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Özet: Maedi-visna virus (MVV) enfeksiyonu ya da koyunların progresif pnöymonisi (OPP) koyunların bir lentivirus 
enfeksiyonudur. Bu çalışmada, Şanlıurfa yöresindeki koyunlarda MVV enfeksiyonunun seroprevalansı araştırılmıştır. Bu 
amaçla mezbahada kesime tabi tutulan koyunlardan 1096 serum örneği toplanmış ve MVV spesifik antikorlar yönünden 
agar jel immunodiffuzyon (AGID) tekniği ile kontrol edilmiştir. Örneklenen hayvanlarda MVV enfeksiyonunun varlığı ortaya 
konmuş ve enfeksiyona bağlı ekonomik kayıpların önlenmesi adına, bölgede etkili kontrol, eradikasyon programlarının 
planlanmasının yararlı olabileceği düşünülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: Maedi-visna virus, AGID, Seroloji. 

 

Serologically Investigation of Maedi-Visna Virus Infection (MVV) in Şanlıurfa Precincts 
 
Abstract: Maedi-visna virus (MVV) infection or ovine progressive pneumonia (OPP) is a lentivirus infections of sheep. In this 
study, the serological situation of MVV infection was investigated in Şanlıurfa precincts. For this purpose, 1096 serum 
samples were collected from slaughtered sheeps in slaughterhouse. Serum samples were tested for specific antibodies to 
maedi-visna virus by using agar gel immunodiffusion test (AGID). The seroprevalance of MVV infection in animal population 
was 5.29% (58/1096). The presence of MVV infection has been demonstrated in the sampled animals and it has been 
thought that planning of effective control and eradication programs in the region may be beneficial in order to prevent 
economic losses due to infection.   
Keywords: Maedi-visna virus, AGID, Serology. 

 

Giriş 
 
MVV enfeksiyonu koyunlarda aynı virus 

tarafından oluşturulan bir enfeksiyonun 
histopatolojik ve klinik olarak farklı hastalık formları 
olarak bildirilmekte (Lairmore, 2011; Straub, 2004); 
ovine progressive pnemonia (OPP) olarak da 
adlandırılmaktadır (OIE, 2012; Straub, 2004). 
Hastalık etkeni virus Retroviridae ailesi içerisinde 
Lentivirus cinsinde sınıflandırılmaktadır (Fauquet ve 
ark., 2005). Visna koyunlarda az bulaşıcı, meningitis 
ve encephalomyelitise sebep olan, inkubasyon 
periyodu birkaç aydan dokuz yıla kadar değişebilen 
bir hastalıktır. Bu hastalık formuna ilgili klinik 
bulgular İzlanda’da 1940’lı yılların başında 
saptanmıştır (Lairmore, 2011; Straub, 2004). MVV 
enfeksiyonu hayvanlarda ağırlık kaybı ve hastalığın 
ileri dönemlerinde meydana gelen ölümler 
nedeniyle ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 
Dohoo ve ark. (1987) MVV ile enfekte dişilerin gebe 
kalma oranlarının, enfekte olmayan dişilerden 
düşük olduğunu ortaya koymuşlardır. Aynı 
araştırıcılar (Dohoo ve ark., 1987), 3-4 yaşlı enfekte 
dişilerin doğurduğu kuzuların, sürüdeki ortalama 
doğum ağırlıklarının yaklaşık %3-6 kadar daha düşük 
doğum ağırlığına sahip olduklarını da saptamışlardır. 
“Maedi”, Palsson (1979)’ın bildirdiğine göre ilk kez 
Gislason tarafından 1939 yılında yine İzlanda’da 

tanımlanmıştır. Virusun ilk izolasyonu 1957 yılında 
“Visna” klinik semptomları gösteren 5 koyunun 
beyninden doku kültürlerinde yapılmıştır. Maedi 
formu klinik semptomlarını gösteren bir koyunun 
akciğerinden 1958 yılında virusun izole 
edilmesinden sonra, maedi ve visna viruslarının 
doku kültürlerinde aynı sitopatolojik değişiklikleri 
(CPE) oluşturdukları, fiziksel ve kimyasal özellikleri 
ile benzerlik taşıdıkları saptanmıştır (Cutlip ve ark., 
1988; Lairmore, 2011). Small Ruminant 
Lentivitusları (SRLV) içerisinde yer alan etken 120 
nm çapında olup, eter, kloroform ve tripsine 
duyarlıdır (Lairmore, 2011). Virusun en iyi ürediği 
hücre kültürleri koyun choroid plexus, akciğer, 
synovial membrane ve meme hücre kültürleridir 
(OIE, 2012). Serolojik teşhis amacıyla, komplement 
fikzasyon (CF), indirekt immunofloresan (IIF), AGID, 
indirekt ELISA, Western blot ve  radio-
immunoprecipitation gibi testlerden 
yararlanılmaktadır (Cutlip ve ark., 1977; Keen ve 
ark., 1996; OIE, 2012; Pepin ve ark., 1998; Saman ve 
ark., 1999; Schreuder ve ark., 1988).  

