP7 nötralizasyondan sorumlu proteinlerdir. Glikoprotein 

yapısındaki VP7 çok etkili bir antijendir. Çünkü VP7 proteini virionun dıĢ kapsitinin 

büyük bir bölümünü oluĢturur ve spesifik antikor oluĢumunu uyarmaktadır (Matsuno 

ve Inouye 1983, Bridger ve ark 1992). 
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Rotavirusa ait genom yapısında 5 adet yapısal olmayan protein bulunur. 

Bunlar; NSP1, NSP2, NSP3, NSP4 ve NSP5 proteinleridir. 

 

Rotavirusa ait NSP20, NSP26, NSP34, NSP35, NSP53 gibi yapısal olmayan 

proteinler olgunlaĢmıĢ virus partikülünde bulunmayan, enfekte hücrede tespit edilen 

proteinlerdir (Fields ve ark 1996). 

 

NSP1 proteini: Segment 5‟den kodlanır. E3 ligaz aktivitesi vardır. RNA‟ya 

bağlanır (Desselberger 2014). Viral proteinler arasında en çok değiĢkenlik 

gösterendir. Ġmmun cevaba karĢı antagonist olarak etki eder (Feng ve ark 2013). 

 

NSP2 proteini: Segment 8‟den kodlanır. RNA replikasyonu ve RNA‟nın 

paketlenmesinde görevlidir. Viroplazmanın oluĢumunda temeldir. NTPase; NDP 

kinase aktivitesi vardır (Desselberger 2014). 

 

NSP3 proteini: Viral replikasyonda protein sentezi sırasında translasyonunun 

artırılmasında görevlidir. Konakçının translasyonunu engeller. ssRNA‟nın 3‟terminal 

bölgesine bağlanır (Desselberger 2014). 

 

NSP4 proteini: Plazma membranının permeabilitesini değistirir ve epitel 

hücrelerin yüzeyleri arasındaki yapıyı farklılaĢtırarak intraselüler kalsiyum seviyesini 

artırır ve virusun hücre içine girmesini (endositoz) kolaylastırılır. NSP4, viral 

partikülün olgunlaĢmasında endoplazmik retikulumdan subviral partiküllerin 

tomurcuklanmasında hücre içi reseptör gibi iĢlev gösterir. 

 

NSP5 proteini: Segment 11 tarafından kodlanır. Viroplazmanın oluĢumunda 

temel unsurdur.  

 

1.2.2.2. Rotavirusa Ait Serogruplar 

 

Rotaviruslar iç kapsit proteini olan VP6 daki antijenik farklılıklara göre 8 

farklı serogruba(A-H) ayrılmaktadır (Matthijnssens ve ark 2012, Chandler-Bostock 

ve ark 2015). A, B ve C grubu rotavirusları hem insan hem hayvanlarda bulunurken; 

D, E, F, G ve H grubundakiler ise sadece hayvanlarda bildirilmiĢtir (Estes ve Cohen 

1989,Tsunemitsu ve ark 1999a, Matthijnssens ve ark 2012). 
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Rotaviruslar nokta mutasyonları (genetik drift) ve genomik yapılanmanın 

(genetik shift) bir sonucu olarak yüksek antijenik ve genetik çeĢitlilikle 

karakterizedir (Matthijnssens ve ark 2012). ÇeĢitli türlerde virusa karĢı konakçı 

bariyeri ve kısıtlaması olsa da türler arasında rotavirusun çeĢitliğine yol açan genetik 

reassortment olayı meydana gelebilmektedir (Martella ve ark 2010, Zhou ve ark 

2015). Ayrıca antijenik drift‟in bir sonucu olarak da grup A rotavirusların çeĢitli 

varyant ve genotipleri ortaya çıkmaktadır (Mino ve ark 2015). 

 

Grup A rotaviruslar genç hayvanlarda ve çocuklarda ishale sebep olan 

etkenler arasında önemli bir yere sahiptir (Cho ve ark 2013, Zhou ve ark 2015). 

PAGE yöntemi ile 7, 8, 9. genomik segmentlerinin co-migrasyonu Grup A 

rotaviruslar için karakteristiktir (Estes 1996). 

 

Grup B rotaviruslar Çin‟de epidemik ishal salgınlarına yol açmaktadır 

(Castello ve ark 2002). Öncelikli olarak Grup B rotaviruslar yetiĢkin insanlarda 

ishale sebep olmaktadır (Kobayashi ve ark 2003). Grup B rotaviruslar insan, domuz, 

buzağı ve farelerde ishallere yol açarlar (Saif ve Theil 1990). Grup A rotavirusları, 

buzağı ve kuzularda grup B rotaviruslarına göre daha yaygındır (Fijtman ve ark 

1978, Theil ve McCloskey 1989). Ayrıca domuz suĢu haricinde hücre kültüründe 

çoğalması zordur (Tsunemitsu ve ark 1999a). Buzağılardaki Grup B rotaviruslar 

Hindistan, Japonya ve ABD‟de sporadik vakalarda veya ishal salgınlarında tespit 

edildiği bildirilmiĢtir (Chang ve rak 1997, Tsunemitsu ve ark 1999a, Barman ve ark 

2004, Ghosh ve ark 2007). Ayrıca Japonya ve ABD‟de yapılmıĢ seroepidemiyolojik 

çalıĢmalarda da buzağılarda Grup B rotavirusa karĢı oluĢmuĢ antikorların saptandığı 

da bildirilmiĢtir (Brown ve ark 1987, Tsunemitsu ve ark 2005). 

 

Grup C rotaviruslar ise pararotavirus olarak da adlandırılmaktadır ve 

sığırlarda, domuzlarda ve insanlarda tespit edilmiĢtir (Saif ve ark 1980,Tsunemitsu 

ve ark 1991, Chang ve ark 1997, Castello ve ark 2002). Buzağılarda Grup C 

rotavirusu ilk Tsunemitsu ve ark (1991) izole etmiĢlerdir. Buzağılarda çok düĢük 

oranda görülmekle birlikte Rotavirus C zoonotik özellik gösterebilmektedir (Martella 

ve ark 2010, Soma ve ark 2013). 
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1.2.2.3. Rotavirusa Ait Genotipler 

 

Viral proteinleri kodlayan gen bölgelerindeki farklılıklar esas alınarak, 

sırasıyla G ve P genotipleri rotavirusun baĢlıca genotiplerini oluĢturur. Genotip 

spesifitesinde VP7 baĢlıca belirleyiciolup G glikoproteini temsil eder ve dıĢ kapsidin 

büyük bir kısmını oluĢturur. VP4, P genotipi ise proteaza duyarlı proteini temsil eder 

(Estes ve Kapikian 2007). Bu iki protein de nötralizan antikor oluĢumunu uyarıcı 

etkiye sahiptir. Bu nedenle de VP4 ve VP7‟yi temsil eden P ve G genotipleri aĢı 

geliĢtirilmesi bakımından önemlidir. 

 

A grubu rotaviruslar arasında bugüne kadar insan ve farklı hayvan türlerinde 

27 G ve 37 P genotip bildirilmiĢtir (Matthıjnssens ve ark 2011,Badaraccove ark 

2013). 27 adet G genotiplerine ait rotavirus tanımlanmıĢ sığır örnekleri arasında, G6, 

G8 ve G10 genotipleri daha yaygın görülmektedir (Midgley ve ark 2012). P1, P5, 

P11 genotipleri ise bovine ishal vakalarında en fazla kayda giren genotiplerdir 

(Kaplon ve ark 2013). Bunların dıĢında G ve P genotipine sahip rotaviruslar da 

saptanmıĢtır (Alfieri ve ark 2004, Abe ve ark 2011). Ġnsanlarda 11 adet G genotipi, 7 

adet P genotipi bildirilmiĢtir(Hoshino ve Kapikian 2000). 

 

Ülkemizde Alkan ve ark (2010)‟nın Türkiye‟nin değiĢik coğrafi alanlarından 

aldıkları ishalli buzağı dıĢkı örnekleri üzerinde yaptıkları genotiplendirme 

çalıĢmalarında Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction(RT-PCR) 

yöntemiyle %75 oranında G6 genotipi, %98 oranında P[11] genotipi saptadıklarını 

bildirmiĢlerdir. 

 

Domuz, köpek, at rotavirusları ile insan serotip G3 rotavirusu arasında 

benzerlik bulunmasına rağmen tay (H-1) ve buzağılarda görülen rotavirus 

genotiplerinin insan rotavirus‟undan farklı olduğu bildirilmiĢtir (Wyatt ve ark 1982, 

Hoshino ve ark 1983). 

 

Genotip özgüllügü açısından bazı insan ve hayvan rotavirus‟ları benzerlik 

göstermektedir. Antijenik yakınlık bakımından buzağı ve insan rotavirusu arasındaki 

ilk tespit, immunelektron mikroskopi (IEM) ve immunfloresan (IFA) yöntemleri ile 

bildirilmiĢtir (Flewett ve ark 1974). Ġnsan, buzağı, domuz, kuzu, tavĢan ve tay 

rotavirusları ve SA11 rotavirusların aynı grup antijenine sahip oldukları belirtilmiĢtir. 

Grup antijenlerinin virusa ait iç kapsid protein tabakası üzerinde yer aldığı 
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bildirilmiĢtir (Kapikian ve ark 1975, Kapikian ve ark 1976, Woode ve ark 1976). 

Maymun virus SA11 ile insan serotip G3 virusu arasında antijenik olarak çok benzer 

olduğu bildirilmiĢtir (Thouless ve ark 1977, Woode ve ark 1983). 

 

Ġnsan ve sığır rotavirusları arasında da belirlenen benzer antijenik iliĢki, bu iki 

virus arasında zoonotik iliĢki olduğunu göstermektedir (Gaul ve ark 1982, Albert ve 

ark 1987). 

 

Bazı insan ve hayvan rotavirus suĢları arasında çapraz-nötralizasyon testi ve 

dizi analiz yöntemleri sonucunda türler arası rotavirus suĢları bakımından antijenik 

benzerlikler bildirilmiĢtir (Brüssow ve ark 1990). Bunun sonucu olarak da hayvan 

rotavirus suĢlarından insanlar için rotavirus aĢıları hazırlanabilmektedir (Brüssow ve 

ark 1990, Nagesha ve Holmes 1991). Bugün insanlar için satılan ve MEREK firması 

tarafından üretilen rotavirus aĢısında sığır tipleri de bulunmaktadır. 

 

1.2.3. Replikasyon 
 

Rotaviruslara ait replikasyon mekanizması hakkında bazı detaylı bilgiler 

maymun böbreğinden elde edilen devamlı hücre kültürü üzerine yapılan deneysel 

çalıĢmalar sonucu bulunmuĢtur (Estes ve Cohen 1989). Rotaviruslar konakçı hücreye 

ya füzyon vasıtasıyla direkt hücre içerisine girerek ya da reseptör aracılığıyla 

endositoz (Ca
+2

 bağımlı endositoz) yoluyla penetrasyon gerçekleĢtirir. Reseptör 

aracılığıyla gerçekleĢen endositozda rotaviruslar enterositlerin yüzeyinde bulunan 

integrin ve sialik asit içeren gangliozid gibi reseptörler aracılığıyla hücreye 

bağlanırlar. 

 

Yapısal olmayan NSP4 proteini, plazma membranının permeabilitesini 

değiĢtirir. Epitel hücrelerin yüzeyleri arasındaki sıkı bağlantıların yapısı değiĢerek, 

intraselüler kalsiyum miktarı artar. Bu sayede endositoz kolaylaĢır ve enfektif 

rotavirus partikülleri sitoplazmaya alınır (Ruiz ve ark 2000, Nava ve ark 2004). 

 

Rotavirusun hücre kültüründe çoğalmasını hızlandırmak için tripsin, 

pankreatin gibi sindirim enzimleri ile muamelesi önemlidir (Estes ve Cohen 1989, 

Gülyaz ve ark 2005).VP4 proteini bu enzimler ile VP5 ve VP8 alt ünitelerine ayrılır. 

Bu sayede virusun konakçı hücreye penetrasyonu ve enfektivitesi artar. VP8 proteini, 

epitel hücreler arasında yeni oluĢan bağlantıları inaktive eder ve virusun bu 
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bağlantıların altında yer alan gizli integrin reseptörlerine ulaĢmasını sağlar. Bunun 

sonucunda VP5 ve integrin reseptörü arasında füzyon olayı meydana gelir (Nava ve 

ark 2004). Rotavirusların tripsin ile aktive olması sonucudirekt olarak konakçı hücre 

membranından geçerek 3-5 dk içinde konakçı hücrenin içine girerler. Hücre 

sitoplazmasında replikasyona baĢlarlar. Tripsin eklenmezse bu süre uzamaktadır. 

Viruslar konakçı hücre içerisine30-50 dk‟da girerler. Fagositoz yolu ile hücre içine 

giren virus lizozom içerisine alınır ve lizozom enzimleri ile kapsitten ayrılırlar (Estes 

ve Cohen 1989). Rotavirus düĢük Ca
+2

 ortamında konakçı hücre içinde dıĢ 

kapsitinden ayrılır. Üç katmanlı tam virus partikülleri, çift katmanlı transkripsiyonel 

olarak aktif partiküller haline dönüĢür. 

 

Replikasyonda kullanılan enzimler viral partiküllerden sağlanır. Viral RNA, 

virusa ait RNA polimerazın tarafından messenger RNA (mRNA)‟yatranskribe edilir. 

Viral mRNA‟lar viral proteinlerin sentezi ve negatif polariteli RNAsentezi için kalıp 

görevi görür. Yeni sentez edilen viral proteinlerden VP1, VP3 ve mRNA segmentleri 

sitoplazmadaki viroplazma içinde yeni viral öz bölgelerini olusturmak için 

paketlenir. Çift sarmallı RNA genomu oluĢturmak için negatif polariteli RNA 

replikasyonu gerçekleĢtirilir. Yeni oluĢan çift katmanlı subviral partiküller, 

yüzeyinde bulunan VP6 proteini ile ER (Endoplazmik Retikulum)‟un membranında 

bulunan NSP4 reseptörlerine bağlanır, tomurcuklanma ile geçici bir zarf kazanarak 

ER‟a girer. ER‟dan tomurcuklanmayla VP7 ve VP4 proteinleri oluĢur. Viral 

partiküller ER içinde ilerlerken, geçici zarlarını ve NSP4‟leri kaybederler. VP4 ve 

VP7 dıĢ kapsidi yapmak için organize olur ve virusun olgunlaĢması sonucu üç 

katmanlı partiküller oluĢur. ER‟da tomurcuklanma ve virusun olgunlaĢması için 

yüksek Ca
+2 

konsantrasyonu gerekir. 

 

OlgunlaĢan virionlar hücre lizisi ile hücre dıĢına saçılımı gerçekleĢir (Estes ve 

Cohen 1989).  

1.2.4. Epidemiyolojisi  

 

Rotavirus enfeksiyonları tüm dünyada yaygındır. Birçok memeli hayvan ve 

kanatlı türlerinde eriĢkinlerinde subklinik, gençlerde enterik hastalıklara neden 

olmaktadır (Murphy ve ark 1999). Ġnsanlarda, kuzularda, buzağılarda ve domuzlarda 

önemli bir ishal ekenidir. Buzağı, insan, domuz, at, koyun, keçi, fare, maymun, kedi, 

antilop, bizon, geyik, tavsan, köpek, tavuk, hindi, ördek ve papağanlarda rotavirus 
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izolasyonu bildirilmiĢtir (Flewett ve Woode 1978, McNulty ve ark 1979, Puntel ve 

ark 2002). 

 

Rotaviruslar evcil kuĢlarda daizole edilmistir (Minamoto ve ark 1988, 

Legrottaglie ve ark 1997). Rotaviruslar hindilerde, sülünlerde ve güvercinlerde 

ishalin Ģiddetlenmesine ve mortalitenin artmasına yol açmaktadır (McNulty ve ark 

1980, Legrottaglie ve ark 1997, Battilani ve ark 2003). Tavuklar da rotavirus 

enfeksiyonlarına karĢı duyarlı olup klinik belirtileri çok hafiftir veya semptom 

göstermemektedir (Yason ve Schat 1987). 

 

Rotaviruslar genellikle 9-21 günlük süt ırkı buzağılarda (Al Mawly ve ark 

2015b) ve etçi ırk buzağılarda (Cho ve ark 2013) ishalle karakterize enfeksiyona yol 

açarlar. 

Rotavirus enfeksiyonlarının seyrini etkileyen faktörler arasında yeni 

doğanların kolostrum alıp almadıkları, sütten kesilme zamanları, iklim Ģartları, 

immunite durumları ve var olan diğer enteropatojenik ajanlar yer almaktadır (Brandt 

ve ark 1992, Yazıcı 1992). 

 

Rotavirusların baĢlıca bulaĢma yolu, fekal-oral yoldur. Enfekte hayvanların 

dıĢkıları ile yüksek miktarda (yaklaĢık 10
11

partikül/g) viral partikülü etrafa saçılır. 

Enfeksiyonun 3. ve 4. günleri bu saçılım en üst düzeye ulaĢır ve dıĢkıda birkaç ay 

canlı kalabilirler (Murphy ve ark 1999). 

 

Ġnsanlarda ve hayvanlarda rotavirus enfeksiyonlarımevsimsel ve iklimsel 

farklılıklar göstermektedir (Brandt ve ark 1992, Yazıcı 1992). Soğuk ve kuru 

havaların seyrettiği aylarda, ılık ve rutubetli aylara göre enfeksiyona daha sık 

rastlanılmıĢtır (Vargas ve ark 2001). Soğuk havalarda yağmur, kar fırtınası; sıcak 

havalarda ise ısı, rüzgar ya da esen kumlar ishalin etkisini artıran etkenler olmuĢtur 

(Mebus 1990). 

 

Yapılan epidemiyolojik araĢtırmalarda buzağı ishallerinden A grubu 

rotaviruslar sorumlu tutulmaktadır (Alfieri ve ark 2004, Fodha ve ark 2005). B ve C 

grubu rotaviruslar spontan olarak ve genellikle ergin sığırlarda enfeksiyona neden 

oldukları bildirilmektedir (Saif ve Jiang 1994, Chinsangaram ve ark 1995, Parwani 

ve ark 1996, Tsunemitsu ve ark 1999a). 
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Rotavirusların çevre koĢullarına karĢı oldukça dayanıklı olması ve aylarca 

canlı kalabilmeleri nedeniyle BRV ile enfekte ishalli buzağıların dıĢkısı çevresel 

kontaminasyon kaynağı oluĢturmaktadır (Murphy ve ark 1999). 

 

Etkenin dıĢ ortam Ģartlarına ve birçok dezenfektana dayanıklı olması 

enfeksiyonun yayılmasında önemli bir nedendir (Yurdakök 1983, Yazıcı 1992). Bazı 

rotaviruslar klorlamaya çok dirençlidir ve suda uzun süre canlı kalabilir, bu nedenle 

su kaynakları geçiĢ için bir risk taĢımaktadır (Murphy ve ark 1999). 

 

 ÇeĢitli ülkelerde, farklı yaĢ gruplarındaki buzağılara ait morbidite ve 

mortalite oranlarını belirleyen epidemiyolojik çalıĢmalar (Andrews ve Read 1982, 

Blowey 1993, Dutil ve ark 1999, French ve ark 2001, Wudu ve ark 2008, Chang ve 

ark 2010, Pardon ve ark 2012) yapılmıĢtır. Hemen her yaĢtaki buzağılar rotavirus 

enfeksiyonuna duyarlıdır. Enfeksiyonun özellikle 1 yaĢın altındaki buzağılarda daha 

yaygın olarak görüldüğü bildirilmiĢtir (Collery ve ark 1996). 

 

Tunus‟ta yapılan moleküler epidemiyolojik çalıĢmalarda sığırlarda G6 ve G8 

genotipleri ya da bunların her ikisinin birçok iĢletmede yaygın olduğunu 

bildirmiĢlerdir (Fodha ve ark 2005). 

 

Dünyada yapılmıĢ moleküler epidemiyolojik çalıĢmalarda da G ve P 

genotiplerinin varlığını ortaya koyan çalıĢmalar yapılmıĢtır (Alfieri ve ark 

2004,2005, Abe ve ark 2013, Badaracco ve ark 2013). 

 

Türkiye‟de ishalli sığır ve buzağılarda BRV‟ye iliĢkin enteritislerin varlığı 

çeĢitli araĢtırmalarla ortaya konulmuĢtur (Alkan ve ark 1992, Burgu ve ark 1995, 

Hasöksüz ve ark 2008b). Buna göre Burgu ve Akça (1983), yaptıkları çalıĢmada 

seropozitiflik oranını %28,3 olarak bulurken, daha sonra yaptıkları bir çalıĢmada 

Burgu ve ark (1995) bu oranı %31 olarak belirlemiĢlerdir. Alkan ve ark (1999) ise 

ileri gebe sığırlarda %43,8 oranında seropozitiflik tespit ettiklerini bildirmiĢlerdir. 

 

ġahna (2002) eriĢkin gebe sığırlarda BRV‟nin saçılımında gebeliğin rolünü ve 

maternal antikorların buzağıları enfeksiyona karĢı koruyucu etkisini incelemiĢtir. 

AraĢtırıcı (2002) ELISA ve PAGE yöntemi ile tespit ettiği BRV ile doğal enfekte 

eriĢkin sığırların, doğum yaptığı gün virusu saçtığı ve buzağıların da annelerin saçtığı 

virusla enfekte olduğunu bildirmiĢtir. Yenidoğan buzağılara kolostrum/sütyolu ile 
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aktarılan maternal antikorların ise buzağıların yaĢamının ilk haftasındaenfeksiyon 

oluĢumunu engellediği, diğer günlerde ise klinik enfeksiyon geliĢimini önlediğini 

tespit etmiĢtir. 

 

Yıldırım ve ark (2008) 1 yaĢın üzerindeki aĢılanmamıĢ sığırlara ait 146 adet 

kan serumunda BRV enfeksiyonunun prevalansını %29,3 olarak belirlemiĢlerdir. 

 

Duman ve Aycan (2010) Konya ve çevresinde bulunan 0-6 aylık sığırlara ait 

dıĢkı ve kan örneklerini hızlı tanı kiti ile incelemiĢler, dıĢkı örneklerinin % 8,5‟ini 

antijen pozitif, kan serum örneklerini ise % 84,9 oranında antikor pozitif olarak 

belirlemiĢlerdir. ÇalıĢma sonucunda Konya ve çevresinde rotavirus enfeksiyonlarının 

yaygınlığının oldukça fazla olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 

Alkan ve ark (2010)‟nın Türkiye‟nin değiĢik coğrafi alanlarından rotavirus 

Ģüpheli hayvanlardan aldıkları örnekler ile yaptıkları genotiplendirme çalıĢmalarında, 

%75 oranında G6 genotipini, %98 oranında P11 genotipini belirlediklerini 

bildirmiĢlerdir. 

 

Alkan ve ark (2015)‟nın KKTC‟de ishal vakalarından tespit ettikleri Grup A 

rotavirusun G ve P genotipi olduğunu bildirmiĢler ve çalıĢma yapılan bölgedeki saha 

virusunun G6 ve P(11) genotipinde olduğunu ortaya koymuĢlardır. 

 

Hasöksüz ve ark (2008b) Trakya bölgesi ve Erzurum çevresinden elde 

ettikleri 34 adet ishalli buzağı dıĢkısında BRV yönünden yaptıkları genotiplendirme 

çalıĢmalarında örneklerin 2‟sinde Grup B rotavirus, 32‟sinde Grup A rotavirus 

saptadıklarını ve bunların 8‟inin P[5]G(6), 13‟ünün P[5]G(10), 1‟inin P[11]G(8), 

10‟unun P[11]G(10) genotipi olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 

Kolostrum ile alınan maternal antikorlar bovine rotavirus enfeksiyonlarının 

seyrini etkileyen en önemli faktörlerdendir. AĢılanmıĢ sığırlardan elde edilen yüksek 

titreli antikor içeren kolostumun etkinliği birçok araĢtırmacı tarafından bildirilmiĢtir 

(Snodgras ve ark 1980, Castrucci ve ark1984, Le Rousıc ve ark 2000). 

 

Rotavirus enfeksiyonlarında enfekte buzağılar hariç subklinik enfekte eriĢkin 

sığırlar ve sağlıklı görünümlü buzağıların da neonatal dönemdeki buzağılara 
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enfeksiyonu bulaĢtırdığı ve sürüde enfeksiyonun devamlılığının sağlanmasında rol 

oynadığı bildirilmiĢtir (Goto ve ark1986, Chauhan ve Singh 1996). 

 

EriĢkin sığırlarda rotavirus enfeksiyonlarıgenellikle subklinik bir seyir 

göstermektedir. Grup B rotavirusun eriĢkin sığırlarda ishal meydana getirdiği 

bildirilmiĢtir (Tsunemitsu ve ark 1999a). 

 
1.2.5. Patogenez ve Patoloji 

 

Vücudarotavirus partikülleri ağız yoluyla alındıktan sonra ince bağırsakta 

bulunan enterositlerin enfeksiyonu ile viral replikasyon meydana gelmektedir. 

Virusun replikasyonu sonucu enterositlerin yıkımı ve bağırsak boĢluğunda 

dökülmeler meydana gelmektedir (Mebus ve ark 1969, Mebus ve ark 1971). 

Enfeksiyona bağlı olarak, olgun epitel hücrelerinde kayıplar oluĢur. Bunun 

sonucunda da villuslardaki hasarlı hücrelerin yerini adsorbsiyon yeteneği olmayan, 

olgunlaĢmamıĢ ve disakkaridaz ve sodyum potasyum ATPaz aktivitesinden yoksun 

farklılaĢmamıĢ küboidal epitelyum hücreleri alır (Moon 1978, Argenzio 1985). 

 

Rotavirusların çoğalması sonucu enterositler lize olur. Villus epitelyum 

hücrelerinin yapısını bozarak su absorbsiyonu engeller ve bağırsak lümeninde 

emilmeden kalan su çekici iyonlar nedeniyle sulu bir ishale sebep olurlar (Ramig, 

2004). 

 

Virusun replikasyonunu sonucu meydana gelen yoğun enterosit yıkımına 

bağlı olarak villilerin luminal yüzeyleri boyunca gerçekleĢen normal sindirim 

adsorbsiyon mekanizması bozulur ve bağırsak içi besin ve emilim fonksiyonları 

kısıtlanır. Villilerin üstündeki epitel hücrelerinin yerini kriptlerden prolifere olan 

yeni hücreler alır. Bu hücrelerdeki yenilenme gençlerde daha yavaĢtır ve bu sebeple 

yenidoğan buzağılar enfeksiyona karĢı daha duyarlıdırlar (Snodgrass ve ark 1980). 

 

Plazma membranında ve endoplazmik retikulumda villus epitel hücrelerinin 

enfeksiyonu sonucu Ca
+2

 geçirgenliği artar ve hücre lizisi meydana gelir. NSP4, 

hücre içi Ca
+2

 depolarından Ca
+2‟

un serbest kalmasına neden olur. Artan Ca
+2

 sonucu 

Ca
+2

‟a duyarlı F-aktin, Villin ve Tübülin gibi proteinler etkilenerek mikrovillus 

iskeletini tahrip ederler. Villuslar kısalır ve kübik bir Ģekle dönüĢürler. Bu kübik 
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epitel hücrelerin adsorbsiyon kapasiteleri ve enzimatik aktiviteleri düĢüktür. Epitel 

hücrelerinde harabiyet meydana gelir (McNulty ve Logan 1983).  

 

Viral replikasyon sonucunda hasar gören hücreler, bağırsak boĢluğuna 

dökülür ve ishal ile büyük miktarda virus atılır. BRV virus saçılımı genellikle 5-7 

gün sürmektedir. 

 

Hücrelerin hasar görmesi sonucu glikoz ve sodyum taĢıyıcılarının, K
+ 

ve 

ATPase aktivitelerinin azalmasına yol açar. Bu durum Na+, K+, klorid, bikarbonat 

ve suyun kaybına neden olur ve asidoz gerçekleĢir. Enfeksiyon sonucunda oluĢan 

ishalin en önemli etkisi, hasar görmüĢ enterositlerin yerine gelen yeni hücrelerin 

yeterli taĢıyıcı iĢlevini gerçekleĢtirememesidir. OlgunlaĢmamıĢ hücredeki yetersiz 

glikoz ve sodyumadsorbsiyonu ishalin oluĢmasına neden olur. 

