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Bu çalışma birinci yazarın doktora yeterlilik hazırlık seminerinden hazırlanmıştır.

ÖZET
Equine viral arteritis (EVA) Arteriviridae ailesinde yer alan equine arteritis virus (EAV)’un neden olduğu tek tırnaklıların
bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Dünyanın birçok ülkesinde yaygınlığa sahiptir. Bu çalışmada, Van ilinin kırsal alanlarında yük
hayvanı olarak kullanılan atlarda EVA enfeksiyonunun serolojik olarak araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 124 adet yük
atından toplanan serum örnekleri enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) kullanılarak equine arteritis virusu (EAV)
spesifik antikorlarının varlığı için test edildi. Sonuçta, serum örneklerinden 14 adedinin (%11.3) seropozitif olduğu belirlendi.
Yük hayvanları ekonomik olarak önemli kabul edilmemektedir, ancak, ihmale gelen salgınların safkan at yetiştiriciliği yapılan
işletmeler için önemli ölçüde potansiyel risk taşıdığı göz ardı edilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: At, ELISA, Equine Viral Arteritis, Seroloji
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Serological Investigation of Equine Viral Arteritis Infection in Van Province
SUMMARY
Equine viral arteritis (EVA) is a contagious viral disease of equids caused by equine arteritis virus (EAV), a virus classified in
the family Arteriviridae. EAV is present in the horse population of many countries world-wide. The objective of this study was
to investigate the serological presence of EVA infection in horses using as working animal in rural areas of Van province. For
this purpose, blood samples collected from 124 pack horses were tested against specific antibodies to EAV using enzyme
linked immunosorbent assay (ELISA). In conclusion, 14 serum samples (11.3%) were found to be seropositive. Pack horses
are not accepted as an economically significant, however, should not be disregarded that neglected epidemics possess
significant risk potential for pure bred horse breeding enterprises.
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GİRİŞ
Equine viral arteritis (EVA) atlarda abort fırtınası
olarak tanımlanan global yaygınlığa sahip viral
enfeksiyondur. Doğal enfeksiyona atlardan başka
eşek, katır, zebra ve alpaca gibi türler de duyarlıdır
(Paweska ve ark. 1995, 1997, Weber ve ark. 2006).
EVA etkeni Arteriviridae ailesinin arterivirus
genusunda sınıflandırılmış olan zarlı, tek ve pozitif
iplikcikli RNA virusudur (Cavanagh ve ark. 1994).
Equine arteritis virus (EAV) olarak isimlendirilen
virusun tek serotipi vardır. Ancak saha izolatları
arasında sınırlı da varyasyonlar bulunmaktadır. Bu
durum virusun farklı zaman ve yerlerde çıkan
salgınların abort potansiyelinde ve prognozun
şiddetinde farklılıklar olmasına yol açmaktadır
(Timoney ve ark. 1987b, Murphy ve ark. 1992,
Eichorn ve ark. 1995, McCollum ve ark. 1995, Del
Piero ve ark. 1997, Stadejek ve ark. 1999, Holyoak ve
ark. 2008).
Hem doğal şartlarda hem de deneysel
enfeksiyonlarda oro-nazal yolla bulaşma en önemli
yoldur (McCollum ve ark. 1995). Bunun yanında
başka ülke veya bölgelerden alınan aygırlarla
çiftleşme yoluyla bulaşmanın da salgınlarda kayda
değer bir rolü vardır. Virusun affinitesi olan
dokuların başında dolaşım sistemindeki endotel
hücreleri gelir (OIE 2008). Salgınlarda yetişkinlerde
geçici klinik bulgular ile gebelerde abortuslar görülür.
Deneysel
enfeksiyonlarda
sistemik
vasküler
nekrozlar, ağır prognoz ve yüksek mortalite vardır.
Akciğer, bağırsak, böbrek, solunum sistemi, bazen de
plasenta virusun çoğaldığı temel alanlardır.
Salgınlarda izlenen bulguların subklinikten şiddetli
prognoza
kadar
değişkenlik
gösterebildiği
bildirilmiştir (Vaala ve ark. 1992, Paweska ve ark.
1995). İnkubasyon süresi 3-14 gün kadar sürer. Ateş,
gözyaşı-burun akıntısı, rinit, konjuktivit, orbita ve
uzuvlarda ödem, solunum güçlüğü, öksürük, ishal,
ataksi ile abort görülebilir (Doll ve ark. 1957, Vaala
ve ark. 1992, Del Piero ve ark. 1997).
Klinik muayenede bulgular diğer at hastalıkları ile
sıklıkla karışabilir. Yetişkinlerde özellikle sporadik ve
enzootik solunum sendromu ile karışır. Yavrularda
ise solunum/sindirim sistemi bulguları ile ani ölümler
teşhiste
değerlendirme
yapmayı
güçleştirir.
Dolayısıyla sıklıkla laboratuvar incelemesine ihtiyaç
duyulur. Akut dönemde lökosit, svap ve semen
örnekleri antijen (Ag) tespiti için kullanılabilir.
Antikor (Ab) teşhisinde ise virus nötralizasyon ve
ELISA tercih edilmektedir (Kondo ve ark. 1998,