Türkiye’de enfeksiyon ilk kez Alibaşoğlu ve 
Arda (1975) tarafından 1975 yılında, patolojik 
bulgulara dayanılarak, çeşitli illerdeki mezbahalarda 
kesilen hayvanlarda %0.02 oranında bildirilmiştir. 
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Girgin ve ark. (1987), 1984 yılında yurtdışından satın 
alındığı belirtilen 2 (iki) adet Ostfriz ırkı koçta klinik 
ve patolojik bulgulara dayanılarak hastalığı 
saptadıklarını ve hastalıklı iki koçtan alınan kan 
serumunun AGID testi ile pozitif olduğunu 
bildirmişlerdir. Schreuder ve ark. (1988) Erzurum 
iline bağlı 14 farklı yerleşim biriminden 198 yerli ırk 
koyundan kan serumu örneklemesi yapmış ve bu 
serumları anti-MVV antikorları yönünden ELISA ile 
test etmiş ve bu serumlardan yalnızca 3’ünde MVV 
antikoru saptadıklarını ifade etmişlerdir. Burgu ve 
ark. (1990) tarafından 1990 yılında yapılan 
çalışmada, 12 koyun yetiştiriciliği işletmesinden 
toplanan 1099 kan serumundan 263 ünün (%23.9) 
AGID testi ile seropozitif bulunduğu ortaya 
konulmuştur. Aynı araştırmada kan serumu 
örneklemesi yapılan 12 sürüden 10 unun (%83) 
MVV antikoru taşıyan koyun bulundurduğu ve 
sürülerdeki pozitiflik dağılımının %1.5-%56.2 
arasında olduğu belirlenmiştir. Alkan ve Tan (1998) 
ise, 1998 yılında 245 koyun kan serumu ve 
kolostrum örneğinden, 69 (%28.1)  serum ve 53 
(%21.6) kolostrumun AGID testi ile MVV antikorları 
taşıdıklarını saptamışlardır. Tan ve Alkan (1998), 
MVV antikorlarının araştırıldığı başka bir çalışmada, 
628 kan serumu örneğinden 168 (%26.7) adedinde 
enfeksiyonun varlığını tespit etmişlerdir. Yılmaz ve 
ark. (2002), İstanbul ilindeki mezbahalardan 
toplanan 320 koyun kan serumunu AGID testi ile 
MVV antikorları yönünden test etmişler ve %0.9 
(3/320) oranında pozitiflik belirlemişlerdir. Kandil ve 
ark. (1997) Elazığ ilinde 160 koyun serum örneğini 
MVV antikorları yönünden kontrol etmişler ancak 
örneklenen hayvanların hiçbirinde pozitiflik tespit 
edememişlerdir. Yavru ve ark. (2012), Konya ve 
çevresindeki işletmelerden elde ettikleri 1343 koyun 
kan serumunun 39 unun (%2.90) AGID ile MVV 
antikoru yönünden pozitif olduğunu belirlemişler; 
işletmelere göre seropozitiflik oranının ise %0.85 ile 
%13.33 arasında olduğunu bildirmişlerdir. Çimtay ve 
ark. (2004) ELISA yöntemi ile test ettikleri Şanlıurfa 
yöresinden elde ettikleri koyun kan serumu 
örneklerinde %10 oranında (30/300) seropozitiflik 
testpit etmişler ve yaşa bağımlı olarak pozitivitenin 
arttığını vurgulamışlardır. Albayrak ve ark. (2012), 
Karadeniz Bölgesinden elde ettikleri 583 adet koyun 
kan serumunun 137 adetinde (%23.5) seropozitiflik 
tespit etmişlerdir. Preziuso ve ark. (2010), kendi 
geliştirdikleri ELISA yöntemi ile İstanbul ilinden 
topladıkları koyun kan serumu örneklerinin 
15.3’ünde (83/542) seropozitiflik belirlemişlerdir. 
Arslan ve ark. (2012) ile Gürçay ve Parmaksız (2013), 
Şanlıurfa ilinde koyunlarda ELISA yöntemi 
kullanılarak sırası ile %19.7 ve %9.8 oranında 
seropozitiflik belirlediklerini bildirmişlerdir. Muz ve 
ark. (2013) 2006-2009 yılları arasında örneklenen ve 
daha önceki yıllar seropozitif olduğu bilinen 23 adet 