 

Barsaklarda ödem, ĢiĢkinlik ve bazen barsak mukozasında hemorajik 

alanların oluĢmasına yol açar (McNulty ve Logan 1983). Görülen bu histopatolojik 

değiĢiklikler, 3-8 hafta sonra normale döner (Ustaçelebi 1999, Doymaz 2000). 

 

Viral replikasyon intestinal sistem dıĢında çok düĢüktür ve klinik semptom 

göstermez (Mebus 1990). Fakat sığır, maymun, fare, domuz, rat ve tavĢangibi 

hayvanların serumlarında ve karaciğer, böbrek, beyin ve nazal sıvılarda rotavirus 

antijenine rastlanmıĢtır (Azevedo ve ark 2005, Jaimes ve ark 2005). 

 

Rotavirus replikasyon için serviks, göğüs, kemik, akciğerle, prostat, ovaryum 

gibi farklı hücre tiplerini seçmesi, gastrointestinal sistem dıĢındaki organların kan 

yolu ile kontaminasyonunu akla getirmektedir (Crawford ve ark 2006). 

1.2.6. Klinik Bulgular 

 

Rotavirus enfeksiyonları genellikle neonatal dönemde enfeksiyona sebep 

olmaktadır. Klinik belirtileri bakımından tüm türlerde benzer semptomlara sahiptir 

(Kapikian ve Chanock 1990, Murphy ve ark 1999). 

 

Beyaz ishal ya da süt ishali olarak da adlandırılan buzağı, domuz, tay ve kuzu 

rotavirus enfeksiyonlarında inkübasyon periyodunun 16-24 saat olduğu belirtilmiĢtir 

(Murphy ve ark 1999). Buzağılarda bu sürenin 12-96 saat arasında değiĢebildiği de 

bildirilmiĢtir (Chauhan ve Singh 1992, Steele ve ark 2004). 
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Rotaviruslar birkaç gün süren inkubasyonu takiben, zayıflık, dehidrasyon, 

sulu kıvamda ve sarı renkte dıĢkı ile karakterize enfeksiyona neden olur. . Etkeninin 

vücuda giriĢini takiben buzağılarda hafif yükselen ateĢ ile birlikte akut ishal 

Ģekillenebilir. Ġshal enfeksiyonun 3. gününde en Ģiddetli halini alabilir ve bu durum 

5-6 gün sürebilir. 

 

Halsizlik, depresyon, letarji, Ģiddetli dehidrasyona bağlı olarak geliĢen 

elektrolit kaybı, metabolik asidoz ve hipovolemik Ģok görülebilecek diğer bulgular 

arasındadır. Genç hayvanların immun yetersizliği, kolostrum alımında baĢarısızlık ve 

sekonder ajanlar (Coronavirus, Calicivirus, Astrovirus, Adenovirus, Breda Virus ve 

Bovine Viral Diarhea Virus, Cryptosporidium spp. ve Eimeria spp., E. coli, 

Salmonella spp. ve Clostridium spp.) ile enfeksiyon, hastalığın Ģiddetinin artmasına 

neden olan faktörlerdendir (Alkan 1998, Estes ve Kapikian 2007, Izzo ve ark 2012). 

 
Ġshal oluĢumu ile birlikte kısa sürede Ģekillenen sıvı kaybına bağlı olarak 

geliĢen hipovolemi sonucu böbrek yetmezliği, elektrolit kaybına (bikarbonat) 

ve/veya yer değiĢimlerine (Na+, K+, H+) bağlı olarak geliĢen metabolik asidozis ve 

hiperkalemi sonucu oluĢan kalp blokajına bağlı olarak ölümler gözlenebilir 

(Radostits ve ark 2006). 

 

Diğer enteropatojenler ile ortak bir enfeksiyon durumu yoksa, hastalığın 

klinik belirtileri 2-4 güne kadar hafiflemekte fakat 5-7 gün boyunca dıĢkı ile virus 

saçılması devam etmektedir (Holland 1990). 

 

Çok fazla süt tüketimi ishalin Ģiddetinin artmasına neden olur. Çünkü 

rotavirus enfeksiyonu sonucunda villusların tahribatına bağlı olarak laktoz 

emiliminin azalması ve glukoza bağlı olarak aktivasyon gösteren sodyum iyonu 

(Na
+
) transportunun durması sonucunda sindirilemeyen laktoz, bakteriyel üremeyi de 

arttırır (Saif ve Theil 1990, Murphy ve ark 1999). 

 

Yenidoğan buzağılarda rotavirus enfeksiyonlarına bağlı morbidite %100 iken 

mortalite %0-50 arasındadır (Schlafer ve Scott 1979). 
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1.2.7. TeĢhis 

 

Rotavirus enfeksiyonlarının teĢhis edilmesinde en çok kullanılan örnekler, 

dıĢkı, barsak içerikleri ve barsaktan alınan doku parçalarıdır. Buzağı ishallerinde 

rotavirusun teĢhisindeki en önemli bulgu ishalin varlığıdır (Cho ve ark 2013). 

Enfeksiyonun teĢhisinde, gözlemlenen klinik semptomlar bir ön fikir vermesine 

rağmen, kesin teĢhis için laboratuvar metotlarının uygulanması gereklidir. Bu amaçla 

ishalli dıĢkı ve barsak içeriklerinden direkt, kan serum örneklerinde de indirekt teĢhis 

yöntemleri uygulanmaktadır. Direkt teĢhis yönteminde dıĢkıdan ve barsak 

içeriğinden virus izolasyonu ve identifikasyonu, immünokromatografik hızlı tanı 

testleri, EM, IEM, ELISA, PAGE, Revers Passive Haemaglutination (RPHA) testi, 

IF, HA, RT-PCR, Real-Time RT-PCR gibi moleküler teknikler kullanılırken, indirekt 

teĢhis yönteminde ise kan serumunda spesifik antikorların varlığı ELISA, SN, IFA 

testleri ile araĢtırılarak koruyucu antikorların varlığı belirlenmektedir. 

 

1.2.7.1.  Direkt TeĢhis 

 

BRV enfeksiyonlarının direkt teĢhisi için buzağı ve eriĢkin sığırlardan alınıp 

soğuk zincirde laboratuvara getirilen ishalli dıĢkı örneklerinde virus izolasyonu 

(Mebus ark 1969, Holland 1990, Chauhan ve Singh 1996, Steel ve ark 2004, Gülyaz 

ve ark 2005), immünokromatografik hızlı tanı testleri (Hammami ve ark 1990, Al, 

Al-Yousif ve ark 2001, Klein ve ark 2009, Izzo ve ark 2012), EM, IEM,(Saif ve ark 

1980, Ellis ve Daniels 1988, Athanassious ve ark 1994, Burgu ve ark 1995), ELISA 

(Holland 1990, Barbosa ve ark 1998, Verdier Klingenberg ve Svensson 1998, 

Murphy ve ark 1999, Alkan 1998, Gülyaz ve ark 2010), PAGE (Hammami ve ark 

1990, Burgu ve ark 1995) Revers Passive Haemaglutination (RPHA) testi,IF(Hall ve 

ark 1985, Hauhan ve Singh 2001, Steele ve ark 2004), RT-PCR (Chinsangaram ve 

ark 1995, Alfieri ve ark 2004, Garaicoechea ve ark 2006, Luan ve ark 2006, Aich ve 

ark 2007) yöntemleri uygulanmaktadır. 

 

Bu tekniklerden immünokromatografik hızlı tanı testleri gözlem 

penceresindeki kontrol ve test çizgilerinde gözle görülebilen renkli çizgi bulunup 

bulunmamasına göre değerlendirilmektedir. Normalde test yapılmadan önce bu 

alanda gözle görülebilen herhangi bir çizgi bulunmaz. Bu testlerde esas reaksiyon 

antijen-antikor kompleksinin oluĢmasına bağlıdır. Genel olarak, antijen veya 
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antikordan birisi hızlı tanı testinin zemininde bulunan nitroselüloz membrana 

sabitlenir, diğerinin ise reaksiyon pedinde hareketli kalması sağlanır. Bu hareket 

esnasında kompleks oluĢur ve bu kompleksin varlığına veya yokluğuna göre sonuç 

yorumlanır (Zhang ve ark 2009, Costa ve ark 2014). 

 

YaklaĢık olarak 10-15 dakika gibi kısa bir sürede buzağı dıĢkısında farklı 

enteropatojenlerin teĢhisi yapılarak, profilaksi ve tedavi planlaması yapılabilmektedir 

(Klein ve ark 2009). Ayrıca epidemiyolojik verilerin hızlı elde edilebilmesinde hızlı 

tanı testleri önemli avantajlar sağlamaktadır. Birçok araĢtırıcı (Thorns ve ark 1992, 

De La Fuente ve ark 1998, Al-Yousif ve ark 2002 Luginbuhl ve ark 2005, Trotz-

Williams ve ark 2005, Klein ve ark 2009) dıĢkıdan enteropatojen tanısında 

immunokromotografik test kitlerinin hızlı, basit ve kolay uygulanabilen bir metot 

olduğunu, uzman ve tam teçhizatlı laboratuvar gerektirmemesi, diğer tekniklere göre 

ucuz ve hızlı olması ve tedavi stratejilerinin hemen belirlenmesine olanak vermesi, 

her özel klinikte bulunabilen laboratuvar, büro ve hatta saha Ģartlarında uygulanabilir 

olması nedeniyle de saha klinisyen veterinerleri ve araĢtırıcılar tarafından daha çok 

tercih edilebileceğini ifade etmiĢlerdir. 

 

Al-Yousif ve ark (2001) 63 adet ishalli buzağının dıĢkı örneklerinde BRV 

varlığını araĢtırdıkları bir çalıĢmada, immünokromatografik yöntem ile ELISA 

yöntemini karĢılaĢtırmıĢlar ve Ġmmünokromatografik hızlı tanı kitinin ELISA‟ya 

göre sensitivitesini %100, spesifitesini ise %96 olarak bildirmiĢlerdir. 

 

Altuğ ve ark (2013) neonatal buzağı ishallerinin immunokromotografik test 

kitleri ile hızlı etiyolojik teĢhisi üzerine yaptıkları çalıĢmalarında, 51 ishalli 

buzağıdan elde edilen örneklerin 14 (%27,5)‟ünde BRV tespit ettiklerini 

bildirmiĢlerdir. 

 

Elektron mikroskopi (EM) yöntemi pahalı ekipmanlara ihtiyaç duyulması 

nedeniyle referans laboratuvarlarında uygulanabilmektedir. Birçok araĢtırma 

laboratuvarında pratik kullanımı sınırlıdır ve rutin teĢhiste kullanımı tercih edilmeyen 

bir tekniktir. EM yöntemi ile özellikle hücre kültürlerinde üretilmesi zor olan 

rotavirus benzeri viral partiküllerin morfolojik yapısı belirlenerek virus 

identifikasyonu gerçekleĢtirilir. Bu yöntem ile çok sayıda virion partikülünün varlığı 

Ģarttır (en az 10
6
 g/dıĢkı) (Maes ve ark 2003). Bu gereklilik 
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immunoelektronmikroskopi yöntemi ile ortadan kaldırılmıĢtır (Murphy ve ark 1999). 

Fakat kısa sürede sonuç verse de pahalı ve çok sayıda örnek için uygun olmayan bir 

yöntemdir. 

 

Saif ve ark (1980) 27 günlük domuz yavrularının barsak içeriklerini EM 

yöntemiyle incelediklerini ve 55-70 nm büyüklüğünde rotavirus benzeri partiküllere 

rastladıklarını bildirmiĢlerdir. 

 

Athanassious ve ark (1994) Neonatal buzağı ishallerinde grup A Rotavirus‟un 

saptanması amacıyla Elektron Mikroskopisi (EM) ile ishalli dıĢkıların %8,4‟ünde 

rotavirus benzeri partiküllere rastladıklarını bildirmiĢlerdir. 

 

Burgu ve ark (1995) 78 adet ishalli buzağıya ait dıĢkı örneklerini EM yöntemi 

ile sığır rotaviruslarının tekerliği andıran karakteristik görünümünü sadece 9 örnekte 

(%8,4) tespit ettiklerini bildirmiĢlerdir. 

 

Viral antijenlerin saptanması amacıyla pek çok araĢtırma laboratuvarında 

kullanılan en yaygın metot enzim bağlı immun yöntemlerden biri olan ELISA‟dır 

(Crowther 2009). VP6 proteinine karĢı hazırlanmıĢ monoklonal antikorları temel alan 

ELISA sistemleri en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir (Soltan ve ark 2016). 

Veteriner teĢhis laboratuvarlarında çeĢitli hayvan türlerine ait dıĢkı örneklerinde 

BRV antijen varlığının belirlenmesi amacıyla farklı ELISA sistemleri 

kullanılmaktadır. ELISA, çok sayıdaki dıĢkı örneğinin aynı anda iĢlenebilmesini 

sağlayan pratik bir teĢhis metodudur. Bu testlerin spesifitesi ve sensitivitesi %90‟ın 

üzerindedir. 

 

Alkan ve ark (1998) ülkemizin 6 değiĢik ilinde (Bursa, ġanlıurfa, Konya, 

Denizli, Samsun, Ankara) bulunan ishalli buzağılardan topladıkları 83 adet dıĢkı 

örneğini ELISA ile incelemiĢler, %53‟ünü BRV pozitif ve %13,6‟sını da hem BRV 

ve hem de BCoV yönünden pozitif olarak bildirmiĢlerdir.  

 

Gülyaz ve ark (2005) ELISA testi ile 17 adet buzağıya ait ishalli dıĢkı 

örneklerinden 8 adedinin (%47) BRV antijeni saptadıklarını bildirmiĢlerdir. 
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Yanbakan (2010)‟nın Bovine Rotavirus üzerine yapmıĢ olduğu ELISA ve 

Dot-Blot ELISA sistemlerini karĢılaĢtırdığı çalıĢmasında ELISA‟nın sensitivitesinin 

%92, Dot-Blot ELISA‟nın ise %50 oranında olduğunu bildirmiĢtir. 

 

Gülyaz ve ark (2010) Trakya bölgesindeki ishalli buzağılara ait 140 dıĢkı 

örneğinden ELISA ile 38‟inin (%27,1) BRV antijeni saptadıklarını bildirmiĢlerdir. 

 

RPHA testi ilk kez Saneketa ve ark (1979) tarafından insan rotaviruslarının 

saptanması amacıyla tanımlanmıĢtır. Alkan ve ark (1992) kolay uygulanabilen, kısa 

zamanda çok sayıda materyalin tespit edilebildiği, duyarlı bir test olduğunu ve 

rotavirus enfeksiyonlarının teĢhisinde alternatif bir teĢhis metodu olduğunu 

bildirmiĢlerdir. 

 

Alkan ve ark (1992) 0-1 ay yaĢ grubunda ishal semptomları gösteren 

buzağılardan aldıkları 96 adet dıĢkı örneğinin 26‟ sında (%26,8) RPHA testi ile BRV 

antijenleri saptadıklarını bildirmiĢlerdir. 

 

Rotavirusun hücre kültür ortamına adaptasyonunun güç olduğu bilinmektedir. 

Fakat BRV izolasyonu ve identifikasyonu amacıyla farklı orijine sahip duyarlı hücre 

kültürleri kullanılmaktadır. Bovine rotaviruslar tripsin ve pankreatin ilaveli MEM ya 

da Dulbecco‟s Minimum Essential Medium (DMEM) ortamında çoğaltılan primer 

Afrika yeĢil maymun hücre kültürleri, MDBK (Saravanan ve ark 2007), maymun 

böbrek hücre kültürü (LLC-MK2), insan servikal karsinom hücreleri (HeLa) (Clark 

ve ark 1979) ve MA-104 hücre kültürlerinde (Kohno ve ark 2000, Villegas ve ark 

2002, Gülyaz ve ark 2005) çoğaltılmaktadırlar. 

 

Spendlove ve ark (1970) hücre kültürü çalıĢmalarında çeĢitli proteolitik 

enzimlerin virus kapsidinde değiĢiklik oluĢturduğunu ve enfektiviteyi uyardığını 

bildirmiĢlerdir. Virusun hücreye ekilmeden önce tripsin veya pankreatin gibi 

proteolitik enzimlerle muamele edilmesi sonucunda adsorbsiyon ve 

penetrasyonundan sorumlu spike proteinin (VP4) aktifleĢmesi (VP5* ve VP8*‟e 

parçalanması) sağlanır.(Cumino ve ark 1998). Aksi halde CPE görülebilir ama 

belirsizdir. Bu nedenle enfekte hücrelerde virus antijenlerinin belirlenmesi için IFA 

tekniği kullanılmaktadır (Ustaçelebi 1999, Doymaz 2000, Saravanan ve ark 2001). 
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Birçok araĢtırmacı tarafından vasat ortamına ilave edilen tripsin ya da 

pankreatin gibi sindirim enzimleri ile BRV çoğaltımı sağlanmıĢtır (Kohno ve ark 

2000, Villegas ve ark 2002, Fontes ve ark 2005, Gülyaz ve ark 2005). 

 

Gülyaz ve ark (2005) MA-104 hücre kültürüne rotavirus inokulasyonunu 

takiben inkübasyon süresinin 2. gününde yapılan pankreatin enzimi ilavesinin 

virusun enfektivitesinin yükselmesinde daha etkili olduğu bildirilmiĢtir. Ayrıca 

araĢtırıcılar (2005) ishal semptomu gosteren 17 buzağıdan alınan dıĢkı örneklerinden 

8 adedinde (%47) Fetal Kidney Rhesus Monkey (MA-104) hücre kültüründe 

rotavirus izolasyonu gerçekleĢtirdiklerini bildirmiĢlerdir. 

 

PAGE tekniği ise çok sayıda örneğin tanısı için pahalı ve zaman alıcı bir 

yöntem olmasına karĢın, rotavirusun tanısı ve grup (A, B, C gibi) tanımlaması için 

yararlanılabilen bir tekniktir. PAGE tekniği Rotavirusa ait 11 gen segmentinin 

ayrıĢtırılmasında kullanılmaktadır. Fakat Herring ve ark (1982) bu tekniğin PCR 

yöntemine göre daha az duyarlı olduğunu, viral partikül miktarı bakımından 2 ng 

viral RNA PCR yöntemiyle tespit edilebilirken, PAGE yöntemi için en az 10 ng viral 

RNA partikülü gerektiğini bildirmiĢlerdir. 

 

Özkul ve ark (2002) BRV taĢıdığı tespit edilen toplam 83 adet ishalli 

buzağıya ait dıĢkı örneklerinde PAGE tekniği ile tespit edilen rotavirusların grup 

A‟ya bağlı olduğunu ve kısa migrasyon gösterdiklerini bildirmiĢlerdir. Ayrıca 

araĢtırıcılar (2002) rotavirus enteritisinde iki farklı kalıp bulduklarını ve 

elektroforetik göçte en büyük farklılıkların 2-4 ve 6-9 segmentlerinde olduğunu, 1, 

10, 11 nolu segmentlerin en değiĢmez migrasyonu sergilediklerini tespit etmiĢlerdir. 

 

Günümüzde RT-PCR ve Real-Time RT-PCR gibi moleküler yöntemler 

sensitivite ve spesifite açısından diğer tanı metodlarının yerini almaktadır. PCR viral 

dsRNA‟nın nicel olarak artırılmasında kullanılır (Matson ve ark 1990). RT-PCR, 

virusun farklı tiplerine karĢı hazırlanan tip spesifik primerler kullanılarak moleküler 

tanı amacıyla ve dizin analizi çalıĢmaları için gerekli ürünlerin (amplikon) 

sağlanması için kullanılan bir yöntemdir. Tanı amacıyla farklı PCR teknikleri (Real 

time PCR, konvansiyonel PCR, nested PCR ve multiplex PCR) yanında RFLP 

(Restriction Fragment Lenght Polimorphism), Southern Blot, Mikroarray 
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Hibridizasyon gibi testler de kullanılmaktadır (Gentsch ve ark 1992. Kang ve ark 

2004, Min ve ark 2006). 

 

Alkan ve ark (2010)‟nın Türkiye‟nin değiĢik coğrafi alanlarından aldıkları 

örneklerde RT-PCR yöntemiyle %75 oranında G6 genotipi, %98 oranında P11 

genotipi saptadıklarını bildirmiĢlerdir. 

 

Hasöksüz ve ark (2008b) Trakya bölgesi ve Erzurum çevresinden elde 

ettikleri 34 adet ishalli buzağı dıĢkısında BRV yönünden yaptıkları genotiplendirme 

çalıĢmalarında, hemi-nested multiplex RT-PCR yöntemiyle örneklerin 2‟sinde Grup 

B rotavirus, 32‟sinde Grup A rotavirus saptadıklarını ve bunların 8‟inin P[5]G(6), 

13‟ünün P[5]G(10), 1‟inin P[11]G(8), 10‟unun P[11]G(10) genotipi olduğunu 

bildirmiĢlerdir. 

 

Reynolds ve ark (1984) sığır dıĢkı örneklerinde coronavirus ve rotavirus 

varlığının belirlenmesinde ELISA ve elektron mikroskopik metodları 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Deneysel olarak rotavirus ile enfekte edilen buzağıların dıĢkı 

örneklerinde tekrar rotavirusların izolasyonu için yapılan çalıĢmada, inokülasyondan 

3-6 gün sonra ELISA ile elektron mikroskopi metodlarının %100 benzer pozitif 

sonuçlar verdiğini bildirmiĢlerdir. Ayrıca aynı çalıĢmada sahadan toplanan rotavirus 

Ģüpheli 75 örnek üzerinde ELISA ve elektron mikroskopi ile yaptıkları analizlerde 

elektron mikroskopi ile pozitif bulunan örneklerin %82‟sinde ELISA ilepozitif 

sonuçların elde edildiğini bildirmiĢlerdir. 

 

Edwards ve ark (1987) neonatal gastroenteritisli buzağılara ait dıĢkı 

örneklerinde rotavirus antijen varlığının tespitine yönelik olarak reverse pasif 

hemaglütinasyon (RPHA), ELISA ve PAGE tekniklerini karĢılaĢtırdıkları çalıĢmada, 

209 ishalli örnekten 69 adedinde RPHA ve PAGE ile pozitiflik belirlerken, ELISA 

ile diğer iki testte göre daha düĢük (49 adet) oranda pozitiflik tespit edildiğini 

bildirmiĢlerdir. 

 

Burgu ve ark (1995) yeni doğan buzağılarda rotavirus varlığını EM, ELISA, 

PAGE teknikleri ile incelemiĢler, PAGE tekniği ile örneklerin %28,3 ünde, EM 

yöntemi ile %8,4‟ünde ve ELISA ile %27,1‟inde pozitiflik belirlemiĢlerdir. 
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ġahna (2002) sığırlarda rotavirus enfeksiyonunun epidemiyolojisinde 

gebeliğin ve maternal antikorların rolünü araĢtırdığı çalıĢmasında 479 adet dıĢkı 

örneğini rotavirus antijeni yönünden ELĠSA, rotavirus nükleik asiti yönünden PAGE 

tekniğini kullanarak karĢılaĢtırmıĢ, her iki test tekniği ile erken dönemdeki 

buzağılarda BRV enfeksiyonunun saptanmasında benzer sonuçlar bulunduğunu, 

enfeksiyonun ileri dönemlerinde ise BRV teĢhisinde ELISA‟nın daha yüksek 

duyarlılıkta olduğunu bildirmiĢtir. 

 

Gülyaz ve ark (2010)‟nın ELISA ve virus izolasyon metodlarını 

karĢılaĢtırmasında, ishal semptomu gösteren 140 buzağıya ait dıĢkı örneğinden 38 

adeti (%27,1) ELISA ile, 79 adeti (%47) ise hücre kültürlerinde virus izolasyon 

yöntemi ile pozitif olarak belirlenmiĢtir. ELISA ile elde edilen sonuçların hücre 

kültüründe virus izolasyonu ile %48 oranında yakınlık gösterdiğini bildirmiĢlerdir. 

 

Zhu ve ark (2011)‟nın BRV‟un one step RT-PCR ve immunokromatografik 

hızlı tanı testlerini karĢılaĢtırmasında, RT-PCR tekniği ile %92,86, 

immunokromatografik yöntem ile %67,86 oranında pozitiflik saptamıĢlardır. 

 

Izzo ve ark (2012)‟nın yaptıkları RT-PCR, ELISA ve Ġmmunokromatografik 

testlerin karĢılaĢtırmasında ise RT-PCR tekniği ile %79, ELISA ile %38, 

Ġmmunokromatografik yöntemle %35 oranında rotavirus pozitiflik saptadıklarını 

bildirmiĢlerdir. 

 

Soltan ve ark (2016) 108 adet ishalli farklı hayvan türlerinde Grup A BRV 

bakımından ELĠSA, EM, RT-PCR yöntemlerini karĢılaĢtırmasında sırasıyla 

örneklerin %29,4, %31, %56,9 unda pozitiflik saptadıklarını bildirmiĢlerdir. 

 

1.2.7.2. Ġndirekt TeĢhis 

 

Enfeksiyonun indirekt teĢhisinde kan serumunda virusa spesifik antikorlar 

tespit edilebilir. Bunun için de rotavirusa karĢı oluĢan nötralizan antikorların 

belirlenmesinde kullanılan serolojik testler; serum nötralizasyon (SN) testi, plak-

redüksiyon virus nötralizasyon (PRVN) testi, floresan focus nötralizasyon (FFN) 

testi ve hemaglütinasyon inhibisyon (HI) testleridir (Estes ve Cohen 1989). 
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Ülkemizde rotaviruslarla ilgili olarak yapılan ilk serolojik çalıĢma, Burgu ve 

Akça (1983) tarafından 296 sığıra ait kan serumunun rotavirus antikorları yönünden 

incelendiği araĢtırmadır. Bu çalıĢmada araĢtırıcılar (1983) kan serumlarını rotavirus 

antikorları yönünden SN (serum nötralizasyon) ve HI (hemaglutinasyon inhibisyon) 

testleri ile incelemiĢler, 296 serumdan 92‟sini (%31,08) SN testi ile pozitif olarak 

tespit etmiĢlerdir. Serum nötralizasyon testi ile pozitif olarak belirlenen bu 92 örneğe 

%0,8‟lik domuz eritrositleri kullanarak HI testi uygulamıĢlar ve 23 serumu (%25) 

pozitif olarak bildirmiĢlerdir. ÇalıĢma sonucunda da rotaviruslara karĢı antikor 

taramalarında nötralizasyon testinin, HI testine oranla daha duyarlı olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. 

 

Yazıcı (1992) sağlıklı ve ishal belirtileri gösteren buzağılardan topladığı kan 

örneklerinde serum nötralizasyon testi sonucunda %22,86 oranında rotavirus 

antikoru tespit ettiğini bildirmiĢtir. 

 

ġahna (2002) 439 adet eriĢkin sığır ve bunların buzağılarına ait kan serumu 

ve 120 adet sütserumunda rotavirus spesifik nötralizan antikorların belirlenmesinde 

SN testi ile %54,1 oranında bovine rotavirusa spesifik antikor tespit ettiğini 

bildirmiĢtir. 

 

Çabalar (2004) Van yöresinin farklı yerleĢim alanlarında bulunan 10 süt 

sığırcılığı iĢletmesine ait 269 serum örneginden 133 (%49,4)‟ünü nötralizasyon testi 

ile pozitif bulduğunu ve bu iĢletmelerdeki seroprevalansın %7,1 ile %74,2 arasında 

belirlendiğini bildirmiĢtir. 

 

Yavru ve ark (2008)‟nın 1-6 aylık ishalli buzağılara ve annelerine ait serum 

ve dıĢkı örneklerini indirekt ve direkt ELISA ile 6 yaĢ ve üstü annelerde rotavirus 

antikor düzeyini en yüksek oranda (%32,33), 2-3 yaĢ arasındaki annelerde ise en 

düĢük oranda (%10,18) tespit etmiĢlerdir. 5-6 aylık erkek buzağılarda antikor 

düzeyini en yüksek oranda, 3-4 aylık diĢi buzağılarda ise antikor seviyesini en düĢük 

düzeyde tespit ettiklerini bildirmiĢlerdir. 

 

1.2.8. Ġmmünite 

 

Bovine rotavirus enfeksiyonu, viremi dönemi oluĢturmadan lokal olarak 

seyreden yani sadece ince barsak epitellerini enfekte eden bir enfeksiyondur. Virus 
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replikasyonun en önemli alanının villus hücreleri olduğu, bu nedenle barsaktaki lokal 

immunitenin koruyucu olabileceği ortaya konulmuĢtur (Ustaçelebi 1999, Serter 

1997). 