Turan ve ark. 2007). Paweska ve ark. (1997) at, eşek
ve katır serumlarında EVA spesifik antikorların
tespitinde ELISA’nın sensisitivite ve spesifitesinin
yüksek olduğunu bildirmişlerdir.
Ülkemizde EAV için yapılan bir filogenetik
çalışmada ORF1b gen fragmentinin kısmi
sekansında,
sirkülasyondaki
virusun
Kuzey
Amerika’da izole edilen virusa yakın olduğu, ancak
Avrupa suşlarıyla heterojenite gösterdiği bildirilmiş,
ayrıca izolatların homojen olduğu ve ayrı bir grup
olarak değerledirilebileceği ifade edilmiştir (Ataseven
ve ark. 2013).
Ülkemizde az sayıda var olan serolojik incelemelerde,
at ve eşeklerde %5 ile (Yılmaz ve ark 1996) %23.4
arasında (Bulut ve ark. 2012) değişen oranlarda
seropozitiflik bildirilmiştir. Bu çalışmada, Van
ilindeki yük hayvanı olarak kullanılan atlarda EVA
virus enfeksiyonunun serolojik olarak araştırılması
amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Örneklenen Hayvanlar
Bu çalışmada, Van ilinde kırsal alanda yük hayvanı
olarak kullanılan 124 adet attan cinsiyet ayrımı
yapılmadan kan örnekleri alındı. Araştırmada
kullanılan atlarda aşılama yapılmadığı ve örnekleme
sırasında klinik olarak herhangi bir bulgu
bulunmadığı tespit edildi.
Kan örnekleri vena jugularis’ten silikonlu tüplere
alındı. Kısa sürede laboratuvara getirilen örnekler
3000 rpm’de 10 dk. santrifüj edildikten sonra serum
fraksiyonu stok tüplerine aktarıldı ve testte
kullanılıncaya kadar -20oC’de muhafaza edildi.
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
EVA virus spesifik antikorların tespiti için ticari
olarak elde edilen indirekt EVA ELISA doğrulama
kiti (ID Vet, France) kullanıldı. Test üretici firmanın
önerdiği prosedür doğrultusunda yürütüldü ve 450
nm’de optik dansite (OD) değerleri her bir hayvan
için ayrı ayrı hesaplandı.
BULGULAR
ELISA ile kontrol edilen toplam 124 adet at
serumunun 14 adedinde (%11.3) EAV spesifik
antikor varlığı tespit edildi (Tablo 1).
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Tablo 1: Örnek sayıları ve serolojik test sonuçları
Table 1: Number of samples and serologic test
results
Virus

Serum
Sayısı

Seropozitif
Serum Sayısı (n)

Seropozitif
Serum Sayısı (%)

EAV

124

14

11.3

TARTIŞMA
İlk kez 1953’te Amerika’da tanımlanan enfeksiyonun
(Doll ve ark. 1957), Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika
kıtalarında varlığı bilinmektedir ancak Japonya ve
İzlanda‘da tespit edilmemiştir (Timoney ve
McCollum 1985). Serolojik incelemelerde %20’lere
varan oranlar bildirilmektedir (Eichhorn ve ark.
1995, McCollum ve ark. 1995, Hullinger ve ark.
2001). Yapılan bildirimler EVA’nın yaklaşık son
yirmi yıllık süreçte insidensinin ve yaygınlığının
dünyanın birçok yerinde arttığını göstermektedir
(Holyoak ve ark. 2008, OIE 2008).
EVA ile ilgili ülkemizde yapılan ilk araştırma 1996
yılına ait olup 100 atın 5 (%5) adedinde seropozitiflik
belirlenmiştir (Yılmaz ve ark. 1996). Kuzeydoğu
Anadolu’da yürütülen bir başka çalışmada Kars ve
Ardahan illerinde sırasıyla %9.5 ve %8 oranları
belirlenmiştir (Kırmızıgül ve ark. 2007). Yakın bir
seropozitiflik oranı da (%7.5) Marmara bölgesinde
tespit edilmiştir (Hasan 2008). Yıldırım ve ark. (2008)
Kars ilinde eşeklerde seropozitifliğin %14.4 oranında
tespit edildiği bildirmiştir. Marenzoni ve ark. (2013)
İstanbul, İzmir ve Bursa’dan topladıkları örneklerde
%16 oranında ve Ün ve ark. (2014) ise Şanlıurfa
ilinde %8.4 oranında seropozitiflik saptamışlardır.
Bugüne kadar ülkemizde bildirilen en yüksek oran
%23.4 olup orta Anadolu’da saptanmıştır (Bulut ve
ark. 2012).
Bu çalışmada belirlenen %11.3 (14/124) oran daha
önce bildirilen oranlara yakın olarak bulunmuştur.
Çalışmada kullanılan atlar Van ili kırsalında münferit
olarak yetiştirilen yük atlarıdır. Van ilinin İran ile olan
kara sınırı 285km’dir. İlde kontrolsüz hayvan
hareketlerinin
zaman
zaman
olduğu
düşünülmektedir. İran’da yapılan bir çalışmada 470 at
serolojik ve virolojik olarak araştırılmış, sonuçta
antijen varlığı %4.46 ve antikor varlığı %4.04
oranında belirlendiği bildirilmiştir (Nejat ve ark.