Bu lokal immünite ya enfeksiyonu takiben aktif olarak ya da immün 

annelerden kolostrum yoluyla pasif olarak sağlanmaktadır. Doğum ve enfeksiyona 

maruz kalma süresi çok kısa olduğu için pasif immünite enfeksiyondan korunmada 

önemli bir yer tutmaktadır. 

 

Buzağılardaki kolostral antikor seviyelerinin yükseltilmesi için gebelerin 

aĢılanması yoluyla buzağılarauygulanan pasif transfer ile koruyuculuk yükseltilir. 

Bağırsaktaki kolostral antikorların da saha virusunu nötralize edebileceği ve hastalığı 

önleyebileceği bildirilmektedir (Lee ve ark 2000). 

 

Ġnce barsakların resorptif bölgesi sadece infeksiyöz etkenlerle değil toksik ve 

alerjik etkilere de maruz kalmaktadır. Bu nedenle de barsakların spesifik ve non 

spesifik koruyucu mekanizmaları mevcuttur. 

 

Enfeksiyonun seyrinde immünolojik olarak iki farklı görüĢ söz konusudur. 

ġöyle ki; bağırsak lümeninde, özellikle bağırsak mukozasında bağıĢıklık mevcut ise 

immun mekanizma etkili olabilir ya da serumdaki antikorlar sekonder role sahiptir 

(Burgu 1988).  

 

Mide, duodenum, pankreas, karaciğerden salgılanan glanduler sekresyon 

mikroorganizmaların enterositlere ulaĢmasını engelleyen fiziksel bir bariyer 

oluĢturmaktadır. Safra tuzlarının da enteropatojenik viruslar üzerine inaktive edici 

etkisi mevcuttur (Saif ve Theil 1990). Ayrıca viral enfeksiyondan sonra ince 

barsaklarda interferon üretimi de mevcuttur (La Bonnardiere ve ark 1981). 

 

Ġnce barsaklarda oluĢan immunizasyonda, Peyer plaklarında bulunan 

lenfositler önemli bir role sahiptir. Burada enfeksiyondan bir hafta sonra spesifik B 

ve T lenfositleri görülür ve 4 hafta boyunca kalırlar. 

 

Doğal bir rotavirus enfeksiyonunun reenfeksiyona ve hastalığa karĢı etkisini 

değerlendirmek için yapılan çalıĢmalarda, doğum esnasında enfekte olanlarda 

rotavirus enfeksiyonunun daha az sıklıkta ve daha hafif iken, doğum esnasında 

enfekte olmayanlarda ise daha çok sıklıkta ve daha ağır olmuĢtur. Yeni doğanlarda 
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rotavirus enfeksiyonunun bir sonraki ağır semptomik hastalığa karĢı hayvanları 

koruduğu, fakat tekrar enfekte olmasını önleyemediği ifade edilmiĢtir (Hoshino ve 

Kapikian 2000). 

 

Rotavirus enfeksiyonlarında, barsaklarda immüniteden IgA sorumlu iken, aĢı 

ile oluĢturulan immünizasyonda daha çok IgG antikorları rol oynamaktadır. 

Barsaklarda IgA yokluğunda IgG ve CD4+T, CD8+T hücreleri primer enfeksiyonda 

koruyucu iken ikincil enfeksiyonda T hücrelerinin etkisi olmamaktadır (O‟Neal ve 

ark 2000). 

 

Barry ve ark (2009) miks enfeksiyonun en önemli sebebini aynı anda BCoV 

varlığıyla birlikte seyreden enfeksiyonda, intestinal immünitedeki zayıflamaya bağlı 

olarak BRV‟un daha kolay enfeksiyon oluĢturmasına bağlamıĢlardır. 

 

Maternal antikor alan yavrularda almayanlara göre enfeksiyonun oluĢma 

riskinin daha az olduğu unutulmamalıdır. Çünkü maternal antikorların 4-6. aya kadar 

koruyucu olduğu gösterilmiĢtir. Bu dönemde enfeksiyona yakalanma oranı daha 

düĢüktür. Ancak yakalananlar sıklıkla asemptomatik olarak geçirirler, buna rağmen 

%10-20 arasında semptomatik enfeksiyon da saptanmıĢtır (Kohara ve Tsunemitsu, 

2000). 

 

 

1.2.9. Koruma ve Kontrol 

 

Rotavirus enfeksiyonlarında bakım Ģartlarının düzgün olmasının 

enfeksiyondan korunmadaki önemi oldukça fazladır. Barınak Ģartlarının elveriĢli 

olmaması, toplu yetiĢtirme yapılan barınakların, kullanılan araçların temizlik ve 

dezenfeksiyonunun iyi yapılmaması, yeni doğan buzağılara kolostrumun zamanında 

yeterince ya da hiç verilmemesi ve doğum sonrası göbek kordonu 

dezenfeksiyonunun yapılmaması gibi pek çok faktörün ishal oluĢumunda etkili 

olduğu ifade edilmektedir (Khan ve Khan 1991, Radostits ve ark 2007, Lorenz ve ark 

2011). Bunun için de öncelikli olarak ahır Ģartlarının hijyen ve sanitasyonunun 

sağlanması gereklidir. Dezenfeksiyon amaçlı olarak ortamın fenol, %2'lik formalin, 

%5 H2O2 ve % 80‟lik etanol gibi dezenfektanlarla temizliği önemlidir. Buna karĢın 

etken pH 4-9 arasına ve klorheksidin, kloroform, eter gibi kimyasallara dirençlidir. 
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BRV enfeksiyonlarına karĢı etkin bir koruma sağlanabilmesi için 

yenidoğanların enfeksiyöz etkenlere maruz kalmaları engellenmeli, kolostrum alımı 

ile non spesifik koruma sağlanmalı ve gebe hayvanların aĢılanması ile yeni 

doğanların spesifik dayanıklılıkları arttırılmalıdır. 

 

Tan ve ark (2007) aĢılama yoluyla elde edilen korumanın hem sürü 

içerisindeki subklinik enfeksiyonların önüne geçilmesinde, hem de süt ile birlikte 

antikor sekresyonunun miktar ve süresinin uzatılmasında önemli olduğunu 

vurgulamıĢlardır. 

 

Bovine Rotavirusa karsı spesifik antikor taĢıyan sığırlar, kolostrum ve sütleri 

ile aktardıkları antikorlar aracılığıyla yenidoğan buzağıların enfeksiyondan 

korunmasında önemli bir rol oynamaktadırlar (Alkan ve ark 2004). 

 

Yenidoğanların enfeksiyöz etkenlere maruz kalmaları genellikle ahırda 

doğum olayı ile doğrudan iliĢkilidir. Bunun için de hijyen Ģartlarının önemi büyüktür. 

Korunmada yenidoğan hayvanların kolosturumu uygun bir Ģekilde ve zamanında 

almaları da oldukça önemlidir. Doğum sonrası 1 saat içinde kolosturum alan 

buzağılarda immunoglobulin emilimi oldukça fazla olup 12 saat sonra alanlarda fazla 

bir artıĢ saptanmamıĢtır (Radostits 1991). Ayrıca enfeksiyona karĢı direnç 

oluĢturmada sistemik immüniteden çok lokal immünitenin önemi vardır. 

Kolostrumdaki rotavirus antikorlarının yenidoğanları enfeksiyona karĢı korumada 

önemi büyüktür. Kolostral antikorların çoğu etkileĢmeye girmesine rağmen serum 

antikor miktarı önemli değildir. Önemli olan barsak lümenindeki antikorun varlığıdır. 

Kısa bir zaman diliminde fazla miktarda alınan kolostrumun yaklaĢık 48 saatlik bir 

koruma sağladığı, bunun yanında az miktarda sürekli kolostrum alınımının ise daha 

iyi koruma sağladığı bildirilmiĢtir (Radostits 1991, Murphy ve ark 1999). 

 

Doğal enfekte annelerden doğan buzağılara aktarılan antikorun titresi, 

annenin enfeksiyonu geçirdiği zamana ve antijenik uyarımın seviyesi gibi faktörlere 

göre değiĢiklik göstermektedir. Ayrıca doğal enfekte eriĢkin sığırlarda genellikle 

serum antikor düzeyinin çok yüksek olmadığı ve dolayısıyla süt ve kolostrum 

vasıtası ile yenidoğan hayvanların enfeksiyondan korunmalarının çoğunlukla yetersiz 

kaldığı belirtilmiĢtir (Wieda ve ark 1987, Kohara ve Tsunemitsu 2000, ġahna 

2002,Tan ve ark 2007 ). Bu nedenle yenidoğan buzağıların BRV enfeksiyonundan 
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korunmasında; eriĢkin sığırların gebeliğin geç dönemlerinde aĢılanması yoluyla 

annelerde yüksek antikor titresinin elde edilmesi, yenidoğanlarda maternal antikorlar 

yoluyla enfeksiyona karĢı etkin korunmanın sağlanması ve yenidoğanların ticari 

aĢılar ile aĢılanmasının önemli olduğu bildirilmistir (Snodgrass ve ark 1980, 

Fernandez ve ark 1998, Kim ve ark 2002). 

 

Sığırlarda rotavirusa karĢı aĢılamada Grup A Rotaviruslar için hazırlanmıĢ 

ticari aĢılar kullanılmaktadır. Bu grup içinde bulunan G6, G8 ve G10, P1, P5, P11 

genotipleri ise ishal vakalarında en fazla kayda giren genotiplerdir (Midgley ve ark 

2012, Kaplon ve ark 2013).  

 

Snodgrass ve ark (1986) P1G6 içeren canlı ticari aĢılarla aĢılanmıĢ sığırlarda 

kolostral antikor seviyelerini düĢük belirleyerek, canlı attenüe aĢıların baĢarısızlığını 

ortaya koymuĢlardır. Fakat E.coli, Cryptosporidium ve Rotavirus içeren inaktif ticari 

aĢılarla aĢılanmıĢ gebe ineklerden doğan buzağılardaki sürülerde %10‟dan daha az 

morbidite saptadıklarını bildirmiĢlerdir. 

 

Fodha ve ark (2005) Tunus‟ta, sığırlarda G6 ve G8 genotiplerinin ya da bu 

genotiplerin her ikisinin birden birçok iĢletmede yaygın olduğunu bildirmiĢler. Ticari 

aĢıların sadece G6 genotipini içeriyor olması nedeniyle G8 genotipin ekonomik 

anlamda tehlikesine dikkat çeken araĢtırıcılar, G6/G8 divalent aĢı kullanımının daha 

faydalı olacağını ifade etmiĢlerdir. 

 

Ülkemizde Hasöksüz ve ark (2008b) Trakya bölgesi ve Erzurum çevresindeki 

ishalli buzağı dıĢkılarında BRV yönünden yaptıkları genotiplendirme çalıĢmalarında 

P[5]G(6), P[5]G(10), P[11]G(8), P[11]G(10) genotiplerine rastladıklarını 

bildirmiĢlerdir. Ayrıca Alkan ve ark (2010) da BRV‟un G ve P genotiplerini 

tiplendirdikleri çalıĢmalarında P[11]G(6) serotiplerini tespit etmiĢlerdir. Bu sonuç, 

ülkemizde uygulacak olan ticari aĢılar için seçilecek serotiplerin belirlenmesine 

katkıda bulunmuĢtur. 

 

Günümüzde ise ülkemizde uygulanan ticari rotavirus aĢılarından biri de 

Scourguard 4(K) aĢısıdır. Rotavirus G6 ve G10 serotipleri, Coronavirus suĢları ve 

E.coli K99 içeren bir adjuvantlı inaktif aĢıdır. Bu aĢı gebe ineklere 3 hafta ara ile 2 

doz Ģeklinde uygulanır. Ġkinci dozu doğumdan 3- 6 hafta öncesinde yapılmaktadır. 
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Bu sayede doğumdan sonraki ilk saatlerinde aĢıya karĢı oluĢmuĢ antikorlarca zengin 

kolostrumun alınmasıyla buzağıların bu etkenlere karĢı korunması amaçlanmıĢtır. 

 

1.3. CORONAVĠRUSLAR 

 

1.3.1. Tarihçesi 

 

Ġlk coronaviruslar 1932 yılında tavuklarda identifiye edilen Ġnfectious 

Bronchitis Virus (IBV) dur. Günümüzde bu virus gamma-coronavirus 

generasyonunda yer almaktadır (Hudson ve Beaudette, 1932). Bunu daha sonra 1940 

lı yıllarda mouse hepatitis virus (MHV)‟un identifiye edilmesi izlemiĢtir (Cheever ve 

ark 1949). 

 

 Ġnsanlarda yaygın soğuk algınlığı semptomları ile kendini gösteren human 

coronavirus 229E (HCoV 229E) ve human coronavirus OC43 (HCoV-OC43) 1960‟lı 

yıllarda izole edilmiĢtir (Hamre ve Procknow 1966, Tyrrell ve Bynoe 1966). 

 

Bovine coronavirus (BCoV) ilk defa ABD'de izole edilmiĢ ve aĢı olarak 

kullanılması için kültüre edilmiĢtir (Mebus ve ark 1973). 

 

 Ġki insan coronavirus (HCoV-229E ve HCoV-OC43), diğer dört memeli 

coronavirus [MHV, bovine coronavirus (BCoV), transmissible gastroenteritis virus 

(TGEV), porcine epidemic diarrhea virus (PEDV)], ve bir avian coronavirus(IBV) 

genomları olmak üzere dokuz coronavirus genomunun tamamı sekans edilmiĢtir 

(Woo ve ark 2010). 

 

Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus (PHEV), porcine epidemic 

diarrhea virus (PEDV), porcine respiratory coronavirus (PRCV) ve feline 

coronavirus (FCoV) üzerine yapılmıĢ çalıĢmalarda genomunun tamamı sekans 

edilmiĢtir (Woo ve ark 2009a). 

 

Son yıllarda insanlarda akut solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ve Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) olarak da bilinen viruslar güncelliğini koruyarak dikkat çekmektedir. 
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SARS virusu 2003 yılında Çin‟de ortaya çıkmıĢ ve insanlarda Ģiddetli 

solunum yolları hastalıklarına yol açan ilk coronavirustur. AraĢtırmacılar bu virusun 

insanlara ekzotik hayvanlar yoluyla geçiĢ yaptığını düĢünmektedir Hilgenfeld ve 

Peiris 2013). SARS epidemisinden sonra araĢtırmalar arttırılmıĢ ve buna diğer türler 

üzerinde çalıĢmalar da eklenmiĢtir. 2012 yılında diğer bir coronavirus tipi olan 

MERS ortaya çıkmıĢtır. MERS hastalığının ise immün sistemi baskılanmıĢ 

insanlarda solunum yolu hastalığına sebep olduğu bildirilmiĢtir (Zaki ve ark 2012). 

 

MERS‟in yarasalarda saptanmıĢ bir virusla yakından iliĢkisi olduğu iddia 

edilirken, bazı araĢtırmacılar ise bu virusun develer yoluyla taĢındığını bildirmektedir 

(Hilgenfeld ve Peiris 2013). 

 

1.3.2. Etiyolojisi 

 

Coronaviruslar ICTV‟de Nadovidovirales dizini içerisinde yer alan 

Coronaviridae familyası içerisinde yer almaktadır. Virus pleomorfik yapıda olup 80-

120 nm çapında, genomik RNA nın uzunluğu 26,2-31,7kb arasındadır (Belouzard ve 

ark 2012). RNA pozitif polariteli, segmentsiz ve tek iplikçiklidir. Kapsiti helikal 

simetrili tubüler yapıdadır (White ve Fenner 2000). Enfeksiyöz olan genomik RNA 

5‟ uçta baĢlık (cap) ve 3‟ uçta poliadenile yapısına sahiptir (Kapil ve ark 1999). 

Genom helikal simetri yapısındaki nükleokapsit içinde paketlenmiĢtir (Belouzard ve 

ark 2012). Viral zarf yüzeysel çıkıntılarla (spike) kaplı olduğu için karakteristik bir 

taç görünümü oluĢturmaktadır (Fields ve ark 2001). Bu nedenle latince taç anlamına 

gelen corona adıyla adlandırılmıĢtır. 

 

Coronaviruslar antijenik iliĢkileri esas alınarak 4 gruba ayrılmaktadır.1. ve 2. 

gruptakiler memelilerde bulunurken 3.ve 4. grup coronaviruslar ise kanatlı 

kaynaklıdır (Belouzard ve ark 2012). 

 

Coronavirus genomu 6 okuma bölümünden (ORF) oluĢmaktadır. Ġlk ORF 

genonum üçte ikisini oluĢturur ve replikaz proteinini kodlamaktadır. Genomun son 

üçte birlik bölümü de yapısal proteinleri kodlamaktadır.  

 

Coronavirusların N (nükleokapsit), S (Spike) proteini, M (Transmebran) 

proteini ve E (küçük transmebran) proteini olmak üzere 4 adet yapısal proteini 

mevcuttur. Bu proteinlerden E ve M glikoproteinler virionun oluĢumunda 
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görevliyken S (Spike) proteini virusun konakçıya giriĢinde önemli bir arabulucu 

görevi yapmaktadır. Bu nedenle de konakçı çeĢitliliğinin belirlenmesinde önemli rol 

oynar (Enjuanes ve ark 2006,Perlman ve ark 2009). Ayrıca Bovine Coronavirusun da 

içinde bulunduğu betacoronavirus subgrup 2a HE (Hemaglutinin esteraz) 

glikoproteini içermektedir (Murphy ve ark 1999). Hemaglutinin Esteraz proteini 

neuraminate O-acetyl-esterase aktivitesinden sorumludur. 

 

Coronaviruslar, filogenetik ve serolojik analizler sonucunda alfa, beta, gama 

ve delta coronavirus olarak 4 farklı cinse sahiptir (Belouzard ve ark 2012). Bunlar 

Çizelge 1.2‟de Coronavirusların filogenetik tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir. 

Alfacoronaviruslar filogenetik olarak 1a ve 1b olmak üzere ayrılan iki subgruptan 

oluĢmaktadır. 

 

Betacoronaviruslar, coronavirusların en büyük bölümünü oluĢturmaktadır. 

Subgrup 2a, 2b, 2c ve 2d olarak ayrılmıĢtır. Bovine coronaviruslar subgrup 2a da yer 

almaktadır (Hasöksüz ve ark 2008a). 

 

Bovine Coronavirusların içinde bulunan Respiratorik Bovine Coronavirus 

(RBCoV) ile Calf Diarhea (CD) ve Winter Dysentery (WD) suĢlarını içine alan 

Enterik (BCoV) suĢları arasında S1 alt ünitelerindeki aminoasit farklılıklarından 

dolayı genetik olarak birbirinden farklıdırlar (Hasöksüz ve ark 2002b). 

 

Zhang ve ark (2007) ve Hasöksüz ve ark (2002b) yapmıĢ oldukları izolasyon 

çalıĢmaları ile virusun respiratorik ve enterik suĢlarını hücre kültürüne adapte ederek 

elde ettikleri izolatın genomunun tamamını sekans etmiĢlerdir. Enterik suĢun 104 

nükleotitinde, respiratorik suĢun ise 8 nükleotidinde değiĢiklik saptamıĢlardır. Bunun 

sonucunda da enterik suĢların respiratorik suĢlara göre daha fazla genetik değiĢim ve 

mutasyona eğilimli olduğunu bildirmiĢlerdir. 
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Çizelge 1.2. Coronavirusların filogenetik tablosu (Belouzard ve ark 2012). 

Cins Kısaltması Virusun Ġsmi 

Alphacoronavirus 

1a 

FCoV Feline coronavirus 

TGEV  Transmissible gastroenteritis virus 

PRCV  Porcine respiratory coronavirus 

Canine.ent.CoV  Enteric canine coronavirus 

Alphacoronavirus 

1b 

Bt.CoV.HKU2  Bat coronavirus HKU2 

H.CoV.NL63  Human coronavirus NL63 

H.CoV.229E  Human coronavirus 229E 

PED  Porcine epidemic diarrhea virus 

Bt.CoV.512.2005  Bat coronavirus 512 

Bt.CoV.HKU8.A

FCD77  

Bat coronavirus HKU8 

Bt.CoV.1B.AFC

D307  

Bat coronavirus 1B.AFCD307 

Betacoronavirus 2a 

H.CoV.HKU1  Human coronavirus HKU1 

MHV  Mouse hepatitis virus 

PHEV  Porcine hemagglutinating 

encephalomyelitis virus 

H.CoV.OC43  Human coronavirus OC43 

BCoV Bovine coronavirus 

Rat.CoV Rat coronavirus 

Equine.CoV Equine coronavirus 

Canine.Resp.CoV  Respiratory canine coronavirus 

Rabbit.CoV Rabbit coronavirus 

Betacoronavirus 2b 

H.SARS.CoV Human SARS coronavirus 

Bt.SARS.CoV.H

KU3  

Bat SARS coronavirus HKU3 

Bt.SARS.CoV.RP

3  

Bat SARS coronavirus RP3 

Bt.SARS.CoV.RF

1  

Bat SARS coronavirus RF1 

Bt.SARS.CoV.R

M1  

Bat SARS coronavirus RM1 

Betacoronavirus 2c 

Bt.CoV.HKU5  Bat coronavirus HKU15 

Bt.CoV.133.2005  Bat coronavirus 133 2005 

Bt.CoV.HKU4  Bat coronavirus HKU4 

H.MERS.CoV Human MERS coronavirus 

Betacoronavirus 2d Bt.CoV.HKU9  Bat coronavirus HKU9 

Gamacoronavirus 

IBV  Avian infectious bronchitis virus 

Turkey.CoV Turkey coronavirus 

Duck.CoV Duck coronavirus 

SW1.CoV  Beluga whale coronavirus 

Deltacoronavirus 

Bulbul.CoV Bulbul coronavirus 

Thrush.CoV Thrush coronavirus 

Munia.CoV Munia coronavirus 
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ġekil 1.3. Coronavirus EM görüntüsü 

(https://researchnews.osu.edu/archive/saifnas.htm). 

 

 

1.3.2.1.Viral Proteinler 

 

Yapısal Olmayan Proteinler: Coronavirusların yapısal olmayan proteinleri 

genomun 2/3 ünü oluĢturmaktadır. Ġlk yapısal olmayan protein polymerase precursor 

polyprotein 1a ve 1b yi sentezlemekle görevlidir. Viral RNA sentezinden sorumlu 

olduğundan dolayı direkt olarak viral genomdan üretilir. Precursor polyprotein, 

subgenomik mRNA için genomdan transkribe edilen RNA ya bağımlı RNA 

polimeraz enzimi yapımını yönlendirmektedir. Diğer nonstructural proteinler 7 

subgrup mRNA tarafından sentezlenmektedir. Papain-like protease (PLP) ve 

chymotrypsin 3C-like protease (3CL) nonstructural proteinleri ORF 1a‟dan 

oluĢmaktadır. Bovine Coronaviruslar, betacoronavirus subgrup A da yer alır ve 2 

adet PLP içermektedir (Fields ve ark 2001,Woo ve ark 2010). 

 

Hemaglutinin Esteraz: Gen transferi yoluyla Influenza C-like HE proteininden 

geldiği düĢünülmektedir. Bundan dolayı da reseptöre bağlanma gibi benzer 

fonksiyonlara sahiptir (Hasöksüz ve ark 2002, Woo ve ark 2010). Spike proteini gibi 

HE, 9-O-acetylated neuraminic asite bağlanır (Fields ve ark 2001). HE yalnızca 

insan, fare ve bovine coronavirusları da içeren Subgrup A betacoronaviruslarda 

bulunmaktadır (Hasöksüz ve ark 2002, Woo ve ark 2010). Viral replikasyon için 

gerekli değildir. Fakat viral patojeniteyi değiĢtirebilmektedir (Fields ve ark 2001). 
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Spike: Spike (S) glikoproteini 20nm uzunluğunda olup zarfı çepeçevre sarmıĢtır. S 

protein baĢlıca reseptöre bağlanma ve virusun hücreye giriĢinde önemli bir yere 

sahiptir (Woo ve ark 2010). Spike protein, tip 1 glikoprotein yapısnda olup 1363 

aminoasitten oluĢur ve virusa taç görünümü verecek Ģekilde yüzeyde bir araya 

gelmektedir. Ayrıca Spike protein S1 ve S2 alanlarından oluĢur ve hücresel 

proteazlar tarafından virusun olgunlaĢması sırasında ayrılır. S glikoproteinin 

nötralizan antikorları uyarma, hücre reseptörüne bağlanma, hücre membranında 

füzyon ve hemaglutinasyon gibi görevleri vardır. S1 bölümü reseptöre bağlanma ve 

tanınmadan sorumluyken, S2 bölümü ise viral ve hücresel membranların füzyonuna 

aracılık eden transmembran protein iĢlevi görmektedir (Belouzard ve ark 2012). 

 

E ve M Protein: E ve M proteinleri virusun oluĢumuna yardımcı küçük 

transmembran proteinlerdir. Virionun tomurcuklanması için gereklidir. Ayrıca alfa 

interferon üretimini baĢlatır. Bu proteinler kısa sekans aralığında oldukları için 

filogenetik çalıĢmalarda iyi bir hedef bölge değildirler (Woo ve ark 2010). 

 

Nükleokapsit: Viral zarfın altında bulunan ve koruyucu bir görev üstlenen 

proteindir. Viral genomik RNA‟yı sarar. Hücresel immüniteyi aktifleĢtirir. 

Nükleokapsit proteinin, RNA sentezinde kilit rol oynadığı ve hücredeki sinyal 

yollarıyla iliĢkisi olduğu gösterilmiĢtir (Hurst ve ark 2013). ORF1ab bölgesinden 

kodlanır. Filogenetik çalıĢmalarda N geni en sık kullanılan hedef bölgelerdendir. 

Ġmmünojenitesi nedeniyle de serolojik tanılarda rekombinant protein olarak 

kullanılmaktadır (Woo ve ark 2010). 

 

1.3.3. Replikasyon 

 

Virusun replikasyonunun tamamı hücre stoplazmasında gerçekleĢir  

Coronaviruslar S ve HE glikoproteinleri vasıtasıyla hücre membranına tutunurlar. 

Virusun hücreye girmesi ya füzyon dediğimiz hücre plazma membranı ile zarfın 

direkt füzyonu Ģeklinde ya da endositik veziküllerle virus zarfının arasında oluĢan 

füzyon sonucu endositoz yoluyla olmaktadır (Clark 1993). Hücreye giren virus 

zarfından ayrılır. Viral zarf ve nükleokapsitinden ayrılan pozitif polariteli RNA 

ribozomlara bağlanır ve RNA‟ya bağlı RNA polimeraz enzimi aracılığıyla negatif 

polariteli RNA sentezlenir. Genomun 5‟ ucundaki 2/3 lük bölümün ürünü iki 

poliproteindir. Bunlardan büyük olanı ribozomal çerçeve kayması (ribosomal frame-

shift) sonucunda üretilmektedir. Bu proteinlerin her biri posttranslasyonel olarak self 
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cleavage iĢlemine tabi tutulmakta ve sonuçta ortaya çıkan polipeptitler RNA 

polimerazı oluĢturmaktadır. Bu enzim daha sonra tam uzunlukta komplementer 

negatif polariteli RNA‟nın kopyalanmasında görev yapmaktadır. Bu RNA‟dan ise 

sadece tam uzunlukta pozitif polariteli RNA‟lar değil aynı zamanda 3‟ uçta nested 

set adı verilen subgenomik RNA türleri kopyalanmaktadır. Nested Set 5-7 adet 

birbiriyle örtüĢen mRNA türlerini içermektedir. Bunlar ortak 3‟ uçtan baĢlamaktadır 

ve farklı uzunluklara sahiptir. 5‟ uçta ise 70 nükleotidlik ortak lider dizilimine 

sahiptir. Bu transkriptler lider tarafından öncüllenen kesikli transkripsiyon 

mekanizması ile üretilmektedir. Bu mekanizmada polimeraz ilk olarak negatif 

polariteli antigenomun 3‟ ucundan Ģifreleme yapmayan lider dizilimini 

kopyalamaktadır. Daha sonra baĢlıklanan lider RNA kalıptan ayrılmakta ve herhangi 

bir genin baĢlangıcındaki komplementer dizilimle birleĢmekte ve kalıbın 5‟ ucuna 

doğru kopyalanmaya devam etmektedir. Sadece 5‟ ucuna yakın bölgedeki özgün 

dizilimler (Nested Set içinde kendinden daha küçük mRNA ile paylaĢılmayan 

dizilim) translasyona uğramaktadır ve dolayısıyla ürünler özgün proteinlerdir. 

 

M (Membran protein) endoplazmik retikulumun siternimu veya golgi 

kompleksi gibi internal membranlara yönelmektedir. Bundan dolayı da virionlar 

plazma membranından değil buinternal membranlardan tomurcuklanmaktadır. 

Virionlar daha sonra veziküller içerisinde plazma membranına taĢınmakta ve 

ekzositozla hücre dıĢına bırakılmaktadır (Doymaz 2000). 

 

1.3.4. Epidemiyolojisi 

 

BCoV tüm dünyada çiftlik hayvanlarında yaygın görülen önemli bir 

patojendir. Virus, buzağılarda ishal ve solunum yollarında hastalıklara yol açarken 

eriĢkin sığırlarda subklinik enfeksiyonların yanı sıra “Winter Dysentery (WD)” 

olarak adlandırılan sindirim sistemi enfeksiyonlarına yol açmaktadır (Saif ve ark 

1991, Athanassious ve ark 1994, Fukutomi ve ark 1999). 

 

BCoV‟nin neonatal buzağı ishallerinde en yaygın primer patojen olduğu 

belirtilmiĢtir (Hasöksüz ve ark 2002, Jeong ve ark 2005, Decaro ve ark 2008, 

Bidokhti ve ark 2013, Ohlson ve ark 2013, Ammar ve ark 2014, Mawatari ve ark 

2014). Türkiye‟de buzağı ishallerinde rotavirustan sonra BCoV‟un ikinci sırayı aldığı 
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bilinmektedir. Ülkemizde BCoV enfeksiyonu prevalansı %1-37,1 arasında 

bulunmuĢtur (Alkan ve ark 1998, Hasöksüz ve ark 2005). 

 

Ayrıca ishalli ya da sağlıklı buzağı ve eriĢkin sığırların nazal svap 

örneklerinden BCoV izolasyonu birçok araĢtırıcı tarafından belirtilmiĢtir 

(Tsunemitsu ve ark 1991, Hasöksüz ve ark 1999b, Lathrop ve ark 2000, Zhang ve ark 

2007, Hansa ve ark 2013). 

 

Etken genellikle enfekte dıĢkı ile kontamine olmuĢ yem ve su ile oral yolla 

bulaĢmaktadır. Ayrıca etkenin fekal-oral yolun haricinde aerosol yolla da 

bulaĢabileceği bildirilmiĢtir (Tsunemitsu ve ark 1991, Hasöksüz ve ark 2005). Virus 

sürüler arası canlı hayvanlar yoluyla ya direkt olarak ya da kontamine personel ve 

alet, ekipman yoluyla taĢınmaktadır (Decaro ve ark 2008, Fulton ve ark 2011). 

 

Birçok araĢtırmada BCoV‟un ishalli buzağılar tarafından saçıldıktan sonra 

besi hayvanları yoluyla taĢındığı bildirilmiĢtir (Cho ve ark 2001b, Hasöksüz ve ark 

2002a, Fulton ve ark 2011). 

 

Respiratorik BCoV‟un hem enterik hem de solunum sistemi belirtileri yoluyla 

saçılım gösterdiği, bu saçılımın ise 0-4. günlerde pik düzeyde olduğu da bildirilmiĢtir 

(Thomas ve ark 2006). Solunum belirtileri ve ateĢ belirtisi göstermeyen seropozitif 

hayvanların beĢte birinde nazal saçılıma rastlanılmıĢtır (Tsunemitsu ve ark 1999b). 

 

Dünyanın birçok ülkesinde, BCoV‟un rotavirus, BVDV, Bovine Torovirus, 

Salmonella, E. coli, Cryptosporidium parvum gibi etkenlerle beraber buzağı 

ishallerine yol açtığını bildirmiĢlerdir (Ganaba ve ark 1995, Fuente ve ark 1999, 

Storz ve ark 2000). 

 

Respiratorik BCoV‟un önce solunum sisteminde enfeksiyon oluĢturduğu, 

daha sonra ishale neden olduğu bildirilmiĢtir (Hasöksüz ve ark 2002a). Yine 

respiratorik izolatlarla enfekte edilen kolostrum almamıĢ buzağılarda solunum yolu 

semptomlarının yanında ishal bulgularının da ortaya çıktığı, nazal ve rektal olarak 

saçılım gösterdiği bildirilmiĢtir (Cho ve ark 2001a). 
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Hasöksüz ve ark (2002b) BCoV‟a ait spike glikoproteini S1 alt ünitelerinin 

moleküler yapısını inceledikleri çalıĢmalarında respiratorik (RBCoV) ile enterik 

ĢuĢların genetik olarak birbirinden farklı olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 

EriĢkin hayvanlar genellikle BCoV ile subklinik enfekte olabilir ve hastalığın 

sürü içinde yayılmasında önemli rol oynayabilirler. EriĢkin sığırlarda virusun 

saçılımında gebelik, doğum ve mevsimsel faktörler de rol oynamaktadır (Chengping 

ve ark 1991, Saif ve ark 1991). EriĢkin sığırlarda BCoV saçılımının, doğum 

esnasında arttığı, bu nedenle yeni doğanların enfeksiyonlara karĢı duyarlı oldukları 

ve buzağıların yaĢamlarının ilk günlerinde etkene maruz kalmalarında annelerinin 

etkisinin büyük rol oynadığı bildirilmektedir (Collins ve ark 1987). 

 

Hasırcıoğlu (2005) ishalli buzağılarda coronavirus tespiti ve sağlıklı sığırların 

epidemiyolojideki rolünü araĢtırdığı çalıĢmasında, ishalli buzağılarda %25 

(9/36)‟inde, sağlıklı annelerinde ise %76 (35/46)‟sında seropozitiflik saptamıĢtır. 

 

Alkan ve ark (2008)‟nın Türkiye‟de ishalli buzağılarda rota ve 

coranavirusların varlığını araĢtırdıkları epidemiyolojik bir çalıĢmada, topladıkları 83 

adet dıĢkı örneğinden 44 (%53)‟ünde BCoV saçılımı olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 

Dünyada BCoV ile ilgili yapılan çalıĢmalarda, sığırlarda özellikle kıĢ 

aylarında değiĢen oranlarda dıĢkı ile virus saçılımı tespit edildiği ifade edilmiĢtir 

(Collins ve ark 1987, Kyoung ve ark 2001). Kyoung ve ark (2001) 56 adet sığır dıĢkı 

örneği kullanarak yaptıkları bir çalıĢmada, 0., 4., 14. ve 21. günlerde dıĢkı örnekleri 

aldıkları ishalli ve ishalli olmayan sığırlarda %22 oranında BCoV‟un dıĢkı ile 

saçıldığını saptamıĢlardır. AraĢtırıcılar (2001) ishalli olmayan sığırlarda, ishalli 

sığırlar ile aynı oranda virus saçılımının, söz konusu sığırların nakilleri sırasında 

ishalli olup, halen virusu saçmalarına bağlı olabileceğini ve bu durumun kronik 

enfekte eriĢkin hayvanlarda strese bağlı saçılımın sonucu olarak düĢünülebileceğini 

belirtmiĢlerdir. Subklinik enfekte sığırlarda virus saçılımının ise enfekte eden virusun 

titresi, saçılımın sınırlı süreli olması ve virusun antikorlar ile kompleksler oluĢturarak 

atılması gibi bazı faktörlere bağlı olarak her zaman mümkün olamayacağını da 

belirtmiĢlerdir (Kyoung ve ark 2001). 

 

Collins ve ark (1987) ortalama olarak %60 oranında BCoV kaynaklı ishal 

insidensinin tespit edildiği bir iĢletmede, eriĢkin sığırlarda gebelik, mevsimler, 
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aĢılama gibi faktörlerin viral saçılıma üzerine etkisini incelemiĢlerdir. KıĢ aylarında 

eriĢkin sığırlarda %50-60 oranında BCoV saçılımı saptadıklarını, yaz aylarında ise 

saçılımın saptanmadığını bildirmiĢlerdir. BCoV‟un saçılım insidensinin ise, doğum 

öncesi %30-40 iken doğumda %65 ve doğum sonrası 2 haftada ise %71 olarak 

saptandığını belirterek, annelerin doğum zamanı saçıcılığının yenidoğanların 

enfeksiyona duyarlı olduğu postnatal yaĢamın ilk zamanlarında olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca bir grup sığırda aĢı uygulanmasına rağmen aĢılı ve aĢısız 

hayvanlarda, kıĢ aylarında %30‟a varan saçılımın 2 yıl süresince gözlendiğini ve 

eriĢkin sığırlarda bu saçılımın yenidoğanlarda dönemsel epizootilerde önemli bir 

kaynak olduğunu da belirtmiĢlerdir.  

 

Saif ve ark (1991) 6 farklı sürüde bulunan Winter Dysentery (WD) sendromlu 

sığırların %90‟ında (26/29), aynı iĢletmelerde bulunan sağlıklı görünümlü sığırların 

ise %9‟unda (1/11) BCoV‟un saçılımını tespit etmiĢlerdir. AraĢtırıcılar (1991), WD 

ve sağlıklı görünümlü sığırlarda seropozitiflik oranlarının ise sırasıyla %73 ve %25 

olarak bildirerek, sağlıklı sığırların epidemiyolojik önemine dikkat çekmiĢlerdir. 

 

Al Mawly ve ark (2015b) Yeni Zelanda‟da enteropatojenik risk faktörlerini 

inceledikleri çalıĢmalarında, 97 süt sığırı iĢletmesinden topladıkları 1283 sığırdan 

sıvı, yarı katı ve katı dıĢkı örneklerini incelemiĢler, 9-21 günlük buzağılarda en çok 

C.parvum, BRV, BCoV enfeksiyonları ve miks enfeksiyonlara rastlamıĢlardır. 

AraĢtırıcılar açık ahırda yetiĢtirilen hayvanların kapalı ahırlarda bulunanlara göre sıvı 

dıĢkılama oranının daha yüksek olduğunu bildirmiĢlerdir. Ayrıca mastitli 

hayvanlarda, antibiyotik kullananlarda, saman altlık kullananlarda ve diĢilerde sıvı 

dıĢkılama oranlarında azalma tespit etmiĢlerdir. 

 

1.3.5. Patogenez 

 

Bovine coronavirus fekal-oral yolla bulaĢmaktadır. Enterik sistemin virus 

enfeksiyonu, ince barsağın baĢlangıcında baĢlar, ince ve kalın barsağa baĢtanbaĢa 

yayılır. Bovine coronavirus konakçının proteazlarına karĢı oldukça dayanıklı olduğu 

için gastrointestinal kanalda canlı kalabilmektedir. Ġnvitro Ģartlarda BCoV üretmek 

için kullanılan tripsinin virusun infektivitesini arttırdığı bildirilmiĢtir (Thomas ve ark 

2006). 
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Virus replikasyonu epitel hücrelerin yüzeyinde gerçekleĢir (Clark 1993). 

BCoV replikasyonu ince barsakların villileri üzerindeki olgunlaĢmıĢ epitel 

hücrelerinde ve kolonun yüzeysel epitel hücrelerinde gerçekleĢmektedir. Virus 

enfekte dokularda hücrelerin füzyonuna ve zamanla lizisine neden olmaktadır (Fields 

ve ark 2001). Bunun sonucunda da bu hücrelerin yerini olgunlaĢmamıĢ mukozal 

epitel hücreleri alır. Ġnce barsaklardaki bu değiĢikliklere bağlı olarak villilerin boyu 

kısalır. Villilerin birleĢmesi sonucu villus atrofisi Ģekillenir. Kolon hücrelerinde de 

dejenerasyonlar sonucunda mukozal erozyonlar Ģekillenmektedir (Clark 1993). 

 

Barsak epitel yıkımı çok Ģiddetlidir ve bazen olgunlaĢmamıĢ hücreler normal 

sindirim enzimlerinin sekresyonunu yapamaz ve böylece barsakların sindirim 

kapasiteleri azalır. Barsak lümenindeki sindirilmemiĢ laktozun birikmesi ile 

mikrobiyal aktivitede artıĢa ve osmotik dengesizliğe neden olur. Sindirim ve emilim 

kapatisesinin azalması, su ve elektrolit kaybı ile birlikte ishale yol açar. ġiddetli 

enfeksiyonlarda ishal, dehidrasyon, asidosis ve hypoglysemiye neden olur ve akut 

Ģok ve kalp yetmezliğine bağlı ölüm Ģekillenir (Clark 1993). 

 

Respiratorik BCoV ise nazal mukozada ilk olarak çoğalır. Fakat mukusta 

bulunan virusun yutma yoluyla alınmasıyla da virus barsak mukozasına geçiĢ 

yaparak enteritise yol açabilmektedir (Saif 2010). 

 

Otopside, ince barsaklarda villiler kısalmıĢtır. Villilerin üzeri hücrelerle 

örtülmüĢtür ve pullanma Ģeklinde görünür. Barsak içeriği kanlıdır. Ġshal ile 

kaybedilen su ve elektrolit sonucu zayıflama ve ölüm Ģekillenir. ġiddetli 

enfeksiyonlarda dehidrasyonun yanında, asidosis, hypoglycemia ve akut Ģok veya 

kalp yetmezliğine bağlı olarak ölüm görülür.  

 

Respiratorik enfeksiyon diğer ekenlerin (Mannheimia hemolytica ve 

Pasteurella multocida) de bir araya gelmesi sonucu akciğerlerde fibrinli yapı 

oluĢumu ve nekrotik pnömoniyle karakterize akciğer lezyonları oluĢturur. Fakat en 

Ģiddetli belirtileri ise bronĢitis ve bronĢiolitis oluĢumudur (Storz ve ark 2000). 

 

1.3.6. Klinik Bulgular 

 

Bovine coronavirus neonatal buzağı ishallerinin birincil patojenlerden ilk 

identifiye edilmiĢ olanıdır (Mebus ve ark 1973). Enterik BCoV enfeksiyonları 
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buzağılarda oldukça Ģiddetli bir Ģekilde kendini gösterirken, respiratorik BCoV 

enfeksiyonları ise genellikle yetiĢkin sığırlarda gözlenmekte ve eğer diğer etkenlerde 

olaya karıĢırsa ölümlere bile sebep olabilen daha Ģiddettli enfeksiyonlara neden 

olabilmektedir (Saif 2010). 

 

Buzağıların BCoV enfeksiyonuna karĢı en duyarlı oldukları yaĢ doğumdan 

sonra 3-21. günleridir. Enfeksiyonun inkubasyon süresi 16-24 saat gibi oldukça 

kısadır. Buzağılar önce bitkinleĢir, iĢtahsızdırlar ve zamanla sulu bir ishal ile kendini 

gösterir. Ġshal 4-5 gün sürer. Ġshalli dıĢkıda kesilmiĢ süt ve mukus görülebilir. 

Enfekte olmuĢ buzağılar zayıflarlar. 

 

Respiratorik BCoV ise genellikle 3-7 aylık genç sığırlarda ve 2-6 yaĢ ile daha 

yaĢlı sığırlarda genellikle öksürük, ateĢ, rihinitis, pnömoni ve eĢ zamanlı ishalle 

kendini gösteren bir enfeksiyona sebep olmaktadır (Heckert ve ark 1991). 

Buzağılarda respiratorik BCoV enfeksiyonlarında ortalama 5 gün boyunca dıĢkı ve 

nazal saçılım saptanmıĢtır (McNulty ve ark 1984,Reynolds ve ark 1985). 

 

Coronavirusların neden olduğu diğer önemli hastalıklardan biri de kıĢ 

dizanterisidir. KıĢ dizanterisi akut seyir gösterir. KıĢın yetiĢkin süt ineklerinde 

görülen oldukça bulaĢıcı gastrointestinal hastalıklardan biridir. Bu hastalıkta 

morbidite yüksek olmasına rağmen hastalığın mortalitesi düĢüktür. Birkaç gün içinde 

kendiliğinden iyileĢme tipiktir. Klinik belirtilerinde dizanteri, süt üretiminde ciddi 

azalma, anoreksia, depresyon ve öksürük gibi hafif solunum yolu belirtileri 

görülmektedir (Campbell ve Cookingham, 1978). 

 

Hastalık taĢıyıcı hayvanlar ve fomitler yoluyla kolaylıkla bulaĢır. Ayrıca bu 

hastalık özellikle kıĢ aylarında ve kuzey bölgelerde uzun süre kapalı ortamda 

yetiĢtirilen hayvanlarda daha sık görülmektedir (Clark 1993). 

 

Ayrıca BCoV, respiratorik bulgularla beraber seyreden Bovine Respiratory 

Disease Complex (BRDC) veya Shipping Fever da denilen hastalığa yol açmaktadır. 

Enfeksiyon genellikle subklinik seyretse bile klinik belirtiler genellikle 12-16 

haftalık sığırlarda belirgin gözükmektedir. Solunum yolarında öncelikle virusun 

etkilediği bölgeler burun epiteli ve trakeadır. Bu bölgede virus rhinitis, aksırma, 

öksürme gibi hafif ve orta Ģiddette üst solunum yolu enfeksiyonuna neden 
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olmaktadır. Ayrıca virus alt solunum yollarını da enfekte edebilmekte ve küçük çapta 

akciğer lezyonlarına yol açmaktadır. BCoV kaynaklı solunum yolu enfeksiyonları 

genellikler hafif seyirli olmasına rağmen, diğer patojen etkenlerle enfeksiyonlara 

karĢı canlıları predispoze hale getirebilmektedir. BCoV ile enfekte olan buzağıların 

solunum ve intestinal kanalların her ikisinde de virusu bulundurabilecekleri 

bildirilmiĢtir (Tsunemitsu ve ark 1991, Hasöksüz ve ark 1999a). Genellikle enterik 

patojenler tarafından bulaĢmada kullanılan fekal oral yola ek olarak, BCoV solunum 

yolu enfeksiyonlarında aerosol-nazal yol ile de virus bulaĢının olabileceği ifade 

edilmiĢtir (Hasöksüz ve ark 2005). BRDC‟nin Ģekillenmesine neden olan 

mikroorganizmalar bovine respiratory syncytial virus, parainfluenza-3 virus, bovine 

herpesvirus, bovine viral diarrhea virus, Mannheimia haemolytica serotype 1 and 

Pasteurella multocida olduğu bildirilmiĢtir (Storz ve ark 2000). BCoV‟un BRDC 

oluĢumunda birincil role sahip patojen olduğunu ileri sürmektedirler (Decaro ve ark 

2008). Bu enfeksiyonun klinik bulgularında ise dispne, ateĢ, kilo kaybı, öksürük, 

pnömoni ve ani ölümler Ģekillenmektedir. 

 

1.3.7. TeĢhis 

 

1.3.7.1 Direkt TeĢhis 

 

BCoV‟un direkt teĢhisi genellikle dıĢkıdan virusun ya da virus antijenlerinin 

varlığının saptanması esasına dayanmaktadır. Hücre kültüründe kolaylıkla 

üretilememesi nedeniyle, hücre kültürü izolasyonu teĢhis amacıyla nadiren kullanılan 

bir yöntemdir. BCoV‟nin teĢhisinde en yaygın kullanılan yöntemler; dıĢkı 

örneğinden immünokromatografik hızlı tanı kitleri, EM, IEM, ELISA, IFA, HA, RT-

PCR tekniğidir. 

 

BCoV‟un hızlı immünokromatografik yöntemlerledirekt teĢhisi 

yapılabilmektedir. Uhde ve ark (2008) Ġsviçre‟de yaĢları 1-21 günlük 147 adet ishalli 

buzağıya ait dıĢkı örneklerini BRV, BCoV, C. parvum, E. coli gibi enteropatojenlerin 

varlığı yönünden immunokromatografik hızlı tanı kiti ile araĢtırmıĢlar, dıĢkı 

örneklerinin %1,4‟ünü BCoV yönünden pozitif olarak belirlemiĢlerdir.  

 

Bartel ve ark (2010) Hollanda‟da normal ve ishalli 1-21 günlük buzağılardan 

aldıkları 400 adet dıĢkı örneğinde enteropatojenlerin yaygınlığını 

immünokromatografik hızlı tanı kiti ile araĢtırmıĢlardır. Sonuç olarak araĢtırıcılar 
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(2010) buzağı dıĢkılarının %3,1‟ini BCoV varlığı yönünden pozitif olarak tespit 

etmiĢlerdir. 

 

Altuğ ve ark (2013) neonatal buzağı ishallerinin immunokromotografik test 

kitleri ile hızlı etiyolojik teĢhisi üzerine yaptıkları çalıĢmalarında, 51 ishalli 

buzağıdan elde edilen örneklerin 1 (%1,96)‟inde BCoV varlığını bildirmiĢlerdir. 

 

Virusun dıĢkı örneklerinden EM yöntemiyle direkt teĢhisi oldukça 

dezavatajlıdır. Çünkü virusun morfolojik olarak pleomorfik yapıya sahip olması, 

virus benzeri partiküllerle karıĢma olasılığının yüksek olması neden olmaktadır. Bu 

nedenle sonuçların doğrulanması gerekebilmektedir (Shoenthaler ve Kapil 1999). 

 

De Rayke ve ark (1986) 3 haftalıktan küçük 32 adet ishalli buzağıdan 

topladıkları örnekleri EM ile incelemiĢler, ishalli buzağıların %32‟sinde Coronavirus 

partiküllerine rastladıklarını bildirmiĢlerdir. 

 

Benfıeldm ve Saif (1990) ishalli buzağılardan ve WD (Winter Dysentery)‟li 

ineklerden topladıkları dıĢkılarından hazırladıkları inokulumları HRT-18 hücre 

hattında 3 kez pasajlandıktan sonra elde ettikleri izolatı IEM yöntemi ile incelemiĢler 

ve biraraya toplanmıĢ 10-20 virion partikülü gözlemlediklerini bildirmiĢlerdir. 

 

Tsunemitsu ve ark (1991) 180 ishalli buzağıdan topladıkları örnekleri HRT-

18 hücre kültüründe izolasyonunu gerçekleĢtirdikten sonra çoğaltılan izolatları EM 

yöntemi ile incelemiĢler ve coronavirus partiküllerini tespit ettiklerini bildirmiĢlerdir. 

 

BCoV hücre kültüründe izolasyonu zor bir virustur. Bu amaç için en çok 

kullanılan hücre hattı HRT-18 (Human Rectal Tumour)‟dir (Benfield ve Saif 1990, 

Tsunemitsu ve ark 1991). Ayrıca diğer duyarlı hücre kültürleri olan Vero (African 

Gren Monkey Kidney), MDBK (Madin Darby Bovine Kidney), MDCK1 (Madin 

Darby Canine Kidney-1) gibi kültürlere de ekim yapılarak virus izolasyonu 

gerçekleĢtirilir (Saif 1988). 

 

Virusun primer hücre kültüründe çoğaltılması için tripsin ilavesi önemli bir 

yer tutmaktadır (Saif 1988, Murphy 1999). Tripsin ilavesi Coronavirusların yapısında 

bulunan S1 ve S2 glikoproteinlerinin ayrıĢmasına yol açmaktadır. Bu sayede S1 
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proteini hücre reseptörüne bağlanırken S2 proteini hücre füzyonunun 

gerçekleĢmesinde rol almaktadır (Holmes ve Lai 1996). 

 

BCoV hücre dökülmesi ve sinsityum oluĢumuyla karakterize bir CPE 

oluĢturmaktadır. Virusun suĢu ve konakçının hücre tipine bağlı olarak CPE oluĢumu 

değiĢkenlik göstermektedir. Tripsin ilavesi CPE ve plak oluĢumunu arttırmaktadır 

(Clark 1993). 

 

Benfıeldm ve Saif (1990) WD ‟li ineklerin dıĢkı filtratlarından hazırladıkları 

örnekleri HRT-18 hücre kültürüne inokule etmiĢler ve CPE gözlemlediklerini 

bildirmiĢlerdir. HRT-18 hücre hattında WD‟li izolatların inokulasyonundan sonra 3. 

pasajın sonunda CPE gözlemlemiĢlerdir. AraĢtırıcılar oluĢan CPE görünümlerinde 

virusun hücrelerde kümeleĢme, yuvarlaklaĢma ve geniĢleme tarzında oluĢumlar 

meydana getirdiğini bildirmiĢlerdir. 

 

Hasöksüz ve ark (2002a) ABD‟nin Ohio eyaletinde besi danalarından 

topladıkları 32 nazal ve dıĢkı örneğini HRT-18 hücre kültürüne adapte etmiĢler, 

örneklerin 7‟sinde virusun enterik, 28‟inde ise respiratorik suĢunu izole etmiĢlerdir. 

 

Zhang ve ark (2007) ile Hasöksüz ve ark (2002b)‟nın yapmıĢ olduğu 

izolasyon çalıĢmalarında izole ettikleri virusun respiratorik ve enterik suĢlarını HRT-

18 hücre kültürüne adapte ettikten sonra genomunun tamamını sekans etmiĢlerdir. 

ÇalıĢmalarında, HRT-18 hücre kültüründe virusun 14-15 pasajı sonrasında enterik 

suĢun 104 nükleotitinde, respiratorik suĢun ise 8 nükleotidinde değiĢiklik 

saptamıĢlardır. Bunun sonucunda da enterik suĢların respiratorik suĢlara göre daha 

fazla genetik değiĢim ve mutasyona eğilimli olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 

BCoV, hemaglutinasyon yeteneğine de sahip olduğu için HA testi tanı amaçlı 

kullanılabilmektedir (Gaber ve Kapil 1999, Shoenthaler ve Kapil 1999). BCoV fare 

eritrositlerini hemaglutine edebildiği halde insan, koyun, sığır, kobay ve tavĢan 

eritrositlerini hemaglutine edemediği bildirilmiĢtir (Tsunemitsu ve ark 1991). Fakat 

HA testi dıĢkıda spesifik olmayan hemaglutininleri içermesi nedeniyle yanlıĢ 

sonuçlara da yol açabilmektedir. Bu nedenle rutin olarak kullanımı uygun değildir. 

 

BCoV‟un tanısında rutin olarak kullanılan testlerden biri de ELISA‟dır. Bu 

test IFA testi ile benzerlik göstermektedir. Burada ikinci antikor bir enzimle (horse 
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radish peroksidase) ile iĢaretlenmiĢtir. Ortama katılan kromojen substrat, pozitif 

olgularda renk meydana getirir ve buna göre değerlendirme (kolorimetrik olarak) 

yapılır. Gerek monoklonal gerekse poliklonal antikorlar kullanılarak direkt teĢhisi 

yapılmaktadır (Crouch ve ark 1984,Smith ve ark 1996, Alkan 1998, Hasöksüz ve ark 

2002a). DüĢük konsantrasyonlarda bile enterik patojenleri tespit yeteneğine sahiptir 

(Selim ve ark 1991, Kelkar ve ark 2004). 

 

ELISA ile hem antikor ve hem de antijen aranabilir. Ancak ELISA yöntemi 

ile BCoV‟a ait enterik ve respiratorik suĢlar antijenik olarak ayırt edilememektedir 

(Boileau ve Kapil 2010). 

 

Fagan ve ark (1994) Ġrlanda‟da ishal semptomları gösteren 28 günlüğün 

altındaki buzağılardan topladıkları dıĢkıları monoklonal antikor içeren ELISA 

yöntemi ile inceleyerek, dıĢkıların %10,3‟ünde BCoV antijen varlığını tespit 

etmiĢlerdir. 

 

Alkan ve ark (1998) ülkemizin 6 değiĢik ilinde (Bursa, ġanlıurfa, Konya, 

Denizli, Samsun, Ankara) bulunan ishalli buzağılardan topladıkları 83 adet dıĢkı 

örneğini ELISA ile incelemiĢler, %18‟ini BCoV pozitif ve %13,6‟sını da hem BRV 

ve hem de BCoV yönünden pozitif olarak bildirmiĢlerdir. 

 

Shoenthaler ve Kapil (1999) ABD‟de bulunan hayvanlardan topladıkları dıĢkı 

örneklerinde BCoV varlığını araĢtırmak amacıyla, BCoV‟un spike proteinine özgü 

monoklonal antikorlar kullanılarak bir ELISA sistemi geliĢtirmiĢlerdir. AraĢtırıcılar 

bu sistemi, EM ve HA testleri ile karĢılaĢtırmıĢlar ve ELISA‟nın HA testine göre 

%81, EM tekniğe göre ise %96 oranında daha duyarlı olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

ÇalıĢmalarında ELISA sistemlerinin 10
4
 adet kadar olan virus partikülünü 

saptayabildiğini, fakat EM yöntem ile en az 10
5
 adet virus partikünün bulunması 

gerektiğini bildirmiĢlerdir. 