2015). Türkiye’de EVA oranlarının daha yüksek
olduğu anlaşılmıştır.
Saha şartlarında enfeksiyonun saf veya standart
ırkların yetiştirme koşullarına bağlı olarak farklılıklar
gösterdiği bildirilmektedir. Saf ırklarda uygulanan
doğru yetiştirme teknikleri nedeniyle insidens daha
azdır (Timoney ve ark. 1987a). Kırsal alanlarda az
sayıda hayvanla yapılan yetiştiricilik bulaşma
olasılığının azalmasında bir avantaj olarak
değerlendirilebilir. Bu çalışmada kullanılan atlar
benzer koşullara sahip olarak yetiştirilmekle birlikte,
yük taşıma sırasında dolaşımda olmaları nedeniyle
diğer at ve eşekler ile temasları sonucu hastalığın
bulaşma
riskinin
artabileceğini
söylemek
mümkündür.
Ülkemizde yük hayvanı olarak kullanılan at ve eşek
sayısında yaklaşık son 20-25 yılda çarpıcı bir düşüş
olsa da, kırsal ve dağlık alanda halen belli avantajları
nedeniyle kullanılmaya devam edilmektedir. Küçük
aile tipi işletmelerde sayısı genellikle 1-2 olan bu
hayvanların düzenli sağlık kayıtları çoğunlukla
tutulmamakta ve hastalıklar için koruyucu önlemler
ve özellikle enfeksiyonlar açısından koruyucu aşılama
uygulamaları neredeyse hiç yapılmamaktadır.
EVA’nın klinik olarak teşhisi, benzer semptomlara
sahip başka hastalıkların çokluğu nedeniyle ciddi
sorun olabilmektedir. Bunların başlıcaları; Equine
Herpesvirus 1 ve 4, Equine Adenovirus, Influenza,
Lentiviruslar
(Equine
Infectious
Anemia),
Hendravirus, Getahvirus, purpura hemorajika, septic
şok ve toksik bitki Berteroa incana sayılmaktadır (Del
Piero 2000). Başlıca solunum sistemi bozukları,
abortlar ve ödemler başta olmak üzere ortak olan
semptomların fazlalığı nedeniyle kesin teşhis için
laboratuvar doğrulaması gerekmektedir (OIE 2008).
Saha şartlarında en önemli virus rezervuarı enfekte
aygırlardır. Dişilerde hastalık akut seyretmekte,
antijen saçılımı uzun sürmemekte ve birkaç hafta
içinde tam iyileşme ile sonlanmaktadır (Timoney ve
McCollum 1985). Ancak aygırlarda akut enfeksiyonu
takiben devam eden taşıyıcılık süresi oldukça
değişken olabilmektedir. Timoney ve ark. (1986,
1987a, 1987b) 6 yıla kadar, bazen de yaşam boyu
devam eden asemptomatik saçılımın görüldüğünü
bildirmişlerdir. Bu nedenle, hastalıkla mücadele
amacıyla salgın durumunda sıkı karantina
tedbirlerinin
uygulanması,
sahada
virusun
devamlılığından sorumlu olan aygırların kontrollü
yetiştirilmesi,
suni
tohumlamada
kullanılan
semenlerin kontrol altında tutulan damızlıklardan
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sağlanması ve uluslararası at semeni transferinde
rutin kontrollerin uygulanması gerektiği üzerinde
durulmaktadır (Holyoak ve ark. 2008).
Bu çalışmada, yakın illerde 2007-2008 yıllarında
bildirilen oranlara benzer seviyede bir seropozitiflik
belirlenmiş ve Van ilinde ilk kez EVA enfeksiyonuna
ait bir veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler ve daha
önceki bildirimler sağlıklı yorum yapmak için tam
olarak yeterli olmasa da, bölgede EVA’nın dikkate
değer bir orana (%11.3) sahip olduğu görülmüştür.
Yük hayvanlarının ekonomik değerinin az oluşu,
geniş bir kırsal alanda uygun olmayan yetiştirme
teknikleri uygulanması ve klinik bozukluk gösteren
hayvanların tedavisine yeterli önemin verilmemesi
gibi nedenlerle bildirimler sağlıklı yapılmamaktadır.
Ancak, saha şartlarında virus sirkülasyonunun olduğu
ve safkan at yetiştiriciliği açısından risk
oluşturabileceği göz önünde tutulmalıdır.
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