 

Gaber ve Kapil (1999) ABD‟de 347 adet ishalli buzağı dıĢkılarında ELISA ile 

%91,4 oranında antijen pozitifliği ve HA testi ile %86,7 oranında BCoV pozitifliği 

saptadıklarını bildirmiĢlerdir. 

 

Alkan ve ark (2002) 116 eriĢkin sığırlardan örneklenen dıĢkı örneklerinde 

ELISA ile BCoV antijeni tespit edemediklerini bildirmiĢlerdir. 
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Alkan ve ark (2004) yeni doğan buzağı ishallerine karĢı ticari aĢı ile aĢılanan 

sığırlardan doğan yavrularda pasif bağıĢıklık düzeyini belirledikleri çalıĢmalarında 

41 adet aĢılı sığırlara ait yenidoğan buzağının dıĢkısında ELISA ile BCoV antijeni 

yönünden pozitiflik saptayamadıklarını bildirmiĢlerdir. 

 

Bovine Coronavirusun dıĢkıdan ve nazal sıvılardan yapılan tek aĢamalı RT-

PCR ve nested PCR ile moleküler tanısı oldukça duyarlı bir yöntemdir ve rutinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Verbeek ve ark 1990, Cho ve ark 2001, Hasöksüz 

2002a, Brandao ve ark 2006, Takiuchi ve ark 2008, Decaro ve ark 2008, Asano ve 

ark 2010, Bok ve ark 2015). Buna rağmen yine de yanlıĢ negatif sonuçların riski de 

göz önünde bulundurulmalıdır (Traven ve ark 2006).  

 

PCR, mevcut örneklerden viral genomik bilginin miktarının saptanmasında 

kullanılır (Reynolds ve ark 1984). Bu teknik sekans analizi ve klonlama gibi 

yöntemler için yardımcı bir yöntemdir. PCR diğer ELISA gibi serolojik yöntemlere 

nazaran daha duyarlı ve özgül bir yöntemdir (Hasöksüz ve ark 2002a). 

 

Ayrıca RT-PCR gibi moleküler tekniklerin ELISA gibi testlere göre duyarlı 

ve özgül olduğunu özellikle de subklinik enfeksiyonların teĢhisinde önemli bir yer 

tuttuğunu bildirilmiĢtir (Hasöksüz ve ark 2002a). 

 

Hasöksüz ve ark (2002b) tarafından yapılmıĢ bir çalıĢmada da virusun S1 alt 

ünitelerinin 146-179 ve 458–531 aminoasit bölümlerinin hiper değiĢken bölgeler 

olduğu, S1 alt ünitelerinin moleküler analizlerde saptanmıĢ küçük genetik 

farklılıkların doku tropizmi açısından bağlantısının net olmadığı da bildirilmiĢtir. 

 

BCoV‟un moleküler epidemiyolojisi belirlenmesi amacıyla dıĢkı ve nazal 

örneklerde PCR amplifikasyonu ve sekans analizi yöntemlerinin kullanılmasıyla 

virusun S1 alt üniteleri araĢtırılabilmektedir (Liu ve ark 2006). 

 

Direkt ELISA yöntemi ile karĢılaĢtırıldığında RT-PCR tekniğinin 50, Nested 

PCR tekniğinin ise 5000 kat daha duyarlı olduğu bildirilmiĢtir (Cho ve ark 2001). 

Ayrıca Real-time PCR yöntemi hücre kültürüne göre daha hızlı, duyarlı ve daha az 

zahmetli bir yöntemdir (Escutenaire ve ark 2007, Decaro ve ark 2008). 
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Brandao ve ark (2006)‟nın BCoV‟un S1 genini hedef olarak aldıkları Nested-

PCR metoduyla yaptıkları çalıĢmalarında, ishal semptomu gösteren sığırlardan 

aldıkları 22 dıĢkı örneğinin 10‟unda pozitiflik belirlemiĢlerdir. ÇalıĢmalarında 

moleküler yöntemlerin monoklonal antikor, hiperimmun serum ve pahalı tanı 

kitlerine gerek kalmaksızın minimal koĢullar altında direkt olarak dıĢkıdan BCoV‟un 

varlığının tespitine olanak sağladığını, bu sebeple de tanıda hızlı ve güvenilir bir 

yöntem olarak uygulanabileceğini vurgulamıĢlardır. 

 

Decaro ve ark (2008) çiftliklerden topladıkları 92 dıĢkı ve 82 nazal svab 

örneğini real time RT-PCR yöntemi ile BCoV yönünden incelemiĢler ve 43 dıĢkı ve 

54 nazal svab örneğinde pozitif sonuç tespit etmiĢlerdir. 

 

Lorenzetti ve ark (2013) nın Brezilya‟da 2009-2013 yılları arasında 60 

günden büyük sığırlardan ve 13 farklı etçi sığır sürüsünden topladıkları ishalli dıĢkı 

örneklerini BCoV açısından inceledikleri çalıĢmalarında, seminested-PCR metoduyla 

93 örnekten 31‟inde (%33,3) pozitiflik saptadıklarını bildirmiĢlerdir. 

 

Bok ve ark (2015) Arjantin‟de 1994 ve 2010 yılları arasında topladıkları 

ishalli dıĢkı örneklerini RT-PCR ile hem BCoV hem de BRV yönünden inceledikleri 

çalıĢmalarında 1058 örnekten 39‟unda BCoV, 24‟ünde de BCoV ve Grup A BRV 

yönünden toplam 63 örnekte pozitiflik saptadıklarını bildirmiĢlerdir. 

 

Hasöksüz ve ark (2002a) elde ettikleri dıĢkı örnekleri ile ELISA ve RT-PCR 

yöntemlerini karĢılaĢtırmıĢlardır. ELISA ile dıĢkı örneklerinde 45 pozitif sonuç, RT-

PCR yöntemiyle 77 pozitif sonuç tespit eden araĢtırıcılar, PCR yönteminin ELISA‟ya 

göre daha duyarlı bir yöntem olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

  

Jeong ve ark (2005) nın kıĢ dizantesi (WD) üzerine yaptıkları çalıĢmalarında 

elektron mikroskobisi, ELISA ve Nested-PCR metodlarını karĢılaĢtırmıĢlardır. 97 

ishalli dıĢkı örneğinden elektron mikroskopisiyle 63 dıĢkı örneğini incelemiĢler, 

9‟unda (%14,3) tipik coronavirus partiküllerine rastlarken, ELISA metoduyla 34/97 

(%35,1), Nested-PCR yöntemi ile 77/97 (%79,4) örneği BCoV yönünden pozitif 

olarak tespit etmiĢlerdir. 

 

Khalili ve ark (2006) ishalli hayvanlardan aldıkları 108 dıĢkı örneğinden 

13‟ünde hem RT-PCR metoduyla hem de ELISA yöntemiyle BCoV belirlemiĢlerdir. 
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Ġshal semptomu göstermeyen hayvanlardan aldıkları 80 dıĢkı örneğinin 4 (%5)‟ünü 

RT-PCR metoduyla BCoV yönünden pozitif olarak tespit etmiĢler, fakat ELISA ile 

hiçbir pozitif sonuca rastlamadıklarını bildirmiĢlerdir. Bu sonuçlara göre klinik 

olarak normal durumdaki buzağılarda BCoV‟un varlığının saptanmasında RT-

PCR‟ın hassasiyeti ortaya konulmuĢtur. AraĢtırıcılar ayrıca RT-PCR‟ın sahada 

epidemiyolojik taramalarda uygulanabilecek temel yöntemlerden biri olduğunu ve 

BCoV açısından subklinik enfekte hayvanların saptanması için ELISA‟nın yeterince 

güvenilir bir yöntem olmadığını ifade etmiĢlerdir. Ekonomik kayıpların ve 

mortalitenin düĢmesi için aĢılama ve iyi bir yönetim anlayıĢıyla subklinik 

hayvanların RT-PCR, nested-PCR, real time PCR gibi yüksek duyarlı yöntemlerle 

saptanmasının önemli olduğunu vurgulanmıĢtır 

 

Klein ve ark (2009) 1-42 günlük ve 98 adedi ishal semptomlarına sahip olan 

180 adet buzağıdan topladıkları dıĢkı örneklerini hem Ġmmünokromatografik hızlı 

tanı kiti ile hem de RT-PCR yöntemi ile incelemiĢlerdir. Her iki testi karĢılaĢtıran 

araĢtırıcılar (2009), BRV yönünden incelendiğinde hızlı tanı kitinin RT-PCR‟a göre 

sensitivitesini %71,9, spesifitesini %95,3 olarak belirlerken, BCoV açısından 

sensitivitesini %60, spesifitesini ise %96,4 olarak tespit etmiĢlerdir. 

 

Barry ve ark (2009) Silver-Stained Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SS-

PAGE) yöntemi ile grup A BRV tespit ettikleri dıĢkı örneklerinde aynı zamanda 

Semi Nested PCR (SN-PCR) yöntemi ile %15,9 oranında BCoV pozitifliği 

bildirmiĢlerdir. 

 

Alkan ve ark (2011) BCoV‟un respiratorik ve enterik S1 gen bölgesinin 

genetik karakterizasyonlarını belirlemek amacıyla yaptıkları bir çalıĢmada ishal ve 

solunum yolu belirtileri gösteren sığırlardan aldıkları 147 dıĢkı ve 199 nazal svap 

örneğini hem ELISA hem de RT-PCR yöntemleri ile incelemiĢler, 16 dıĢkı ve 2 adet 

nazal svap örneğinde pozitiflik belirleyerek her iki tipin de ülkemizde yaygın 

olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 

Izzo ve ark (2012) Real-time RT-PCR, ELISA ve Ġmmunokromatografik 

testlerini karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında ise Real-Time RT-PCR tekniğine göre 

BCoV‟un immünokromatografik hızlı tanı kitinindeki sensitivitesini %28,2 olarak 

tespit etmiĢlerdir. 
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1.3.7.2. Ġndirekt TeĢhis 

 

Hastalığı atlatan hayvanların serum örneğinden VN, HI, ELISA, IFA testleri 

ile anti-coronavirus antikorları ve titreleri saptanabilmektedir. 

 

Isotype-capture ELISA testi, enfeksiyonun primer enfeksiyondan mı yoksa 

reenfeksiyon sonucu mu kaynaklandığını bulabilmek için sütte ve serumda BCoV‟a 

özel spesifik IgA ve IgM antikorlarını saptamak için geliĢtirilmiĢtir (Näslund ve ark 

2000). 

 

Traven ve ark (1999) Ġsveçte 218 koyuna ait kan serumlarının 42‟sinde 

(%19,3) BCoV yönünden seropozitiflik saptamıĢlardır. 

 

Alkan ve ark (2002) 919 adet eriĢkin sığırdan sağladıkları kan örneklerini 

BCoV spesifik antikorları yönünden mikronötralizasyon testi ile kontrol ettikleri 

çalıĢmalarında 150 adet (%16,3) kan serumunda BCoV‟a spesifik antikorların 

varlığını saptadıklarını bildirmiĢlerdir. 

 

Alkan ve ark (2004) yeni doğan buzağı ishallerine karĢı ticari aĢı ile aĢılanan 

sığırlardan doğan yavrularda pasif bağıĢıklık düzeyini belirlemek amacıyla yaptıkları 

bir çalıĢmada, aĢılı ve aĢısız annelerden oluĢan iki grubu BCoV yönünden 

mikronötralizasyon testi ile incelemiĢlerdir. Ġlk aĢılama sonrasında %21,9 oranında 

seropozitivite saptadıklarını ikinci aĢılama sonrasında ise spesifik antikor düzeyinde 

önemli düzeyde artıĢ belirlediklerini bildirmiĢlerdir. 

 

Yavru ve ark (2016) Burdur ve çevresindeki klinik olarak ishal semptomu 

gösteren 184 adet buzağıdan ve annelerinden topladıkları kan serum örneklerini 

indirekt ELISA yöntemi ile BCoV‟e spesifik antikorlar yönünden inceledikleri 

çalıĢmalarında %93,99 oraında seropozitiflik saptadıklarını belirlemiĢlerdir. 

 

1.3.8. Ġmmünite 

 

BCoV‟a ait HE ve S proteinleri, immün sistem tarafından ilk olarak tanınan 

proteinler arasında yer alırken, virusun N proteini enfeksiyonun son aĢamalarında ve 

reenfeksiyonun ilk aĢamalarında antikor cevabı geliĢmesine yol açan proteinidir. M 
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glikoproteini ise major yapısal protein olmasına rağmen en az immunojenik özellik 

gösteren protein olduğu bildirilmiĢtir (Lin ve ark 2000). 

 

BCoV‟a karĢı ilk immun cevap genç ve yetiĢkin hayvanlarda serumda, sütte, 

nazal sekresyonlarda Tip1 interferon oluĢumuyla meydana gelmektedir. Deneysel 

enfeksiyonlarda BCoV‟a karĢı spesifik serum ve sütteki IgG oluĢumu 9-11. 

günlerden sonra tespit edilmiĢ ve doğal enfeksiyonlarda reenfeksiyon olmasa bile 1 

yıl boyunca serumda bu spesifik antikorlara rastlanabilmektedir (Traven ve ark 

2001). 

 

Coronaviruslarda immünitede en büyük rol barsak lümeninde bulunan 

spesifik antikorlardır (Crouch ve ark 2001). Buzağılar pasif immüniteyi, 

annelerinden aldıkları IgG1 antikorlar yoluyla kolostrum ve sütten kazanırlar. 

Hastalık sonucu oluĢan aktif immüniteden barsak mukozasında bulunan IgA‟lar 

sorumludur (Clark 1993). Bunlar da 7 gün boyunca koruyucudurlar. Fakat birkaç 

haftaya kadar bu koruma uzayabilir. Buzağılarda enfeksiyonun 2-7. gününde dıĢkı ve 

nazal sekresyonlarda IgM antikorları yüksek seviyede bulunurken 3-6 hafta boyunca 

isotype capture ELISA ile saptanabildiği de bildirilmiĢtir (Traven ve ark 2001). 

 

Saif ve ark (1987) dıĢkı ve nazal örneklerde enfeksiyona maruz kaldıktan 7-

10 gün sonra IgM‟nin pik seviyeye çıktığı, 10-14 gün sonra IgA‟nın, 14-21. günlerde 

ise IgG1 ve IgG2‟nin pik seviyeye ulaĢtığını bildirmiĢlerdir. 

 

Akut enfeksiyon sırasında T hücre miktarı azalırken aynı zamanda Payer 

plaklarında ve mezenterik lenf nodüllerinde lenfositlerde düĢüĢ gözlemlenir (Kapil 

ve ark 1991). BCoV enfeksiyonlarına bağlı olarak methemoglobin ve eozinofil 

sayısında artıĢ gözlenirken immunoregulatör görevindeki CD4 ve CD8 hücrelerinde 

1,5 katı gibi belirgin bir azalıĢ söz konusudur (Dringeliene ve ark 2004). 

 

Akut enfekte hayvanlarda birkaç yıl süren kalıcı antikor oluĢur. Fakat bu 

oluĢan immünite kısa süreli ve yetersizdir. 3 hafta sonra oluĢabilecek farklı bir BCoV 

suĢu ile karĢılaĢıldığında bu antikorların koruyucu etkisi olmadığı fakat klinik 

semptomlar da oluĢturmadığı bildirilmiĢtir (Lin ve ark 2002). 
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Ayrıca Saif ve ark (2010) doğal kazanılmıĢ immünitenin süresinin ve 

etkinliğinin tam olarak bilinemediği, yetersiz immunite oluĢturduğu için de 

tekrarlayan enfeksiyonlara yol açtığını bildirmiĢlerdir. 

 

1.3.9. Koruma ve Kontrol 

 

Yenidoğan buzağılarda kolostrum yoluyla edinilen pasif bağıĢıklık önemli bir 

yer tutmaktadır. Çünkü kolostrumun içerdiği spesifik antikorların barsak lümeninde 

yeterli seviyede bulunması BCoV ishallerine karĢı koruyucu etki sağlamaktadır 

(Radostits ve ark 2007). Buzağılarda pasif immünite seviyesini arttırmak için gebe 

ineklere paranteral aĢı uygulaması yapılmalıdır (Clark 1993). Bu amaçla da gebe 

ineklere doğumdan 2-12 hafta önce tek doz uygulanan aĢının, süt ve kolostrumdaki 

spesifik antikor seviyelerinde ve sürelerinde artıĢa yol açtığı da bildirilmiĢtir (Crouch 

ve ark 2001). 

 

Bovine Coronavirus sürüye yeni katılan hayvanlar ve insanlar vasıtasıyla 

indirekt olarak sürüye bulaĢabilmektedir (Liu ve ark 2006). BCoV‟nin farklı sürüler 

arasında çizme ve diğer ahır malzemeleri gibi cansız vektörler vasıtasıyla bulaĢması 

epidemiyolojik açıdan oldukça önemlidir ve enfeksiyonun kontrolünde bu konu göz 

önünde bulundurulmalıdır (Radostits ve ark. 2007). 

 

Günümüzde BCoV için en etkili koruma ticari aĢılama ve uygun yetiĢtirme 

Ģekline bağlıdır. Bovine coronavirusa karĢı yapılan tedaviler genellikle artan stres 

faktörleri ve vücudun kaybettiği su ve elektrolit kayıplarına karĢı destekleyici 

tedavilerdir. Ayrıca viral enfeksiyonlar sekonder bakteriyel enfeksiyonlara yol 

açabileceği için antibiyotik tedavileri de uygulanabilmektedir. Buna ek olarak 

görülebilecek hiperglisemi ve asidoz gibi semptomlara karĢı tedaviler de 

yapılabilmektedir. 

 

Bovine coronavirus‟a karĢı ilk ve tek aĢı suĢu 1975 yılında ABD de Dr. 

Charles A. Mebus tarafından bulunmuĢ ve patenti alınmıĢtır. Bu aĢı coronavirus 

enfeksiyonunu geçirmiĢ fötal bovine böbrek hücrelerinden elde edilen atenue bir 

aĢıdır. Her biri 10
2
-10

6
 TCDI50 dozlarında hazırlanmıĢtır. Bu aĢı neonatal buzağı 

ishalleri için hala üretilmektedir. Günümüzde ise bulunan iki tip aĢının içinde de 40 

yıldır bu suĢ bulunmaktadır. Bunlardan ilki sığırlara doğumda oral yolla uygulanan 
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modifiye canlı rotavirus/coronavirus aĢısıdır. Diğeri ise ölü E coli’yi de içeren inaktif 

aĢıdır. Bu aĢı gebe ineklere pasif immünitenin sağlanması amacıyla yapılmaktadır 

(Radostits, 1991, Boileau ve Kapil 2010). 

 

Kohara ve ark (1997) 48 adet gebe ineğin doğumundan 10 hafta önce 

baĢladıkları ve 4 hafta arayla yaptıkları iki aĢılama sonucunda, kan serumları ve 

kolostrumlarındaki antikor titreleri ile buzağılarının serum antikor titrelerini 

araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda belirgin bir artıĢ tespit eden araĢtırıcılar, 

annelerin aĢılanması ile buzağılarda pasif immünite artıĢının belirlendiğini 

bildirmiĢlerdir. 

 

Ġkemori ve ark (1997) inaktif BCoV antijenleri ile aĢılanmıĢ tavuklardan elde 

edilen yumurta sarısı tozunu ve aĢılanmıĢ sığırlardan elde edilen kolostrum tozlarını 

içen buzağılarda antikor almayanlara göre ağırlık kaybı ve ölüm yaĢanmadığını bu 

Ģekilde immünize edilen tavuklardan elde edilen yumurta sarısı tozlarının 

buzağılarda pasif immünite oluĢumunda kolostrumla birlikte korunmada bir seçenek 

olarak sunulabileceğini bildirmiĢlerdir. Younis ve ark (2009) kombine aĢılarla 

annelerin aĢılanmasının enfeksiyon oranını önemli derecede azalttığını 

bildirmiĢlerdir. 

 

Crouch ve ark (2001) 25 adet ineğe doğumuna 31 gün kala Rota-Corona-E. 

coli içeren ticeri aĢı ile aĢılama yapmıĢlar ve doğumdan sonraki 7.,14., 21. ve 28. 

günlerinde kan serumu , süt , kolostrum ve buzağıların serum örneklerini BCoV 

antikor miktarı yönünden karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında herbirinde belirgin 

derecede antikor artıĢı tespit ettiklerini bildirmiĢlerdir. 

 

Lorenzetti ve ark (2013) Brezilya‟da 2009-2013 yılları arasında 2 aydan 

küçük buzağılardan aldıkları Grup A rotavirus enfeksiyonu yönünden pozitif 93 

ishalli dıĢkı örneğini aynı zamanda BCoV‟un N geninin çoğaltılması amacıyla semi-

nested-PCR tekniğini ile de incelemiĢlerdir. BCoV yönünden incelenen bu 93 

örneğin 31 (%33,3) ‟inde pozitiflik belirleyen araĢtırıcılar, bu çalıĢma ile Brezilya‟da 

BCoV‟un yaygınlığının yüksek olduğunu, bunun nedeninin de çevresel ve 

yönetimsel anlayıĢla indirek ve direk olarak bağlantılı olabileceğini bildirmiĢlerdir. 

Özellikle buzağıların yaĢamının ilk aylarında BCoV‟a karĢı aĢılamanın çiftçiler 

tarafından göz ardı edilmesi sonucunda buzağıların yeterince immünize 
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olamamasının viral yayılımın artmasına yol açtığı bildirilmiĢtir (Lorenzetti ve ark 

2013). 

 

Korunmada aĢılamalara ek olarak buzağıların uygun bakım ve beslenmesinin 

yapılması, hasta hayvanların ve subklinik enfekte ineklerin ortamdan ayrılması 

oldukça önemlidir (Bulgin ve ark 1989). 

 

Bok ve ark (2015) korumada BCoV‟un respiratorik ve diyare suĢlarının 

taramalarla saptanmasının epidemiyolojik açıdan bakıldığında oldukça önemli 

olduğunu, pasif immünoterapilerin geliĢtirilmesi ve aĢının gücünün belirlenmesi gibi 

stratejilerin geliĢtirilmesinin gerekliliğini bildirmiĢlerdir. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

2.1. Gereç 

 

2.1.1. DıĢkı Örnekleri 

 

Bu çalıĢmada ishalli buzağı dıĢkıları çalıĢma materyalini oluĢturmaktadır. 

Örnekler Konya ve Afyon çevresinde yer alan ahırlarda bulunan 1-30 günlük akut 

ishal olgulara sahip buzağılardan alınmıĢtır. (ġekil 2.1. ve Çizelge 2.1.). ÇalıĢma 

için, % 95 güven aralığında ve %10 en az hata oranında 96 adet (ErganiĢ ve Uçan 

2001) dıĢkı örneği toplanmıĢtır. Toplanan örneklerin yaĢ gruplarına göre dağılımı ise 

ġekil 2.2.‟de gösterilmiĢtir. DıĢkı örnekleri steril pamuklu svablar yardımıyla 

hayvanların rektumlarından alınmıĢtır. Bu amaçla önce hayvan bakıcıları veya 

yardımcı personel tarafından hayvanlar tutulup zaptı rapt edildikten sonra aynı anda 

3 svap rektumdan içeri girilerek svap uçlarındaki pamukların dıĢkı ile karıĢması 

sağlanmıĢtır. Rektumdan çıkarılan svablardan biri hızlı tanı kiti içerisindeki 

solusyona konulmuĢ ve diğer ikisi ise PBS (Phosphate Buffer Saline) içerisine 

konularak homojenize edilmiĢ ve kullanılıncaya kadar -20°C‟de saklanmıĢtır. Ġlk 

alınan ve hızlı tanı kiti solüsyonuna konulan örnekler ise ahır Ģartlarında incelenmiĢ 

olup sonuçları 15 dk içerisinde hasta sahiplerine bildirilmiĢtir. Gereken notlar 

alınarak pozitif çıkan örnekler bir sonraki çalıĢma için dikkate alınmıĢtır. 

 

ġekil 2.1. ÇalıĢmada kullanılan 96 adet buzağı dıĢkı örneğinin toplandığı bölgeler. 
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Çizelge 2.1. Toplanan 96 adet buzağı dıĢkı örneğinin alındığı yerler ve buzağıların 

yaĢı. 

Örnek

No 

YaĢ 

(Gün) 

 

Alındığı Yer 

 

Örnek 

No 

YaĢ 

(Gün) 

 

Alındığı Yer 

 

1 5 Konya Ġli Meram Ġlçesi 49 26 Konya Ġli Karapınar ilçesi 

2 

 

15 Konya Ġli Meram Ġlçesi  50 22 Konya Ġli Karapınar ilçesi 

3 20 Konya Ġli Meram Ġlçesi  51 30 Konya Ġli Karapınar ilçesi 

4 30 

 

Konya Ġli Meram Ġlçesi  52 25 Konya Ġli Karapınar ilçesi 

5 7 Konya Ġli Meram Ġlçesi  53 30 Konya Ġli Karapınar ilçesi 

6 12 Konya Ġli Meram Ġlçesi  54 5 Konya Ġli BeyĢehir Ġlçesi  

7 10 Konya Ġli Meram Ġlçesi  55 8 Konya Ġli BeyĢehir Ġlçesi  

8 15 Konya Ġli Meram Ġlçesi  56 10 Konya Ġli BeyĢehir Ġlçesi  

9 16 Konya Ġli Meram Ġlçesi  57 12 Afyon Ġli 

10 18 Konya Ġli Meram Ġlçesi  58 15 Afyon Ġli 

11 30 Konya Ġli Meram Ġlçesi  59 10 Afyon Ġli 

12 7 Konya Ġli Meram Ġlçesi  60 9 Afyon Ġli 

13 9 Konya Ġli Meram Ġlçesi  61 16 Afyon Ġli 

14 10 Konya Ġli Meram Ġlçesi  62 17 Afyon Ġli 

15 5 Konya Ġli Meram Ġlçesi  63 15 Afyon Ġli 

16 12 Konya Ġli Meram Ġlçesi  64 14 Afyon Ġli 

17 10 Konya Ġli Meram Ġlçesi  65 12 Afyon Ġli 

18 30 Konya Ġli Meram Ġlçesi  66 10 Afyon Ġli 

19 12 Konya Ġli Ilgın ilçesi 67 13 Afyon Ġli 

20 25 Konya Ġli Ilgın ilçesi 68 25 Konya ili Karapınar ilçesi 

21 25 Konya Ġli Ilgın ilçesi 69 20 Konya ili Karapınar ilçesi 

22 13 Konya Ġli Ilgın ilçesi 70 27 Konya ili Karapınar ilçesi 

23 14 Konya Ġli Ilgın ilçesi 71 20 Konya ili Karapınar ilçesi 

24 30 Konya Ġli Ilgın ilçesi 72 25 Konya ili Karapınar ilçesi 

25 11 Konya Ġli Ilgın ilçesi 73 25 Konya ili Karapınar ilçesi 

26 22 Konya Ġli Ilgın ilçesi 74 27 Konya ili Karapınar ilçesi 

27 8 Konya Ġli Ilgın ilçesi 75 30 Konya ili Karapınar ilçesi 

28 7 Konya Ġli Ilgın ilçesi 76 20 Konya ili Karapınar ilçesi 

29 19 Konya Ġli Meram Ġlçesi  77 28 Konya ili Karapınar ilçesi 

30 20 Konya Ġli Meram Ġlçesi  78 28 Konya ili Karapınar ilçesi 

31 25 Konya Ġli Meram Ġlçesi  79 30 Konya ili Karapınar ilçesi 

32 23 Konya Ġli Meram Ġlçesi  80 25 Konya ili Karapınar ilçesi 

33 28 Konya Ġli Meram Ġlçesi  81 28 Konya ili Karapınar ilçesi 

34 30 Konya Ġli Meram Ġlçesi  82 30 Konya ili Karapınar ilçesi 

35 21 Konya Ġli Meram Ġlçesi  83 22 Konya ili Karapınar ilçesi 

36 20 Konya Ġli Karapınar 

ilçesi 

84 20 Konya ili Karapınar ilçesi 

37 15 Konya Ġli Karapınar 

ilçesi 
85 21 Konya ili Karapınar ilçesi 

38 22 Konya Ġli Karapınar 

ilçesi 
86 27 Konya ili Karapınar ilçesi 

39 17 Konya Ġli Karapınar 

ilçesi 
87 30 Konya ili Karapınar ilçesi 

40 20 Konya Ġli Karapınar 

ilçesi 
88 30 Konya ili Karapınar ilçesi 

41 25 Konya Ġli Karapınar 

ilçesi 
89 28 Konya ili Karapınar ilçesi 

42 28 Konya Ġli Karapınar 

ilçesi 
90 30 Konya ili Karapınar ilçesi 

43 30 Konya Ġli Karapınar 

ilçesi 
91 25 Konya ili Karapınar ilçesi 

44 24 Konya Ġli Karapınar 

ilçesi 
92 30 Konya ili Karapınar ilçesi 

45 20 Konya Ġli Karapınar 

ilçesi 
93 30 Konya ili Karapınar ilçesi 

46 18 Konya Ġli Karapınar 

ilçesi 
94 25 Konya ili Karapınar ilçesi 

47 15 Konya Ġli Karapınar 

ilçesi 
95 27 Konya ili Karapınar ilçesi 

48 30 Konya Ġli Karapınar 

ilçesi 
96 30 Konya ili Karapınar ilçesi 
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ġekil 2.2. Toplanan dıĢkı örneklerinin alındığı buzağıların günlere göre dağılımı. 

 

ġekil 2.2‟de örnekler 0-5 günlük, 6-15 günlük, 16-21 günlük, 21-30 günlük 

olarak yaĢ gruplarına ayrılmıĢtır. Toplanan örnek sayısı ise sırasıyla 3, 29, 16, 48 

adettir. 

 

 

ġekil 2.3. Anneleri rota-corona aĢılı ve aĢısız ishalli buzağı sayısı. 

 

ġekil 2.3.‟te ishalli buzağıların annelerinin aĢı durumunu gösteren grafikte 

belirtildiği gibi toplanan 96 buzağı dıĢkı örneğinin 64‟ünün anneleri aĢılı, 32‟sinin 

anneleri aĢılı değildir.  
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2.1.2. Hızlı Tanı Kiti 

 

ÇalıĢmada hızlı tanı için Bionote firmasına ait Bovid-5 Ag Test kiti 

(Cat.No:RG13-02) kullanılmıĢtır. Test kiti ile ishalli dıĢkılarda Rotavirus ve 

Coronavirus etkenlerinin yanısıra, E. coli, Cryptosporidium ve Giardia etkenlerinin 

tanısı da yapılabilmektedir. 

 

2.1.3. Referans Viruslar 

 

ÇalıĢmada referans kontrolü için kullanılansığır rotavirus ve coronavirus viral 

RNA‟ları Ġstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı‟ndan 

(Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz) temin edilmiĢtir. 

 

2.1.4. PCR Materyalleri 

 

2.1.4.1.Viral RNA’ nın Ekstraksiyonu: Bu amaçla Roche High Pure Viral RNA 

izolasyon kiti (Roche, cat.no: 11858874001) kullanıldı. Kitin içeriğinde; Poly A, 

Binding Buffer, Removel Buffer, Wash Buffer, Elution Buffer bulunmaktadır. 

 

2.1.4.2.cDNA Sentezi: cDNA‟ların elde edilmesi amacıyla Reverse Transcription 

System (Promega A3500)‟i kullanıldı. Kitin içeriğinde MgCl2 (25mM), 10X Buffer, 

Oligo dT Primer, dNTP Mix (10mM), Random Primer, AMV Reverse Transcriptase, 

RNasin (RNase Ġnhibitor), Nuclease Free Water bulunmaktadır. 

 

2.1.4.3.Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR): Bu amaçla Promega Go Taq Flexi 

DNA Polymerase (PromegaM8305) kullanıldı. Kitin içeriğinde; solüsyonlar sırasıyla 

5X Green Go Taq Flexi Buffer, MgCl2 (25mM), dNTP (10mM), Go Taq Flexi DNA 

Polymerase bulunmaktadır. 

 

2.1.4.4.Primerler: Buzağılara ait dıĢkı örneklerinde sığır rotavirusunun varlığının 

one-step RT-PCR yöntemi ile belirlenmesinde Hasoksuz ve ark (2008a) ile Chang ve 

ark (1996) tarafından bildirilen primerler tercih edildi. Bu primerler A grubu 

rotavirusların VP7 gen bölgesine spesifiktir. Sığır coronavirusun varlığının tespiti 

amacıyla Cho ve ark (2001a) tarafından bildirilen primerler kullanıldı. Bu primerler 

virusun N protein genine spesifiktir. Her iki virus için kullanılan primerlerin 

dizilimleri, seçildikleri gen bölgesi ve çoğalttıkları ürün büyüklükleri Çizelge 2.2. ve 

Çizelge 2.3.‟te belirtilmiĢtir. 
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Çizelge 2.2. Sığır rotavirus için kullanılan primer dizilimi. 

Primer Adı Primer Dizilimi Gen Ürün (bp) 

S-Beg 5-GGC TTT AAA AGA GAG AAT TTC-3 VP7 1062 

End-9 5-GGT CAC ATC ATA CAA TTC TAA TCT AAG-3 VP7 1062 

 

Çizelge 2.3. Sığır coronavirus için kullanılan primer dizilimi. 

Primer Adı Primer Dizilimi Gen Ürün (bp) 

NOF 5-GCA ATC CAG TAG TAG AGC GT-3 N 730 

NOR 5-CTT AGT GGC ATC CTT GCC AA-3 N 730 

 

 

2.2. Yöntem 

 

2.2.1. DıĢkı Örneklerinin Hazırlanması 

 

DıĢkı örnekleri, 25000 U/ml Penisilin ve 20 mg/ml Streptomisin içeren PBS 

ile 1/10 oranında süspanse edilerek, +4
o
C‟de, 3000 rpm‟de, 15 dakika santrifüj 

edildikten sonra süpernatant steril bir stok tüpüne alındı. Santrifüj sonunda üst 

sıvıdan 200 μl alınarak RNAase free steril 1,5 ml‟lik tüpe aktarıldı. Geriye kalan 

miktar ise, steril tüpler içerisinde -80
o
C‟ de saklandı. 

 

2.2.2. Hızlı Tanı Kiti  

 

Örnek toplama iĢlemi bittikten sonra hızlı tanı kiti örneklerin alındığı 

çiftliklerde değerlendirildi. Bovid-5 Ag hızlı tanı kitinin kullanımında, üretici 

firmanın belirttiği Ģekilde kitin protokolüne bağlı kalındı. Bu protokole göre, 

örnekleme esnasında kit içerisindeki solusyona konulmuĢ olan dıĢkı ile kontamine 

svab homojenize edildikten sonra, kit içerisindeki kartuĢlara bir damla damlatıldı ve 

oluĢan renk değiĢimine göre coronavirus veya rotavirus pozitif veya negatif olarak 

değerlendirildi. Ayrıca test kitinde yer alan Cryptosporidium, Giardia ve E.coli 

tespiti de de yapılarak kaydedildi. 

 

ÇalıĢmada hızlı tanı yöntemi üretici firmanın bildirdiği protokole göre aĢağıdaki 

Ģekilde yapıldı; 

1- Önceden tuzlu solüsyonda bekletilen svap ile dıĢkı örneği alındı. 

2- Svap diluent tüpüne yerleĢtirildi. 
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3- Svaptaki örneği çözülene kadar diluent ile iyice karıĢtırılarak homojen hale 

getirildi. 

 

4- Büyük parçacıklar tüpün dibine çökene kadar tüp inkubasyona bırakıldı 

(yaklaĢık 1 dakika) 

 

5- Kit kutusundan çıkartılarak düz ve kuru bir alana yerleĢtirildi. 

 

6- Verilen tek kullanımlık damlatıcı yardımıyla homojen edilmiĢ örnekler tüpten 

alındı. 

 

7- Her bir örnek kutucuğuna damlatıcıdan 4 damla damlatıldı ve homojen 

dilüentten yavaĢ bir Ģekilde damla damla konuldu. 

 

Hızlı tanı kiti prosedürüne göre test reaksiyonunun Ģekillenmesi striptin ortasında 

yer alan test sonuç çizgisinin mor bir renk alıp almamasına göre değerlendirildi. Kit 

prosedürüne göre renk değiĢiminin 1 dakika içerisinde gerçekleĢmediği durumlarda 

homojen karıĢımdan 1 damla daha eklenerek tekrar gözlemlendi. Üretici firma 

tarafından 10 dakika içerisinde testin değerlendirilmesi, 20 dakikadan sonra yapılan 

değerlendirmelerin uygun olmadığı tavsiye edilmektedir. 

 

Testin Yorumlanması: 

 

Sonuç penceresinin sol kısmında testin düzgün çalıĢtığını gösteren bir renk 

bantı ortaya çıkmaktadır. Bu bant kontrol bantıdır. Sonuç penceresinin sağ kısmı 

sonuçları gösterir. 

 

 

1. Negatif Sonuç: Sonuç penceresinde tek çizginin oluĢmasına göre 

değerlendirildi. 

2. Pozitif Sonuç: Sonuç penceresinde iki renk çizgisinin (T ve C) oluĢmasına 

göre değerlendirildi. (Hangisinin önce belirdiğinin önemi olmaksızın, testin 

pozitif olduğunu gösterir). 

3. Geçersiz Sonuç: Test yapıldıktan sonra test sonuç pencerelerinde mor renk 

belirlenmeyen örnekler için test geçersiz kabul edildi ve bu durumda test 

tekrar edildi. 
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2.2.3. Viral Nükleik Asitin Ġzolasyonu 

 

Viral nükleik asitin izolasyonu High Pure Viral Nükleik Asit Kiti (Roche, 

cat.no:11858874001) kullanılarak gerçekleĢtirildi. Bu kit ile silika jel spin kolon 

kullanılarak örneklerden viral nükleik asit ekstrakte edildi. Bu amaçla ekstraksiyon 

için -80ºC‟de saklanan dıĢkı örnekleri çıkarıldı ve çözünmesi için oda ısısında 

bekletildi. 

 

Herbir örnek için ÇalıĢma Solusyonu hazırlandı. 

ÇalıĢma Solusyonu: 4 μl Poly A ve 400 μl Binding Buffer karıĢtırıldı. 

1- 200 μl örnek ve 400 μl çalıĢma solusyonu vortekste iyice karıĢtırıldı.  

2- Oda sıcaklığında 10 dk. inkübe edildi. 

3- Toplama tüplerindeki kolonlara transfer edildi. 

4- 15 sn 8000 rpm de santrifüj edildi. 

5- Toplama tüpleri alındı ve yeni toplama tüplerindeki kolonlara transfer edildi. 

6- 500 µl inhibitör Removel Buffer eklendi. 

7- 8000 rpm de 1 dk. santrifüj edildi. 

8- Toplama tüpleri alındı ve tekrar yeni toplama tüplerindeki kolonlara transfer 

edildi. 

9- 450 µl Wash Buffer eklendi. 

10- 8000 rpm de 1 dk. santrifüj edildi. 

11- Toplama tüpleri alındı, yeni toplama tüplerindeki kolonlara transfer edildi. 

12- 450 µl Wash Buffer eklendi 

13- 8000 rpm de 1 dk. santrifüj edildi. 

14- Toplama tüpünün içindeki sıvı atılıp aynı toplama tüpüne kolon konuldu. 

15- 14000 rpm de 10sn santrifüj edildi.  

16- Toplama tüpü atılıp kolon yeni 1,5 ml lik mikrosantrifüj tüpüne konuldu. 

17- 50 µl Elution Buffer eklendi. 

18- 8000 rpm de 1 dk santrifüj edildi.  

19-  Kolon atıldı. Elde edilen nükleik asit -80
o
C‟de dondurularak saklandı. 

 

2.2.4. cDNA Sentezi 

 

Sığır coronaviruslarının PCR yöntemi ile varlığının tespit için High Pure 

Viral Nükleik Asit Kiti ile viral nükleik asitin izolasyonunun ardından viral 

RNA‟lardan öncelikle cDNA sentezi gerçekleĢtirildi. DıĢkı örneklerinde sığır 
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coronavirus varlığını tespit etmek amacıyla elde edilen bu cDNA‟lar daha sonra PCR 

protokolü için kullanıldı. Coronavirus tanısı için izole edilen RNA‟lardan cDNA 

sentezi için Promega Reverse Transcription System sentez kiti (Promega A3500) ve 

kit için önerilen protokoller kullanılarak gerçekleĢtirildi. 

 

cDNA Protokolü 

High Pure Viral Nükleik Asit Kiti ile izole edilen viral RNA‟dan PCR tüpleri 

içerisine 5 µl RNA alınarak 10dk. 70
o
C de inkubasyona bırakıldı. Ġnkubasyonun 

ardından uygun Ģekilde 2 dk buz içerisinde bekletildi.  

Diğer taraftan farklı bir PCR tüpü içerisinde herbir örnek için 15‟er µl olacak 

Ģekilde Master Miks hazırlandı. Çizelge 2.4.‟te Master miks hazırlamak için 

kullanılan reaksiyon bileĢikleri ve miktarları belirtilmiĢtir. 

 

Çizelge 2.4. Master miks hazırlamak için kullanılan reaksiyon bileĢikleri ve 

miktarları. 

Master Miks 

(Her bir örnek için) 
Miktar 

10X Buffer 2 μl 

MgCl2. (25mMol) 4µl 

dNTP (10mM) 2 μl 

Random Primer 1 μl 

Rnasin (40U/μl) 0.5 µl 

AMV (22u/μl) 0.7 µl 

ddH2O 4 µl 

 

Uygun derece ve Ģartlarda inkubasyonu gerçekleĢtirilen 5‟er µl RNA 

örneklerinin üzerine herbir örnek için 15‟er µl olacak Ģekilde hazırlanan Master Miks 

karıĢımından eĢit miktarda ilave edildi. 

Toplam 20 µl olan viral RNA ve Master miks karıĢımı Çizelge 2.5.‟te 

belirtilen sıcaklık ve sürelerde Thermal Cycler‟a yerleĢtirilerek cDNA sentezi 

gerçekleĢtirildi ve elde edilen ürünler PCR için -20
o
C de saklanarak muhafaza edildi. 
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Çizelge 2.5. cDNA sentezi için sıcaklık ve süreler. 

Sıcaklık(
o
C) Zaman (dk) 

22 10 

42 15 

95 5 

4 5 

 

 

2.2.5. Polymerase Chain Reaction (PCR) Tekniği 

 

BCoV için; 

 

Örneklerin cDNA‟larından PCR reaksiyonu için Çizelge 2.6.‟da belirtilen 

karıĢım hazırlandı ve Çizelge 2.7.‟de belirtilen sıcaklık, zaman ve siklus sayısı 

uygulandı. 

 

Çizelge 2.6. BCoV için hazırlanan PCR reaksiyon karıĢımı. 

Master Miks(Her bir örnek için) Miktar 

cDNA 3 μl 

5X buffer green flexi color 5 µl 

MgCl2(25mM) 5 μl 

dNTP 1 μl 

Primer F(50pmol) 0.5 µl 

Primer R (50pmol) 0.5 µl 

Go Taq Flexi DNA Polimeraz (Promega M8305) 0.5 µl 

ddH2O 34.5 μl 

Toplam 50 μl 

 

 

 

Çizelge 2.7. BCoV için uygulanan sıcaklık, zaman ve siklus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıcaklık (
o
C) Zaman (dk) 

94 3 

94 1 

52 2 

72 1 

72 7 

35 Siklus 
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BRV için; 

 

Sığır rotaviruslarının varlığının belirlenmesi amacıyla High Pure Viral 

Nükleik Asit Kiti ile viral nükleik asit izolasyonunun ardından elde edilen viral 

RNA‟lar için one-step RT-PCR yöntemi uygulandı. 

 

One-Step RT-PCR Reaksiyon KarıĢımı 

 

Bu amaçla; önce örneklerden izole edilen 5‟er μl RNA ürünlerinin üzerine 0,8 

μl DMSO (Dimetil Sülfoksit) ve rotavirus primerlerinden 0,6 μl End-9 ve 0,6 μl S-

Beg ilave edilerek pipetle homojen halde karıĢtırıldı. KarıĢım 94
0
C de 5 dk. 

inkubasyondan sonra 2 dk buzda bekledildi. Ġnkubasyonun ardından her bir örnek 

için Çizelge 2.8.‟de belirtilen Ģekilde hazırlanan Master Miks karıĢımından 43 μl, 

toplam 7 μl olan RNA ve DMSO karıĢımının üzerine ilave edildi. One step RT-PCR 

için Çizelge 2.9.‟da belirtilen sıcaklık, zaman ve siklus sayısı uygulandı. 

 

Çizelge 2.8. Rotavirus için one step RT-PCR karıĢımı. 

Master Miks(Her bir örnek için) Miktar 

RNA ve DMSO KarıĢımı 7 μl 

5X Flexi Green Buffer 10 µl 

MgCl2(25mM) 5 μl 

dNTP 1 μl 

Primer F(20pmol) 1 µl 

Primer R (20pmol) 1 µl 

AMV 0.5 µl 

RNasin 0.5 μl 

Go Taq Flexi DNA Polimeraz (Promega M8305) 0.5 μl 

ddH2O 23.5 μl 

Toplam 50 μl 
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Çizelge 2.9. One step RT-PCR için sıcaklık, zaman ve siklus sayısı. 

Sıcaklık(
o
C) Zaman 

42 60 

94 3 

95 1 

55 2 

72 1 

72 10 

 

 

2.2.6. PCR Ürünlerinin Agaroz Jel Elektroforezi 

 

Amplifikasyon ürünlerinin görüntülenmesi amacıyla, ethidium bromid içeren 

%1,5‟luk agaroz hazırlandı. Tankın içine ve agaroz jelin hazırlanmasında TAE [ Tris 

Asetat Ethylene Diamine Tetra Acetic acid EDTA] tamponu kullanıldı. 0,5 x TAE 

solüsyonu içinde ısı yardımıyla (mikro dalga fırın) çözülen agaroz (Sigma A5093-

100G) soğutulduktan sonra üzerine 7 μl Ethidium bromide (0,5 μg/ml, SigmaE 1510) 

konuldu. Önceden hazırlanan jel tarakları yerleĢtirilmiĢ olan jel taĢıyıcısına bu 

karıĢım döküldü. 10 dk sonra soğuyan agarozdaki taraklar çıkarılıp, taĢıyıcı 

elektroforez için tanka yerleĢtirildi. PCR ürünleri tarakların çıkarılmasıyla oluĢan 

kuyucuklara 12 Ģer μl olacak Ģeklinde konuldu. PCR da kullanılan 5X Flexi Green 

Buffer kendinden renkli olduğu için ürünlerin loading buffer ile muamelesine gerek 

kalmadı. Ürün büyüklüğünün yaklaĢık olarak belirlenebilmesi için 100 bp‟lik marker 

(Solis Biodyne PB-0280) solüsyonundan ilk kuyucuğa 5 μl olacak Ģekilde yüklendi. 

Daha sonra ürünler elektrik akımına tabi tutularak (100V) yaklaĢık 30-45 dk 

yürütüldükten sonra UV ıĢığı altında kontrol edilerek PCR sonucu oluĢan amplifiye 

edilen DNA bantları görüntülendi. 

 

2.2.7. Ġstatistiki Bilgiler 

 

Tanı testlerininin istatistiksel analizleri ki kare (χ2) testi metodu ile 

gerçekleĢtirildi. p<0.05 istatistiksel olarak önemli kaydedildi. YaĢların 

karĢılaĢtırılmasında kullanılan istatistiksel analizleri ise ANOVA ve Duncan testi ile 

yapıldı. 

 

 

35 Siklus 
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3. BULGULAR 

 

3.1. Hızlı Tanı Tekniği Bulguları 
 

Toplam 96 adet ishalli dıĢkı örneklerinden 15‟inde BRV, 1‟inde BCoV 

pozitif olarak belirlendi (Çizelge 3.1.).  

 

Çizelge 3.1. Hızlı Tanı Testi sonuçları. 

Etken Pozitif Örnekler 

BRV 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 54, 68, 72, 74, 75, 77, 80  

BCoV 17  

 

 

Hızlı tanı kiti ile pozitif olarak belirlenen örneklerin görüntüleri ġekil 3.1. ve  

ġekil 3.2.‟de verilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil 3.1. BRV pozitif 16 nolu örnek. 
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ġekil 3.2. BRV ve BCoV yönünden pozitif 17 nolu örnek. 

3.2. PCR Bulguları 
 

RT-PCR ile toplam 96 adet ishalli dıĢkı örneğinin 18‟inde (%18,75) BRV, 

13‟ünde (%13,54) BCoV ve 4‟ünde (%4,16) ise hemBRV hem de BCoV varlığı 

tespit edildi (Çizelge 3.2.). 

 

BCoV ve BRV pozitif örneklerinin agar jel elektroforez sonrasındaki 

görüntüleri ġekil 3.3. ve ġekil 3.4.‟te gösterilmiĢtir. 

 
 

 

ġekil 3.3. Rotavirus pozitif örneklerin elektroforez görüntüsü. 
DNA Ladder, 100 bp (Fermentas) 

PK (Pozitif Kontrol),  

NK (Negatif Kontrol),  

27, 28, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nolu örneklere ait DNA bantları. 

Ladder  PK   NK     27      28   12     13     14      15       16     17 

1062bp 
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ġekil 3.4. Coronavirus pozitif örneklerin elektroforez görüntüsü. 
DNA Ladder, 100 bp (Fermentas) 

PK (Pozitif Kontrol),  

NK (Negatif Kontrol),  

16, 17, 19, 22, 23, 25 nolu örneklere ait DNA bantları. 
 

 

Çizelge 3.2. RT-PCR ile BRV ve BCoV pozitif çıkan örnekler. 
 

Rotavirus Pozitif Örnekler: 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28 ,54, 61, 66, 68, 72, 74,75, 77, 80 

 

Coronavirus Pozitif Örnekler: 16, 17, 19, 22, 23, 25, 58, 62, 63, 65, 66, 76, 77 

 

Rotavirus-Coronavirus Pozitif Örnekler: 16, 17, 66, 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladder   PK      NK       16        17       19         22         23        25 

730bp 
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Çizelge 3.3. BRV ve BCoV pozitif olarak belirlenen örneklerin RT-PCR ve Hızlı 

tanı kitiyle elde edilen toplu sonuçları. 

Sıra  

No 

Örnek 

No 

YaĢ 

(Gün) 

Hızlı Tanı Kiti RT-PCR 

Rotavirus Coronavirus Rotavirus Coronavirus 

1 5 5 + - + - 

2 12 7 + - + - 

3 13 9 + - + - 

4 14 10 + - + - 

5 15 7 + - + - 

6 16 12 + - + + 

7 17 10 + + + + 

8 19 12 - - - + 

9 22 13 - - - + 

10 23 14 - - - + 

11 25 11 - - - + 

12 27 8 + - + - 

13 28 7 - - + - 

14 54 5 + - + - 

15 58 15 - - - + 

16 61 16 - - + - 

17 62 17 - - - + 

18 63 15 - - - + 

19 65 12 - - - + 

20 66 10 - - + + 

21 68 25 + - + - 

22 72 25 + - + - 

23 74 27 + - + - 

24 75 30 + - + - 

25 76 20 - - - + 

26 77 28 + - + + 

27 80 25 + - + - 

 TOPLAM  15 1 18 13 

 

  

Gerek BRV gerekse BCoV varlığı yönünden pozitif olarak belirlenen dıĢkı 

örneklerine ait toplu sonuçlar Çizelge 3.3.‟te gösterilmiĢtir. Buna göre 16, 17, 66, 77 

nolu örnekler RT-PCR yöntemi ile hem BRV ve hem de BCoV pozitif olarak 

belirlenmiĢtir. Fakat hızlı tanı kiti ile sadece 17 nolu örnek her iki virus yönünden 

pozitif olarak saptanmıĢtır. Hızlı tanı kiti ile 15 örnek BRV pozitif olarak 

belirlenmiĢ, RT-PCR ile aynı örneklere ek olarak 3 örnekte daha pozitiflik tespit 

edilmiĢtir. BCoV açısından ise hızlı tanı kitiyle sadece bir örnek pozitif belirlenirken, 

RT-PCR ile bu örneğe ek 12 örnekte daha pozitiflik saptanmıĢtır.  
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 Toplam 96 ishalli dıĢkı örneğinden sadece 17 nolu örneğin BCoV varlığı 

yönünden pozitif olduğu tespit edilirken, bu örneğin RT-PCR yöntemi sonrasında 

uygulanan agar jel elektroforez sonrasında oldukça kuvvetli bir DNA bantı görüntüsü 

verdiği gözlenmiĢtir (ġekil 3.4.). 

  

 

 

ġekil 3.5. Hızlı Tanı Kiti ve RT-PCR ile elde edilen pozitif sonuçlar. 

 

 

Çizelge 3.4. RT-PCR ve Hızlı Tanı Kitinin pozitiflik oranları. 

 
BRV BCoV BRV-BCoV 

Hızlı tanı Pozitif/ Toplam Örnek 15/96 1/96 _ 

Hızlı tanı Pozitiflik Oranı % 15,62 1,04  

RT-PCR Pozitif /Toplam Örnek 18/96 13/96 4/96 

RT-PCR Pozitiflik Oranı % 18,75 13,54 4,16 

 

 

 

Hızlı Tanı yöntemi ve RT-PCR ile elde edilen pozitiflik oranları Çizelge 

3.4.‟te belirtilmiĢtir. Buna göre 96 ishalli dıĢkı örneğinde hızlı tanı kiti ile % 15,62 

oranında BRV, %1,04 oranında BCoV pozitiflik saptanmıĢken, RT-PCR ile bu oran 

BRV için % 18,75 ve BCoV için % 13,54 olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca BRV ve 

BCoV miks enfeksiyon ise % 4,16 oranında bulunmuĢtur. 

 

15 

18 

1 

13 

Hızlı Tanı Kiti RT-PCR

Hızlı Tanı Kiti ve RT-PCR ile Elde Edilen Pozitif Sonuçlar 

BRV BCoV
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ġekil 3.6. Hızlı tanı kiti ve RT-PCR ile BRV ve BCoV yönünden pozitif 

bulunan buzağıların yaĢlara göre dağılımı. 

 

 ġekil 3.6.‟da belirtilen grafiğe göre; Hızlı tanı kiti ile BRV yönünden pozitif 

bulunan buzağıların ise 2 (%2) adedinin 0-5 günlük, 7 (%7,2) adedinin 6-15 günlük 

ve 6 (%6,25) adedinin 21-30 günlük yaĢta olduğu belirlenmiĢtir. RT-PCR yöntemi ile 

BRV varlığı yönünden pozitif olarak tespit edilen buzağıların 2 (%2) adedinin 0-5 

günlük, 9 (%9,3) adedinin 6-15 günlük, 1 (%1) adedinin 16-20 günlük ve 6 (%6,25) 

adedinin 21-30 günlük olduğu tespit edilmiĢtir.  

   

 BCoV için bakıldığında; 0-5 günlük yaĢta olan buzağıların hiçbirisi gerek 

RT-PCR gerekse hızlı tanı kitiyle pozitif olarak bulunamamıĢtır. BCoV varlığı 

yönünden Hızlı Tanı kiti ile incelenen ve pozitif bulunan 1 (%1) adet buzağının 6-15 

günlük yaĢta olduğu, diğer yaĢ gruplarında ise pozitif sonuca rastlanmadığı tespit 

edilmiĢtir. BCoV yönünden RT-PCR ile pozitif bulunan buzağıların 10 (%10,4) 

adedinin 6-15 günlük, 2 (%2) adedinin 16-20 günlük ve 1 (%1) adedinin 21-30 

günlük yaĢta olduğu saptanmıĢtır.  
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ġekil 3.7. BRV ve BCoV yönünden pozitif bulunan buzağıların yaĢ (gün) gruplarına 

göre yüzdelik dağılımı 

 

 ġekil 3.7.‟de belirtilen grafikte ise ġekil 2.2. de belirtilen sayısal dağılıma 

göre bulunan pozitiflik yüzdesini yansıtmaktadır. Buna göre, Hızlı tanı kiti ile BRV 

pozitif bulunan 0-5 günlük, 6-15 günlük, 16-20 günlük, 21-30 günlük buzağılarda 

pozitiflik oranı sırasıyla %67, %24, %0, %13 olarak belirlendi. BCoV yönünden ise 

yalnızca 6-15 günlük buzağılarda %4 oranında pozitiflik saptanmıĢtır. RT-PCR 

yöntemi ile BRV varlığı yönünden pozitif bulunan 0-5 günlük buzağılar içinde 

pozitiflik % 67 oranı ile en yüksek yüzdeyi oluĢtururken, 6-15 günlük buzağılarda 

%31, 16-20 günlük buzağılarda %6, 21-30 günlük buzağılarda ise %13 olarak tespit 

edilmiĢtir. BCoV yönünden bakıldığı zaman 0-5 günlük buzağılarda RT-PCR ile 

pozitiflik belirlenememiĢken, 6-15 günlük buzağılar içersinde pozitiflik oranı %34, 

16-20 günlük buzağılarda %13, 21-30 günlük buzağılarda %2 olarak saptanmıĢtır. 

 

Çizelge 3.5. Annelerinin aĢı durumlarına göre buzağıların pozitiflik oranları. 

Tanı Metodu/ 

BRV-BCoV 

Anneleri AĢılı 

Buzağı (%) 

Anneleri AĢısız 

Buzağı (%) 

Hızlı Tanı/BRV 7 (%11) 8 (%25) 

Hızlı Tanı/BCoV - 1 ( %3) 

RT-PCR/BRV 9 (%14) 9 (%28) 

RT-PCR/BCoV 7 (%11) 6 (%18) 

  

 Çizelge 3.5‟te ishalli buzağıların annelerinin aĢı durumlarına göre pozitiflik 

oranları belirtilmiĢtir. Buna göre anneleri aĢılanmıĢ 64 adet buzağıdan toplanan dıĢkı 

örneklerinden hızlı tanı kitiyle örneklerin 7(%11)‟sinde BRV pozitifliği 

bulunmuĢken, BCoV yönünden pozitiflik tespit edilememiĢtir. RT-PCR sonucuna 
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göre dıĢkı örneklerinin 9 (%14)‟unde BRV, 7 (%11)‟sinde BCoV pozitifliği 

saptanmıĢtır. AĢısız annelerden doğan 32 adet buzağı dıĢkı örneğinde BRV ve BCoV 

yönünden pozitiflik oranları ise sırasıyla hızlı tanı kiti ile 8 (%25), 1 (%3) iken RT-

PCR‟a göre 9 (%28) ve 6 (%18) olarak bulunmuĢtur. 

 

3.3. ÇalıĢmada Kullanılan Testlerin Sensitivitesi ve Spesifitesi 

 

AraĢtırmada kullanılan hızlı tanı kitinin RT-PCR‟a göre sensitiviteve 

spesifitesonuçları Çizelge 3.6. ve 3.7.‟de belirtildi. Sonuçlara göre BRV için hızlı 

tanı kitinin RT-PCR‟a göre sensitivitesi %83, spesifitesi %100 olarak belirlenirken, 

bu oranlar BCoV için sırasıyla %7,6 ve %100 olarak bulunmuĢtur. 

 

RT-PCR‟ın Hızlı tanı kitine göre sensitivitesi ve spesifitesi ise Çizelge 3.8 ve 

Çizelge 3.9‟da belirtilmiĢtir. Buna göre; BRV açısından RT-PCR‟ın hızlı tanı kitine 

göre sensitivitesi %100, spesifitesi % 81 iken BCoV için bu oranlar sırasıyla %100 

ve %86 olarak tespit edilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.6. BRV için Hızlı Tanı Kitinin RT-PCR‟a göre Sensitivite ve Spesifite 

oranları. 

 RT-PCR 

Hızlı Tanı Kiti 
 + - Toplam Sensitivite Spesifite 

+ 15 - 15 

%83 %100 - 3 78 81 

Toplam  18 78 96 

 

Çizelge 3.7. BCoV için Hızlı Tanı Kitinin RT-PCR‟a göre Sensitivite ve Spesifite 

oranları. 

 RT-PCR 

Hızlı Tanı Kiti 
 + - Toplam Sensitivite Spesifite 

+ 1 - 1 

%7,6 %100 - 12 83 95 

Toplam  13 83 96 

 

 

Çizelge 3.8. BRV için Hızlı Tanı Kitinin RT-PCR‟a göre PPD (Pozitif Prediktif 

Değer) ve NPD (Negatif Prediktif Değer) Oranları 

 

 RT-PCR 

Hızlı Tanı Kiti 
 + - Toplam PPD       NPD 

+ 15 - 15 

%100 %96 - 3 78 81 

Toplam  18 78 96 
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Çizelge 3.9. BCoV için Hızlı Tanı Kitinin RT-PCR‟a göre PPD (Pozitif Prediktif 

Değer) ve NPD (Negatif Prediktif Değer) Oranları 

 

 RT-PCR 

Hızlı Tanı Kiti 
 + - Toplam PPD       NPD 

+ 1 - 1 

%100 %88 - 12 83 95 

Toplam  13 83 96 

 

 

 

 

3.4. Ġstatistiksel Analizler 

 

ÇalıĢmada tespit edilen sonuçlar ile uygulanan testlerin karĢılaĢtırılması 

Çizelge 3.10. daki istatistiki tabloda belirtilmiĢtir. Buzağıların hastalığa yakalanma 

yaĢlarının BRV ve BCoV açısından karĢılaĢtırılması ise Çizelge 3.11. de 

bildirilmiĢtir. Buna göre; Çizelge 3.10.‟da hızlı tanı kitinin BRV‟u belirleyebilme 

oranı BCoV‟a göre daha yüksek olarak tespit edilirken, RT-PCR‟ın ise BRV ve 

BCoV‟u belirleyebilme oranının istatistiki olarak aynı olduğu gözlenmiĢtir. Çizelge 

3.11.‟de buzağıların hastalığa duyarlı olduğu yaĢın her iki virus için de ilk 15 gün 

olduğu belirlenmiĢ ve her iki virusun duyarlı olduğu yaĢ grubu benzer bulunmuĢtur. 

 

Çizelge 3.10. Pozitif sonuçların uygulanan testlere göre istatistiki karĢılaĢtırması. 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 3.11. Buzağıların hastalığa yakalanma yaĢı (Gün) (mean±SE). 

BRV Pozitif 15±2,08a 

BCoV Pozitif 14,53±1,37a 

BRV-BCoV Pozitif 15±4,35a 

 

a,b: Aynı sütundaki farklı harfler istatistiki açıdan farklıdır. (p<0.05) a,b‟den 

istatistiki açıdan fazladır. 

 

 

 

 Hızlı Tanı Kiti 

(n) 

RT-PCR 

(n) 

BRV Pozitif 15/96
a 

18/96
a 

BCoVPozitif 2/96
b 13/96

a 

BRV-BCoVPozitif 1/96
b 4/96

b 
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4. TARTIġMA 

 

Yenidoğanların buzağı ishalleri, 1 aylığa kadarki buzağıların viral, bakteriyel 

ve protozoal ajanların neden olduğu, buzağılarda enteritis olgularıyla seyreden 

ağırlık kaybı ve ölümlere yol açan enfeksiyonlardan biridir (Murphy ve ark 1999). 

Çevre ve beslenme Ģartları ile hayvanların immünitelerine bağlı olarak enfeksiyonun 

daha da kötüye gitmesi tedavi ve verim kayıplarıyla birlikte ekonomik açıdan 

oldukça önemlidir (Bendali ve ark 1999). 

 

Buzağılarda ishalin etiyolojisinde; E. coli, Salmonella spp., Cl. perfringens, 

Camphylobacter jejuni, Chlamydia spp. gibi bakteriyel, rotavirus, coronavirus, 

adenovirus, parvovirus, astrovirus, calicivirus, BVDV gibi viral, Cryptosporidium, 

Giardia, gibi paraziter etkenler, bakım ve beslenme koĢulları ve enzim noksanlıkları 

rol oynamaktadır (Baljer ve ark 1989, De la Fuente ark 1998,Gulliksen ve ark 2009). 

Ġshalli buzağılarda sıklıkla BRV ve BCoV varlığının saptandığı bildirilmiĢtir 

(Tsunemitsu ve ark 1991, Abraham ve ark 1992, Athanassious ve ark 1994, 

Gulliksen ve ark 2009, Coura ve ark 2015). Yenidoğan buzağılarda meydana gelen 

ishallerde BRV ve BCoV dıĢkıda uzun süre varlığını sürdürmesi, sürüye yeni 

hayvanların girmesi gibi faktörler de rol oynamaktadır (Woode ve Bridger 1975, 

Garcia-Sanchez ve ark 1993). 

 

Sığır coronavirusu buzağı ishali haricinde kıĢ dizanterisine de neden olarak 

buzağı ve besi sığırlarında solunum yolu enfeksiyonlarına da yol açabilmekte ve her 

yaĢ grubundaki sığırda gözlenebilmektedir (Saif 1993, Hasöksüz ve ark 2005). 

 

Neonatal buzağıların ishal olgularında rotavirus ve coronavirus varlığının 

etkisi dünyanın farklı ülkelerinde yapılan birçok araĢtırmada bildirilmiĢtir. Dünyada 

rotavirus ve coronavirus kaynaklı buzağı ishallerinin önemli ekonomik kayıplara yol 

açtığı bilinmektedir. ABD' de 1970-1976 yılları arasında yeni doğan buzağı ishalleri 

nedeniyle 95 milyon dolar/yıl ekonomik kayıp olduğu ve bu değerin 3,1 ve 8,7 

milyon dolarının rotavirus; 16,7 milyon dolarının ise coronavirus nedenli ishal 

enfeksiyonları nedeniyle oluĢtuğu ifade edilmiĢtir (House 1978).  

 

Tüm dünyada ve Türkiye‟de en önemli enteropatojenik etkenlerden kabul 

edilen BRV ve BCoV enfeksiyonları birçok araĢtırcı tarafından araĢtırılmıĢtır 

(Tsunemitsu ve ark 1991, Abraham ve ark 1992, Athanassious ve ark 1994, De La 
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Fuente ve ark 1998, Gulliksen ve ark 2009, Garcia ve ark 2000, Izzo ve ark 2011, 

Bok ve ark 2015, Caura ve ark 2015, Al Mawly ve ark 2015b, Alkan 1998, Hasöksüz 

ve ark 2005, GümüĢova ve ark 2007, Erdoğan ve ark 2003, Yavru ve ark 2008, 

Duman ve Aycan 2010, Yavru ve ark 2016). 

 

Abraham ve ark (1992) 108 ishalli buzağıda 5 farklı enteropatojenin varlığını 

araĢtırdıkları çalıĢmalarında, bovine coronavirusun %38,9 oranı ve bovine 

rotavirusun %16,7 oranı ile enteropatojen ajanlar arasında ilk iki sırada yer aldığını 

ifade etmiĢlerdir. Athanassious ve ark (1994) ishalli buzağılardan topladıkları toplam 

197 dıĢkı örneğini ELISA ve direkt EM yöntemleri ile incelemiĢler, yenidoğanların 

ishal olgularında coronaviruslar ile rotavirusların oldukça yakın oranlarda (rotavirus 

14/26, coronavirus 10/26) tespit edildiğini ve bu iki virusun ishal olgularının en 

önemli patojenleri olduğunu bildirmiĢlerdir.  

 

De La Fuente ve ark (1998) tarafından Ġspanya‟da ishalli buzağılardaki 

enteropatojenlerin yaygınlığı üzerine yapılan bir çalıĢmada, PAGE yöntemiyle 

%42,7 oranında BRV, % 7,3 oranında BCoV pozitifliği saptadıklarını bildirmiĢlerdir. 

Yine Ġspanya'da ishalli buzağılardan elde ettikleri dıĢkıları inceleyen Garcia ve ark 

(2000) buzağıların %41,9'unu rotavirus, %10,7‟sini ise coronavirus yönünden pozitif 

olarak tespit etmiĢlerdir. 

  

Izzo ve ark (2011) Avustralya‟daki ishalli buzağılarda enteropatojenik 

ajanların dağılımı üzerine yaptıkları araĢtırmalarında %79 oranında BRV, %21 

oranında BCoV saptamıĢlardır. Arjantin‟de ise Bok ve ark (2015) 1994 ve 2010 

yılları arasında topladıkları 1058 ishalli dıĢkı örneğini RT-PCR ile hem BCoV hem 

de Grup A BRV yönünden incelemiĢler, buzağıların 39‟unda BCoV, 24‟ünde de hem 

BCoV ve hemde Grup A BRV varlığını bildirmiĢlerdir. 

 

Burgu ve ark (1995) Türkiye‟de ishalli buzağı dıĢkılarında rotavirus varlığını 

belirlemek amacıyla yaptıkları bir çalıĢmada, %33,6 oranında pozitiflik tespit ederek, 

epidemiyolojik açıdan bakıldığı zaman etkenin ülkemizdeki durumunun oldukça 

ciddi olduğunu bildirmiĢlerdir. Takip eden yıllarda da ülkemizdeki enteropatojenik 

ajanlar bir çok araĢtırıcı tarafından birçok çalıĢma ile araĢtırılmıĢ ilginç sonuçlar elde 

edilmiĢtir. Alkan (1998) 83 adet ishalli buzağıdan elde ettiği dıĢkı örneklerinde %18 

oranında BCoV, %53 oranında BRV pozitifliği bildirmiĢtir. Eskiizmirliler ve ark 
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(2001) ishalli buzağılarda %25,9‟unda rotavirus, %13'ünde coronavirus etkenini 

saptamıĢlardır. Erdoğan ve ark (2003) ise Kars bölgesinde yenidoğan buzağılardaki 

BRV ve BCoV yaygınlığını belirlemek için 104‟ü ishalli 43‟ü norma buzağı dıĢkısını 

ELISA testi ile antijen varlığı yönünden incelemiĢler ve ishalli buzağıların %19‟unda 

BRV, %1‟inde BCoV pozitifliği belirlemiĢlerdir. Hasöksüz ve ark (2005) 1-30 

günlük ishal semptomlu 35 buzağıdan 13 (%37,1)'ünde coronavirus tespit 

etmiĢlerdir. GümüĢova ve ark (2007) ise Türkiye‟de 100 adet sağlıklı ve ishalli 

buzağılardaki dıĢkıları ELISA testi ile antijen varlığı yönünden inceledikleri bir 

çalıĢmada, %23 oranında BRV antijen pozitifliği, %1 oranında ise BCoV antijen 

pozitifliği saptadıklarını bildirmiĢlerdir. Çabalar ve ark (2007) Van‟da 1-30 günlük 

ishalli 89 buzağıdan alınan dıĢkı örneklerinin 16'sında (%17,97) rotavirus, 1'inde 

(%1,12) coronavirus belirlemiĢlerdir. Duman ve Aycan (2010) ise Konya ve 

çevresindeki ishalli buzağılarda BRV yaygınlığını inceledikleri çalıĢmalarında, 

ELISA ile 106 adet dıĢkı örneğinden 9‟unda (%8,5) BRV pozitifliğini 

bildirmiĢlerdir. 

 

Bu çalıĢmada, Konya ve Afyon çevresindeki bölgelerden toplanan 96 adet 

ishalli buzağı dıĢkısı RT-PCR ve hızlı tanı kiti ile BRV ve BCoV‟un varlığı 

yönünden araĢtırıldı. Usulüne uygun olarak hazırlandıktan sonra yukarıda belirtilen 

yöntemlerle incelenen 96 adet ishalli buzağıya ait dıĢkı örneğinden 18‟i (%18,75) 

BRV pozitif, 13‟ü (%13,56) ise BCoV pozitif olarak belirlenirken, 4 (%4,16) örneğin 

ise hem BRV hemde BCoV yönünden pozitif olduğu tespit edilmiĢtir. AraĢtırmada 

belirlenen oranlar daha önce yapılan çalıĢmalarla karĢılaĢtırıldığında, Izzo ve ark 

(2011)‟nın elde ettiği sonuçlara göre hem BRV hem de BCoV açısından, De La 

Fuente ve ark (1998)‟nın bildirdiği yüzdelere bakıldığında ise BRV açısından daha 

düĢük bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada belirlenen oranların düĢük olması Izzo ve ark 

(2011) ve De La Fuente ve ark (1998)‟nın örnekleme yaptıkları çiftliklerin 100 baĢ 

ve üzeri kontrollü yetiĢtiriciğin yapıldığı sığır çiftliklerinden olmasına bağlanabilir. 

Ġshale sebep olan enfeksiyonların buzağılar arasındaki yayılımının sürü 

büyüklüğüyle de bağlantılı olabileceği göz önüne alındığında, toplanan örneklerin bir 

kısmının halk elindeki küçük tarz bireysel iĢletmelerden, bir kısmının ise 100 baĢ ve 

üzeri büyük tarz çiftliklerden sağlanmıĢ olması dikkate alınmalıdır. Ülkemizde farklı 

bölgelerde yapılan çalıĢmalara bakıldığında; bu sonuçların Alkan (1998)‟nın 

çalıĢmasında bildirilen oranlara göre düĢük, Eskizmirliler ve ark (2001) tarafından 
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elde edilen oranlarla oldukça yakın olduğu gözlenmiĢtir. Erdoğan ve ark (2003), 

GümüĢova ve ark (2007) ve Çabalar ve ark (2007)‟nın bildirdikleri sonuçlarla 

karĢılaĢtırıldığında BRV oranları oldukça yakın bulunurken, BCoV oranları ise daha 

yüksek tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada tespit edilen oranlar ile gerek ülkemizde 

gerekse dünyada yapılan çalıĢmalarda belirlenen oranların bu Ģekilde farklı olması 

örneklemelerin yapıldığı bölgelerin faklılığına ve bu bölgelerdeki hayvancılık 

yetiĢtirme yöntemlerine bağlanabilir. Nitekim Alkan (1998) yaptığı çalıĢmada dıĢkı 

örneklerini Türkiye‟nin değiĢik illerinden temin ederken, Erdoğan ve ark (2003), 

GümüĢova ve ark (2007) ve Çabalar ve ark (2007)‟nın örneklemelerini daha çok 

Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinden yapmıĢlardır. Yukarıda belirtilen 

çalıĢmalarda Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde BCoV varlığı düĢük 

belirlensede, bu çalıĢmada toplanan örnekler ile Ġç Anadolu bölgesindeki BCoV 

varlığı tespit edilmiĢtir ve bulunan pozitiflik oranlarının dikkatle yorumlanması 

gereğini ortaya çıkarmıĢtır. Yine benzer bir Ģekilde Konya ve çevresinde bulunan 

sığırlar üzerinde sığır rotaviruslarını araĢtıran Duman ve Aycan (2010)‟nın elde ettiği 

bulgular ile karĢılaĢtırıldığında, bu çalıĢmada elde edilen sonuçların daha yüksek 

oranlarda bulunduğu gözlenmektedir. Bu durum her iki çalıĢmada kullanılan tanı 

yöntemlerinin farklılığına bağlanabilir. Zira Duman ve Aycan (2010) tarafından aynı 

bölgede yapılan çalıĢmada, RT-PCR metoduna göre daha az duyarlılığa sahip olan 

ELISA yöntemi kullanılmıĢtır. 

 

Bovine rotavirus ve Bovine coronavirus enfeksiyonları genellikle genç 

hayvanlarda görülmektedir. Yenidoğanlar yaĢamlarının ilk haftasında enfeksiyona 

karĢı oldukça duyarlıdır. Dünyada ve ülkemizde yapılmıĢ çalıĢmalar sonucunda BRV 

ile enfekte olan buzağıların ortalama yaĢlarını Alkan (1998) 13,6 gün, Garcia-

Sanches ve ark (1993) 13 gün, Burgu ve ark (1995) 12,7 gün, Erdoğan ve ark (2003) 

6,5 gün, Garcia ve ark (2000) 12,9 gün, Duman ve Aycan (2010) 8,4 gün olarak 

bildirmiĢlerdir. BCoV‟un neden olduğu buzağı ishalleri ise genellikle 5-21 günler 

arasında görülmektedir (Radostits 2007). Alkan (1998) BCoVenfeksiyonlarının 

görülme yaĢını ortalama 13 gün olarak bildirmiĢtir. 

 

Garcia ve ark (2000) Ġspanya‟da ishalli buzağılarda BRV ve diğer 

entereopatojenlerin yaygınlığını inceledikleri çalıĢmalarında yaĢ gruplarına göre 

pozitiflik oranlarını sırasıyla 1-7 günlük buzağılarda %46, 8-14 günlüklerde %45,6, 

15-21 günlüklerde %33,8, 22-30 günlük buzağılarda ise %48,3 olarak bildirmiĢlerdir. 
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Al Mawly ve ark (2015a) Yeni Zellanda‟da süt besisi çiftliklerindeki 1283 

adet ishalli buzağılarda ELISA ile enteropatojenlerin varlığını belirledikleri 

çalıĢmada, yaĢ gruplarına göre pozitiflik oranlarını BRV için sırasıyla 1-5 günlük 

buzağılarda %20, 9-21 günlük buzağılarda %19 oranında, BCoV için ise 1-5 günlük 

buzağılarda %5,4, 9-21 günlük buzağılarda %6,1 olarak tespit etmiĢlerdir.  

 

Bu çalıĢmada 1-30 günlük ishal semptomları gösteren buzağılardan 

örnekleme yapılmıĢ ve dıĢkı örneklerinde BRV varlığı tespit edilen buzağıların 

ortalama yaĢlarının 14,7 gün, BCoV varlığı tespit edilen buzağıların ise ortalama 

yaĢlarının 14,5 gün olduğu belirlenmiĢtir. Gerek BRV gerekse BCoV yönünden 

pozitif olarak tespit edilen buzağıların ortalama yaĢları daha önce hayvanların yaĢ 

ortalaması ve bu enfeksiyonlarla iliĢkisini inceleyen diğer araĢtırıcılar (Garcia-

Sanches ve ark 1993, Burgu ve ark 1995, Alkan 1998, Garcia ve ark 2000)‟ın 

sonuçları ile oldukça yakın bulunmuĢtur. Diğer taraftan Erdoğan ve ark (2003) ile 

Duman ve Aycan (2010)‟nın sonuçlarıyla karĢılaĢtırıldığında bu çalıĢmada pozitif 

bulunan buzağıların yaĢ aralığının daha büyük olduğu tespit edilmiĢtir. Bunun nedeni 

örnekleme yapılan buzağıların yaĢ gruplarının sayısal dağılımına bağlanabilir. ġöyle 

ki; bu çalıĢmada toplanan örneklerin büyük bir çoğunluğu 6-15 günlük ve 21-30 

günlük buzağılardan oluĢmaktadır. ġekil 2.2‟de belirtildiği gibi bu çalıĢma için 

örneklenen hayvanlar genellikle 0-5 günlük, 6-15 günlük, 16-21 günlük ve 21-30 

günlük yaĢ gruplarından oluĢmaktadır. Yukarıda belirtilen günlere göre bu 

çalıĢmadaki örnek sayıları sırasıyla 3, 29, 16 ve 48 adettir. Her ne kadar 0-5 günlük 

ve 6-15 günlük buzağıların örnek sayısı diğer yaĢ gruplarına göre daha az olsa da, 

BRV için en yüksek pozitiflik (%67 ve %31) genellikle bu yaĢ gruplarında tespit 

edilmiĢtir. Bu sebeple bu çalıĢmadaki buzağıların ortalama yaĢları Erdoğan ve ark 

(2003), Duman ve Aycan (2010)‟nın çalıĢmasında belirtilen ortalamalara göre büyük 

bulunmuĢtur. 

 

Örnekleme yapılan buzağıların yaĢ aralığı ile bu yaĢ aralıklarında RT-PCR 

yöntemi ile enfeksiyonlar yönünden tespit edilen pozitivitelere bakıldığında BRV 

için 0-5 günlük buzağılarda pozitiflik yüzdesi %67 ile en yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu oran 6-15 günlük buzağılarda %31, 16-20 günlük buzağılarda %6, 

21-30 günlük buzağılarda ise %13 olarak tespit edilmiĢtir. BCoV yönünden RT-PCR 

ile incelenen 0-5 günlük buzağılarda hiç pozitiflik belirlenememiĢken, bu oran 6-15 

günlük buzağılarda %34, 16-20 günlük buzağılarda %13, 21-30 günlük buzağılarda 
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%2 olarak bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada BRV için tespit edilen oranlar Garcia ve ark 

(2000) ve Al Mawly ve ark (2015a)‟nın bildirdiği oranlara (1-5 günlük buzağılarda 

%20, 9-21 günlük buzağılarda %19) yakın bulunurken, BCoV açısından 

karĢılaĢtırıldığında Al Mawly ve ark (2015a)‟nın sonuçlarının (1-5 günlük 

buzağılarda %5,4, 9-21 günlük buzağılarda %6,1) daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir. 

Alkan (1998) bu durumun buzağıların annelerinden aldıkları kolostrumla ilgili 

olabileceğini ifade etmiĢtir. AraĢtırıcı (1998) ortalama enfeksiyon yaĢına etki eden en 

önemli faktörlerden birisinin maternal immünite olduğunu bildirmiĢtir. Bu çalıĢmada 

örnek alınan buzağıların genellikle annelerinden kolostrum aldığı bilinmektedir. 

Ellens ve ark (1978) ve Wood ve ark (1975) bulgularına göre doğumdan sonra 2. 

haftada sütte rotavirus spesifik antikorların bulunmadığını, buna karĢın coronavirusa 

spesifik antikorların 3. haftada oldukça yüksek seviyelere ulaĢtığını bildirmiĢlerdir. 

Wellemans ve Van Opdenbosch (1981) sütle coronavirus antikorlarının uzun süre 

salgılanmasını, ishalli sürülerde annelerin önemli oranda coranavirus ile enfekte 

olmaları, doğum yaptıkları gün dıĢkıları ile virusu saçmaları neticesinde immun 

sistemin uyarılması ve meme bezinden Ig salgılanmasına yol açması ile 

açıklamıĢlardır. Bu duruma göre; bu çalıĢmada BRV yönünden ilk iki haftalık (0-15 

günlük) yaĢ aralığındaki toplam pozitiflik yüzdesi %34 iken, 3. ve 4. haftalarda bu 

oranlar sırasıyla % 6 ve % 13 oranlarına düĢmektedir. BCoV yönünden 

incelendiğinde ilk 3 haftadaki pozitiflik oranı %26 iken, 4. haftada bu oran %2 

oranına kadar düĢtüğü görülmektedir. Bu çalıĢmada belirlenen yaĢlara göre pozitiflik 

dağılımı Ellens ve ark (1978), Wood ve ark (1975) ve Wellemans ve Van 

Opdenbosch (1981) tarafından savunulan düĢünceyi doğrular nitelikte bulunmuĢtur. 

Bu da çalıĢmada örnek alınan buzağıların annelerinden aldıkları kolostrumun 

maternal immüniteyi uyardığı ve çalıĢmada belirtilen yaĢlara göre pozitiflik 

oranlarına etki ettiğini göstermiĢtir. 

 

Yenidoğanların BRV ve BCoV enfeksiyonuna karĢı korunmaları için, uygun 

bakım ve beslemenin yapılması, hijyen Ģartlarının sağlanması, yenidoğanların 

kolostrum ve süt alması, enfeksiyonun yoğun olarak görüldüğü iĢletmelerde aĢılama 

programlarının uygulanması önemlidir. Caura ve ark (2015) Brezilya‟da sağlıklı ve 

ishalli sığırların bulunduğu bir süt sığırı iĢletmesinde enteropatojenik ajanları 

belirlemek amacıyla yaptıkları bir çalıĢmada, Semi Nested-PCR metodu ile %68,6 

oranında BCoV, PAGE yöntemi ile %49,2 oranında Grup A BRV tespit ettiklerini 
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bildirmiĢlerdir. AraĢtırıcılar (2015) ishal etkeni olan enteropatojenik ajanların en 

yaygın olarak ilk 3 hafta içinde saptanabildiğini tespit etmiĢler, üreticilerin ve 

veterinerlerin buzağı ishallerini azaltmak için biyogüvenlik, immünite, iyi beslenme 

koĢulları ve hayvan refahı gibi noktalarda gerekli önlemleri alması gerektiğini 

bildirmiĢlerdir. Al Mawly ve ark (2015b) Yeni Zelanda‟da enteropatojenik risk 

faktörlerini inceledikleri çalıĢmalarında, 97 süt sığırı iĢletmesinden topladıkları 1283 

sığırdan sıvı, yarı katı ve katı dıĢkı örneklerini incelemiĢler, 9-21 günlük buzağılarda 

en çok C.parvum, BRV, BCoV enfeksiyonları ve miks enfeksiyonlara rastlamıĢlardır. 

AraĢtırıcılar açık ahırda yetiĢtirilen hayvanların kapalı ahırlarda bulunanlara göre sıvı 

dıĢkılama oranının daha yüksek olduğunu bildirmiĢlerdir. Ayrıca aĢılanmamıĢ 

hayvanlarda, mastitli hayvanlarda, antibiyotik kullananlarda, saman altlık 

kullananlarda ve diĢilerde sıvı dıĢkılama oranlarında azalma tespit etmiĢlerdir. 

 

Bu çalıĢmada örnekleme yapılan iĢletmeler genellikle Konya ve Afyon 

civarında bulunan köylerde yer almaktadır. Örneklemelerin yapıldığı iĢletmelerin 

64‟ü büyük açık tarz iĢletmelerden, 32‟si ise bölge köylerinde halk elinde bulunan 

küçük ahır tarzı iĢletmelerinden oluĢmaktadır. Büyük açık tarz iĢletmelerdeki 

buzağıların anneleri BRV/BCoV içeren ticari aĢılarla aĢılanmıĢken, halk elindeki 

iĢletmelerde ise buzağıların anneleri aĢısızdır. Ayrıca halk elindeki bu küçük tarz 

ahırlar genellikle havasız, hayvan refahının düĢük olduğu ve gerekli hijyen ve 

temizliğin göz ardı edildiği iĢletmelerdir. Hayvan sahiplerinin hasta hayvanları 

ayırma ve aĢılama gibi koruyucu önlemleri göz ardı ettikleri görülmektedir. Ayrıca 

ishalli buzağıların sağlıklı buzağılarla bir arada barındırılmasının bir sonucu olarak 

hayvan sahiplerinden, Ģikayetlerden birkaç gün sonra baĢka buzağıların da ishale 

yakalandığı, hatta ishalli buzağıların birkaç gün içinde öldüğü bilgileri alınmıĢtır. 

Hayvan sahiplerinin ise genellikle ishalin semptomatik tedavisi ile günü kurtarıcı 

iĢlemlere müracaat ettiği ve aslında kalıcı çözüm yolu olan gebe ineklerin 

aĢılanmasının sakıncalı olabileceği gibi yanlıĢ inanıĢlar sebebiyle önemsemedikleri 

gözlemlenmiĢtir. 

 

Yenidoğanların BRV ve BCoV enfeksiyonlarından korunmasında annelerin 

aĢılanması oldukça önemlidir. Maternal immünite ile ilgili olarak yapılan birçok 

çalıĢmada (Castrucci ve ark 1993, Kohara ve ark 1997, Snodgrass 1982, Kohara ve 

Tsunemitsu 2000) annenin aĢılamayı takiben serum antikor titresinin artıĢı ve 

aĢılanan annelerden doğan buzağıların enfeksiyona maruz kalma oranlarının 
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azalması ile enfekte olan buzağılarda enfeksiyonun Ģiddeti, süresi ve sonucu 

yönünden olumlu sonuçlar bildirilmiĢtir. Kohara ve ark (1997) Avrupa'da yaygın 

olarak kullanılan bir ticari aĢı (BRV, BCV ve K99 E.coli içeren) ile aĢılanan 

sığırların; kolostrum ve serumdaki antikor titrelerinin aĢılanmamıĢ gruba göre önemli 

düzeyde artıĢ gösterdiğini, özellikle de aĢılı annelerden doğan buzağıların doğumdan 

sonraki 3-4. haftada serum antikor titrelerinin kontrol grupları ile karĢılaĢtırıldığında 

oldukça yüksek olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

 

Alkan ve ark (2004) ise Rota-Corona aĢısı uygulanan ve aĢı uygulanmayan 

annelerden doğan buzağılarda enfeksiyona maruz kalma oranlarını sırasıyla %30,0 

ve %54,5 olarak bildirmiĢlerdir. 

 

Çizelge 3.5‟te de belirtildiği gibi anneleri aĢılanmıĢ buzağılardan toplanan 64 

örnekten %14‟ünde RT-PCR yöntemiyle BRV, %11‟inde BCoV pozitifliği 

belirlenirken, bu oranın 32 adet aĢısız annelerden doğan buzağılarda arttığı ve 

sırasıyla %28 ve %18 olduğu tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada elde edilen sonuçlar, bu 

konuda araĢtırma yapan diğer araĢtırıcıların (Snodgrass 1982, Castrucci ve ark 1993, 

Kohara ve ark 1997 ve Kohara ve Tsunemitsu 2000) sonuçları ile uyumlu 

bulunmuĢtur. Ayrıca çalıĢmadaki bulgular Alkan ve ark (2004)‟nın sonuçlarına göre 

düĢük tespit edilsede, annelerinin aĢılı ve aĢısız olmalarına bağlı olarak oransal bir 

uyumun söz konusu olduğu da görülmektedir. Bu sebeple buzağıların annelerinin 

aĢılanmasının BRV ve BCoV enfeksiyonuna karĢı koruyucu etkisi düĢünüldüğünde 

oldukça önem arz etmektedir. Alkan ve ark (2004)‟nın aĢılı sığırlardan doğan 

yavruların pasif bağıĢıklık düzeyini belirlemek amacıyla yaptıkları bir çalıĢmada, 

BRV ve BCoV seropozitiflik oranları ile spesifik nötralizan antikor titreleri arasında 

kayda değer bir farklılık belirleyememiĢler, bu durumu aĢı uygulamasından beklenen 

yanıtın oluĢmaması olasılığına bağlamıĢlardır.  

 

Lu ve ark (1994) BRV'un P serotipindeki bazı farklılıkların değiĢik düzeyde 

çapraz reaksiyonlara neden olduğunu ve farklı P serotipi içeren aĢılar ile aĢılanmıĢ 

annelerden doğan buzağılarda enfeksiyona karĢı maternal antikorların yeterince 

baĢarılı bir koruma oluĢturmadığını bildirmiĢlerdir. AraĢtırıcılar (Lu ve ark 1994) 

ABD‟de 20 yıl boyunca BRV Lincoln suĢunu (JG6:Pl) içeren aĢıların kullanılmasına 

rağmen yeni doğanlarda BRV enfeksiyonunun varlığını sürdürmesinin nedenini aĢı-

saha serotipi farklılığına bağlamıĢlar ve bu aĢıların kullanıldığı 2 farklı iĢletmedeki 
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buzağılarda tespit edilen BRV'ların P geni farklılıklarına dikkat çekmiĢlerdir. Alkan 

ve ark (2010) Türkiye‟nin değiĢik coğrafi alanlarından topladıkları örnekler üzerinde 

yaptıkları genotiplendirme çalıĢmalarında, RT-PCR yöntemiyle %75 oranında G6 

genotipi, %98 oranında P11 genotipi olduğunu tespit etmiĢlerdir. Bu nedenle 

ülkemizde ticari olarak kullanılan farklı aĢıların etkinliğinin tespiti için aĢı suĢları 

arasındaki farklılıkların belirlenmesi çok önemlidir. 

 

Bu çalıĢmada ishalli dıĢkı örneklerinde BRV ve BCoV varlığının moleküler 

teĢhisi amacıyla uygulanan RT-PCR yönteminde grup A BRV‟a özgü VP7 genine 

spesifik primerler kullanılmıĢtır. Bu sebeple elde edilen BRV pozitif örneklerin grup 

A sığır rotavirusu olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak bu çalıĢma ile G ve P serotiplerinin 

belirlenmesinde sekans analizi proje bütçe yetersizliği nedeniyle yapılamadığı için 

herhangi bir değerlendirme yapılamamıĢtır. Bundan sonra planlanan çalıĢmalarda 

rotavirus yönünden pozitif örneklerde G ve P tiplerinin de saptanması ülkemizde 

hazırlanan aĢı programlarında oluĢacak antijenik farklılıkların önüne geçmesi 

açısından dikkat edilmesi gereken bir noktadır. 

 

GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan birçok ülkede sığır iĢletmelerinde yenidoğan 

hayvanlarda hastalığın kontrolü ve eradikasyonu açısından BRV ve BCoV 

enfeksiyonunun hızlı ve doğru teĢhisi büyük bir önem arz etmektedir. Bovine 

rotavirus ve Bovine coronavirus enfeksiyonlarına ait nonspesifik klinik belirtilerin 

varlığı ve enfeksiyona ait bulguların diğer patojenlerle miks enfeksiyona sebep 

olması nedeniyle etken teĢhisinde virolojik, serolojik, patolojik veya histopatolojik 

bulguların önemi büyüktür. Bu nedenlerden dolayı, BRV ve BCoV‟un sahada hızlı 

tanısı ve veteriner teĢhis laboratuvarlarında çabuk ve etkili test teknikleri ile tespiti 

önemlidir. 

 

 Virusların rutin tanısı için hızlı tanı kitleri ve PCR yöntemleri ABD ve 

Avrupa ülkelerinde sık kullanılan yöntemlerdir. Virusun RNA‟sının izole edilerek 

DNA‟ya çevrilmesi (cDNA) ve spesifik primerler kullanılarak cDNA‟larının 

çoğaltılması (RT-PCR) bu yöntemler içerisinde duyarlılığı ve özgünlüğü en yüksek 

olan yöntemdir. Fakat bu tekniklerin laboratuvar Ģartlarında yapılabilmesi ve zamana 

ihtiyaç duyulması nedeniyle klinisyen veteriner hekimlerin saha Ģartlarında 

enfeksiyonun  tanısı için hızlı tanı kitlerine ihtiyaç duymasına yol açmıĢtır. Tedaviye 

yön vermesi ve yanlıĢ antibiyotik tedavilerinden kaçınılması açısından önemli olan 
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bu hızlı tanı kitlerinin ülkemizde kullanımı malesef istenilen oranda değildir. Bunun 

en önemli nedeninin bu testlerin sensitiviteleri ve spesifiteleri hakkındaki haklı 

Ģüphelerdir. 

 

 Buzağılarda ishallere neden olan etkenlerin tespitinde kullanılan rutin teĢhis 

metodları için özel laboratuar ekipmanlarına ve tecrübeli elemanlara ihtiyaç 

duyulması, yöntemlerin fazla zaman alması gibi dezavantajları bulunmaktadır. Son 

yıllarda saha Ģartlarında daha avantajlı olan hızlı immunokromatografik testler 

yardımıyla yaklaĢık olarak 10-15 dakika gibi kısa bir sürede buzağı dıĢkısında farklı 

enteropatojenlerin teĢhisi yapılarak, profilaksi ve tedavi planlaması yapılabilmektedir 

(Klein ve ark 2009). TeĢhisin hızlı konulması, hastalığın benzer klinik semptomlara 

yol açan diğer hastalıklardan ayırıcı tanısında yapılacak laboratuar tetkiklerini 

azaltıp, hastalığın ekonomik yükünü de azaltır. Ayrıca epidemiyolojik verilerin hızlı 

elde edilebilmesinde hızlı tanı testleri önemli avantajlar sağlamaktadır. Birçok 

araĢtırıcı (Thorns ve ark 1992, De La Fuente ve ark 1998, Al-Yousif ve ark 2002 

Luginbuhl ve ark 2005, Trotz-Williams ve ark 2005, Klein ve ark 2009) dıĢkıdan 

enteropatojen tanısında immunokromotografik test kitlerinin hızlı, basit ve kolay 

uygulanabilen bir metot olduğunu, uzman ve tam teçhizatlı laboratuvar 

gerektirmemesi, diğer tekniklere göre ucuz ve hızlı olması ve tedavi stratejilerinin 

hemen belirlenmesine olanak vermesi, her özel klinikte bulunabilen laboratuvar, büro 

ve hatta saha Ģartlarında uygulanabilir olması nedeniyle de saha klinisyen 

veterinerleri ve araĢtırıcılar tarafından daha çok tercih edilebileceğini ifade 

etmiĢlerdir. 

 

YaklaĢık on dakika içinde sonuç veren immunokromatografik testlerin en 

önemli avantajları giriĢimsel iĢleme gereksinim duymamaları, hızlı sonuç vermeleri 

ve örneklerin tek tek çalıĢılmasına olanak sağlamasıdır. Fakat avantajlarının yanında 

yapılan hızlı tanı testlerinin duyarlılığı hakkında çeĢitli tartıĢmalara yol açabilecek 

sonuçlar da söz konusudur Bu testlerin en önemli dezavantajı ise sonuçların 

değerlendirilmesinin subjektif olması ve özellikle zayıf bant oluĢumundan 

kaynaklanan değerlendirme zorluklarıdır. 

 

 Al-Yousif ve ark (2001) 63 adet ishalli buzağının dıĢkı örneklerinde BRV 

varlığını araĢtırdıkları bir çalıĢmada, immünokromatografik yöntem ile ELISA 

yöntemini karĢılaĢtırmıĢlar ve Ġmmünokromatografik hızlı tanı kitinin ELISA‟ya 
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göre sensitivitesini %100, spesifitesini ise %96 olarak bildirmiĢlerdir. AraĢtırıcılar 

(2001) BRV enfeksiyonlarının tanısında, Ġmmünokromatografik hızlı tanı kitlerinin 

kolay uygulanabilir, hızlı ve düĢük maliyetli olması, pahalı araç ve ekipmanlara 

gerek duyulmaması nedeniyle dikkate alınması gerektiğini bildirmiĢlerdir. Uhde ve 

ark (2008) Ġsviçre‟de yaĢları 1-21 günlük 147 adet ishalli buzağıya ait dıĢkı 

örneklerini BRV, BCoV, C.parvum, E.Coli gibi enteropatojenlerin varlığı yönünden 

immunokromatografik hızlı tanı kiti ile araĢtırmıĢlar, dıĢkı örneklerinin %27,2‟sini 

BRV ve %1,4‟ünü BCoV yönünden pozitif olarak belirlemiĢlerdir. Bartel ve ark 

(2010) Hollanda‟da normal ve ishalli 1-21 günlük buzağılardan aldıkları 400 adet 

dıĢkı örneğinde enteropatojenlerin yaygınlığını immünokromatografik hızlı tanı kiti 

ile araĢtırmıĢlardır. Sonuç olarak araĢtırıcılar (2010) buzağı dıĢkılarının %17,7‟sinde 

BRV ve %3,1‟ini BCoV varlığı yönünden pozitif olarak tespit etmiĢlerdir.  

 

 Klein ve ark (2009) 1-42 günlük ve 98 adedi ishal semptomlarına sahip olan 

180 adet buzağıdan topladıkları dıĢkı örneklerini hem Ġmmünokromatografik hızlı 

tanı kiti ile hem de RT-PCR yöntemi ile incelemiĢlerdir. Her iki testi karĢılaĢtıran 

araĢtırıcılar (2009), BRV yönünden incelendiğinde hızlı tanı kitinin RT-PCR‟a göre 

sensitivitesini %71,9, spesifitesini %95,3 olarak belirlerken, BCoV açısından 

sensitivitesini %60, spesifitesini ise %96,4 olarak tespit etmiĢlerdir. 

 

Cho ve ark (2012) bovine enterik patojenlerini belirlemek amacıyla yaptıkları 

bir çalıĢmada, ticari hızlı tanı kitlerini mutipleks PCR metoduyla karĢılaĢtırmıĢlardır. 

Hızlı testlerin sensitivitesini BCoV için %60, BRV için ise %42,3 olarak 

bulmuĢlardır. Bu nedenle de özgünlük ve duyarlılık bakımından hızlı tanı testlerinin 

dikkatle yorumlanması gerektiğini ifade etmiĢlerdir. 

 

Izzo ve ark (2012) yaptıkları real-time RT-PCR, ELISA ve 

Ġmmunokromatografik testlerin karĢılaĢtırıldığı çalıĢmalarında ise real-time RT-PCR 

tekniğine göre immünokromatografik hızlı tanı kitinin sensitivitesini BRV‟nin 

%32,7, BCoV‟nin ise %28,2 olarak tespit etmiĢlerdir. AraĢtırmacılar çalıĢmalarında 

real-time PCR ile karĢılaĢtırıldığında immunokromatografik hızlı tanı 

kitlerininsensitivitesinin ve spesifitesinin çok düĢük oranlarda olduğunu ve real-time 

PCR metoduyla viral RNA miktarı bilindiği için klinikte hastalığın seyri hakkında 

yorum yapılabileceğini bildirmiĢlerdir. 
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Zhu ve ark (2011) ishalli hayvanlardan elde ettikleri dıĢkı örneklerinde tek 

aĢamalı ve eĢ zamanlı olarak uygulanan multipleks RT-PCR tekniği ile örneklerin 

%92,86 (26/28)‟sında BCoV ve grup A BRV saptamıĢlar, ayrıca rotavirusa özgü 

(rota-adeno) ticari immünokromatografik hızlı tanı kitiyle örneklerin %67,86 

(19/28)‟sını pozitif olarak bulmuĢlardır. Sonuçlar göz önüne alındığında multipleks 

RT-PCR‟nin ticari hızlı tanı kitine göre daha duyarlı olduğu belirtilen çalıĢmada, 

moleküler bir metod olan multipleks RT-PCR‟ın özellikle örnek miktarının az 

olduğu durumlarda farklı RNA hedefleri kullanılarak hem BCoV‟un hem de BRV‟un 

eĢ zamanlı tanısına olanak sağladığı belirtilmiĢtir. Bunun yanı sıra metodun daha az 

zaman ve daha az materyalle çalıĢma imkanı sunduğu ve kontaminasyon riskinin en 

aza indirildiği bir yöntem olması nedeniyle baĢarılı bir metod olduğu ileri 

sürülmüĢtür. Bu nedenle de multipleks RT-PCR‟ın BCoV ve grup A Rotavirus‟un 

tanısında güvenilir bir yöntem olduğu iddia edilmektedir (Zhu ve ark 2011). 

 

Altuğ ve ark (2013) neonatal buzağı ishallerinin immunokromotografik test 

kitleri ile hızlı etiyolojik teĢhisi üzerine yaptıkları çalıĢmalarında, 51 ishalli 

buzağıdan elde edilen örneklerin 14 (%27,5)‟ünde BRV, 1 (%1,96)‟inde BCoV 

varlığını bildirmiĢlerdir. 

 

Bu çalıĢmada, Konya ve Afyon çevresinde bulunan ishalli buzağılardan 

toplanan 96 dıĢkı örneği immünokromatografik hızlı tanı kiti ve RT-PCR 

metodlarıyla BRV ve BCoV enfeksiyonları yönünden virolojik olarak incelenmiĢ, bu 

iki metod sensitivite ve spesifite açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġmmünokromatografik 

hızlı tanı kiti ile incelenen ishalli dıĢkı örneklerinin %15,6 (15/96)‟sında BRV 

pozitifliği, %1,04 (1/96)‟ünde ise BCoV pozitifliği saptanmıĢtır. Aynı örnekler RT-

PCR metoduyla da test edilmiĢ ve örneklerin %18,75 (18/96)‟i BRV, %13,5 

(13/96)‟u BCoV yönünden pozitif bulunurken, ishalli dıĢkıların %4 (4/96)‟ü BRV-

BCoV miks enfeksiyonu tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada elde edilen sonuçlar, sadece 

immünokromatografik hızlı tanı kitinin kullanıldığı birçok çalıĢmada (Uhde ve ark 

2008, Bartel ve ark 2010, Altuğ ve ark 2013) tespit edilen oranlarla uyumlu 

bulunmuĢtur. 

 

Bu çalıĢmada BRV yönünden incelendiğinde; RT-PCR tekniğine göre 

immünokromatografik hızlı tanı testinin sensitivitesi %83, spesifitesi %100 iken, 

BCoV için sensitivitesi %7,6, spesifitesi ise %100 olarak tespit edilmiĢtir. Sığır 
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rotavirusları yönünden elde edilen sonuçlar, daha önce immünokromatografik hızlı 

tanı testlerininin RT-PCR ile sensitivite ve spesifitesi yönünden karĢılaĢtırıldığı Klein 

ve ark (2009)‟nın sonuçlarıyla uyumlu bulunurken, Cho ve ark (2012) ve Izzo ve ark 

(2012)‟nın sonuçlarına göre ise daha yüksek oranda saptanmıĢtır. Sığır 

Coronavirusları yönünden bakıldığında, daha önce bu konuda çalıĢan birçok 

araĢtırıcı (Klein ve ark 2009, Cho ve ark 2012, Izzo ve ark 2012)‟nın sonuçlarına 

göre oldukça düĢük bulunmuĢtur. Bunun muhtemel sebebinin hastalığın ileri 

dönemlerindeki yani virus saçılımının ve viral partikül miktarının düĢük olduğu 

dönemlerde örnekleme yapılmasından kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. Hızlı 

immunokromatografik tanı yönteminin esasını, test striptine damlatılan örnekteki 

etkenin, konjuge olmuĢ spesifik antikorlara bağlanması oluĢturmaktadır. Bu nedenle 

virusun en çok saçılım gösterdiği dönemde örnekleme yapmak önemlidir. Virus 

atılımının zamanla azalması nedeniyle hastalığın baĢlangıcından sonraki 72 saat 

içerisinde örnekleme yapılması tavsiye edilmektedir. Oysaki PCR yöntemi ile çok 

düĢük miktarlardaki virusun saptanma olanağı mevcuttur. Virus miktarının düĢük 

olduğu örneklerde hızlı tanı kitinin tanı yeteneği RT-PCR‟a göre zayıf 

kalabilmektedir. Yapılan çalıĢmada 16, 17, 66, 77 nolu örneklerde RT-PCR ile hem 

BRV ve hem de BCoV pozitif olarak saptanmıĢtır. Fakat hızlı tanı kiti ile sadece 17 

nolu örnekte her iki virus pozitif olarak saptanmıĢtır. ġekil 3.3 ve ġekil 3.4.‟te de 

görüldüğü gibi 17 nolu örneğin RT-PCR ile tanısında elektroforez görüntülerine 

bakıldığında diğer pozitif örneklere göre daha kuvvetli DNA bant görüntüsü verdiği 

dikkat çekmektedir. Bu durumda eğer dıĢkı örneklerinde coronavirus miktarının 

yüksek olduğu durumlarda hızlı tanı kiti ile pozitif sonuç tespit edilebilmektedir. 

Elde edilen sonuçların çok sayıdaki örneklerle desteklenmesi gerekmektedir. 

 

Günümüzde veteriner klinisyenlerinin sahada BRV ve BCoV enfeksiyonlarını 

hızlı bir Ģekilde tespit edebilmeleri ve buna uygun olarak bir tedavi programına 

baĢlayabilmeleri için hızlı tanı kitlerinin kullanımı önem arz etmektedir. Ancak bu 

çalıĢmada elde edilen sonuçlar dikkate alındığında hızlı tanı kitlerinin özellikle 

BCoV varlığının belirlenmesinde yetersiz kaldığı gözlenmiĢtir Bu nedenle sonuçların 

sağlıklı bir Ģekilde yorumlanabilmesi için mutlaka baĢka bir test ile desteklenmesi 

gerektiği tavsiye edilmektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu çalıĢmada ülkemizde ekonomik kayıplara neden olan buzağı ishallerinin 

en önemli etkenlerinden Bovine Coronavirus ve Bovine Rotavirusun tanısında en 

güvenilir tanı yöntemlerinden birisi olan RT-PCR yöntemi kullanılmıĢ, bu yöntem ile 

sahada klinisyen veteriner hekimler tarafından kullanılan ticari Corona-Rota Hızlı 

Tanı kitlerinin duyarlılıkları karĢılaĢtırılmıĢtır. Buna göre; 

 

1- Sığır rotavirus enfeksiyonlarının teĢhisinde hızlı tanı kitinin RT-PCR 

yöntemine göre sensitivite ve spesifitesinin karĢılaĢtırıldığı bu çalıĢmada elde edilen 

sonuçların (sensitivite; %83, spesifite; %100) dünyada ve ülkemizde yapılan 

çalıĢmaların sonuçlarına oldukça yakın olduğu gözlenmiĢtir. Sığır coronavirusları 

açısından bakıldığında sensitivite (%7,6) ve spesifite (%100) diğer çalıĢmalara göre 

düĢük bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada özellikle coronaviruslar açısından hızlı tanı kitinin 

sensitivitesinin düĢük tespit edilmesinin sebebi; enterik enfeksiyonlarda hastalığın 

seyri boyunca saçılan virus miktarında Ģekillenen değiĢikliklerin sonucu olarak hızlı 

tanı kitinin az miktardaki virus partiküllerini saptayamayacak kadar düĢük 

duyarlılığa sahip olmasına bağlanmıĢtır. 

  

2- Sahada çalıĢan veteriner hekimlerin ishale sebep olan birçok enteropatojenler 

içerisinde viral etkenlerin ayrımını yapması ve yanlıĢ antibiyotik tedavilerinden 

kaçınmaları açısından da hızlı teĢhis oldukça önemlidir. Fakat hastalığın tedavisinden 

önce neonatal buzağı ishallerine karĢı en etkili koruyucu önlemler arasında aĢılama, 

buzağıların maternal antikorları kolostrum yoluyla alması ve ahır hijyen Ģartlarının 

sağlanması gelmektedir. Bunun için de hayvan sahiplerinin bu konuda 

bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Hayvan sahipleri tarafından göz ardı edilen 

aĢılamanın etkili olabilmesi için, özel firmalara ait olan Rota-Corona aĢılarının 

bakanlığın düzenlediği isteğe bağlı aĢı programına alınması önerilmektedir. Çünkü 

semptomatik tedavi BRV ve BCoV gibi viral etkenlere karĢı etkili bir çözüm 

oluĢturamamakta, kullanılan gereksiz antibiyotiklerle de direnç oluĢum 

mekanizmasına katkıda bulunmaktadır.  

 

 3-  Bu çalıĢmanın sonucunda her ne kadar immünokromatografik hızlı tanı 

kitlerinin duyarlılıkları düĢük tespit edilse de BRV‟un tanısında klinisyen veteriner 

hekimler için bu kitlerin en büyük avantajının yanlıĢ antibiyotik tedavilerini 



89 
 

önlenmesi olduğu düĢünülebilir. Ancak hastalığın ilerleyen dönemlerinde virus 

miktarının azalması nedeniyle çok etkili bir yol olmadığı da göz ardı edilmemelidir. 

Bu durum hastalığın doğru bir Ģekilde yorumlanamamasına yol açabilmektedir. 

Hastalıkta göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli nokta da sağlıklı gibi 

görünen subklinik taĢıyıcı hayvanların varlığıdır. Bu husus iyi bir veteriner hekimin 

özellikle büyük çiftliklerde sorun teĢkil eden buzağı ishalleri için atlamak 

istemeyeceği noktalardan biridir. Kalıcı çözüm açısından da bu hayvanların 

tespitinde RT-PCR gibi moleküler yöntemlerin önemi büyüktür. RT-PCR tekniği 

sayesinde dıĢkıda bulunan 1 virus partikünün bile saptanması mümkündür. Bu 

sayede veteriner hekimin hastalığı doğru yorumlaması ve aĢılama gibi koruyucu 

önlemleri alması sağlanacaktır.  

 

4-  ġu bir gerçek ki; doğru primer ve problar seçildiği takdirde RT-PCR tekniği 

gibi moleküler yöntemler birçok basit tanı tekniğine göre BRV ve BCoV için yüksek 

duyarlılık ve spesifiteye sahip bir yöntemdir. Bu sebeple de neonatal buzağı etkenleri 

ve diğer enfeksiyon etkenlerinin teĢhisinde „„Gold Standard‟‟ test (OIE) olarak kabul 

edilmektedir. Ülkemizde bulunan sığır rotavirusu ve sığır coronavirusu gibi 

enfeksiyonların saha suĢlarının moleküler yöntemlerle belirlenmesi oldukça 

önemlidir. Bu çalıĢmada belirlenen grup A rotavirusun haricinde ülkemizde bulunan 

G ve P tipi rotavirus suĢlarının belirlenmesi aĢıların etkinliği açısından bakıldığında 

önem arz etmektedir. Bu nedenle bundan sonra yapılacak çalıĢmalarda, enteropatojen 

etkenlerin varlığının belirlenmesinin yanı sıra pozitif örneklerin genotiplendirme 

çalıĢmalarınında yapılması planlanmaktadır. 

 

5-  Bu çalıĢma, ülkemizde 1-30 günlük ishalli buzağı dıĢkılarında BRV ve BCoV 

varlığının tanısı için RT-PCR ile hızlı tanı kitlerinin sensitivite ve spesifitesinin 

karĢılaĢtırıldığı ilk çalıĢmadır. Bu araĢtırmadan elde edilen sonuçlara göre; veteriner 

hekimler tarafından saha Ģartlarında hastalığın hızlı teĢhisi için hızlı tanı kitlerinin 

kullanılmasının faydalı olabileceği, ancak RT-PCR‟a göre hızlı tanı kitlerinin 

duyarlılığının düĢük bulunması nedeniyle dikkatli değerlendirme yapılması 

önerilmektedir. Hastalığın daha etkili yorumlanması ve kalıcı çözümler aranması için 

sonuçların RT-PCR gibi moleküler tekniklerle desteklenmesi tavsiye edilmektedir. 
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