sürüden elde edilen koyun kan serumu örneklerinin 
%51’inin (465/911) ve örneklenen sürülerin 
%95.6’sının (22/23) seropozitif olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Hastalık, Avustralya ve Yeni Zelanda 
dışında tüm dünyada görülmektedir (OIE, 2012). 
Virus varlığı İngiltere (Markson ve ark., 1983; 
Pritchard ve ark., 1984; Pritchard ve Done, 1990), 
İrlanda (Adair, 1986), Hollanda (Houwers ve ark., 
1984), Kanada (Simard ve Morley, 1991), İspanya 
(Lujan ve ark., 1993), Suriye (Giangaspero ve ark., 
1993), Finlandiya (Sihvonen ve ark., 1999; Sihvonen 
ve ark., 2000), A.B.D. (Cutlip ve ark., 1992) ve 
Polonya (Kita ve ark., 1990) gibi ülkelerde 
bildirilmiştir. Kita ve ark. (1990) Polonya’da, 
örneklenen populasyonda seropozitifliğin %24 
(1990/4284) olduğunu bildirmişlerdir. Pritchard ve 
Done (1990), İngiltere’de koçlardan alınan 
serumlarda 1987 yılında %15 oranında pozitiflik 
saptarken, 1989 yılında pozitifliğin %54 oranına 
ulaştığını tespit etmişlerdir. Giangaspero ve ark. 
(1993) Suriye’de 1445 koyun serumundan %6’sını 
AGID testi ile seropozitif olarak tespit etmişlerdir. 
A.B.D.’de 1992 yılında, Cutlip ve ark. (1992) 16.827 
koyun serumunun %26’sının, örneklenen sürülerden 
de %48’inin seropozitif bulunduğunu bildirmişlerdir. 
İspanya’da Lujan ve ark. (1993) örneklenen 
sürülerin %97’sinin ve sürülerdeki koyunların ise 
%40.7’sinin MVV antikorları yönünden pozitif 
olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu enfeksiyona karşı 
Avrupa ülkelerinde uygulanan eradikasyon programı 
(Cutlip ve Lehmkuhl, 1986; Houwers ve ark., 1984; 
Sihvonen ve ark., 2000; Straub, 2004; Williams-
Fulton ve Simard, 1989) sürü içindeki enfekte 
hayvanların tespit edilerek, sürüden uzaklaştırılması 
ve enfekte anneden doğan kuzuların izole edilerek 
suni yolla beslenmesi ile seropozitif hayvanların 
sürüden ayrılmasından sonra, sürünün izolasyonu 
ve 4-6 aylık periyodlarla serolojik kontrollerinin 
yapılması esasına dayanmaktadır. Sihvonen ve ark. 
(2000), Finlandiya’da 1994’den beri uygulanan 
eradikasyon programı sonucunda MVV seronegatif 
sürüler oluşturulduğunu bildirmişlerdir. 

Bu bilgiler ışığında planlanan bu çalışmada, 
Şanlıurfa yöresinde mezbahada kesime tabi tutulan 
koyunlarda MVV enfeksiyonunun seroprevalansının 
belirlenmesi ve enfeksiyonun mücadelesine yönelik 
önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. 
 

Materyal ve Metot 
 
Örneklenen hayvanlar: Araştırmada kullanılan 
serum örnekleri, Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 
özel bir kesimhane firmasında (Dem-Et San. Tic. 
A.Ş.) koyun kesimi sırasında farklı ırk, yaş ve 
cinsiyetteki koyunlardan alındı. Örnekleme 
yapılacak hayvanlar tesadüfi olarak seçildi. 
Örneklenen hayvanların tamamı 6 aylıktan büyük ve 
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büyük bir kısmı 2-5 yaş aralığındaydı. Örnekleme 
Aralık 2013-Temmuz 2014 arasında kalan zaman 
diliminde yapıldı. Örneklenen hayvanlar Şanlıurfa 
ilinde farklı işletmelere aitti. 

Steril şartlarda kaolinli tüplere 1096 adet 
koyundan kan örnekleri alındı. Soğuk zincir 
şartlarına uyularak laboratuvara getirilen kan 
örnekleri 10 dakika süre ile santrifüj (3000 
rpm/dakika) edilerek serumları ayrıldı. 56oC’de su 
banyosunda 30 dakika inaktive edilen kan serumları 
testte kullanılana kadar -20oC’de saklandı.  
 
Agar jel immunodiffuzyon (AGID) testi: Çalışmada 
ticari AGID test kiti (Maeditect, AHVLA, Weybridge, 
UK) kullanıldı. AGID testi üretici firmanın tavsiye 
ettiği yönteme göre yapıldı. Bu amaçla, 0.05 M Tris 
içinde %0.7 Agaroz, %8 NaCl, pH:7.2’de hazırlanarak 
otoklav edildi ve 8.5 cm çapındaki petrilere steril 
koşullarda 17 ml konuldu. Agarın katılaşmasını 
takiben özel metal delici ve vakum motoru ile 
merkezde bir ve merkezdekine eşit uzaklıkta 6 
kuyucuk açıldı. Ortadaki kuyucuğa antijen ve 
çevredekilere pozitif kontrol serum ve 
sulandırılmamış şüpheli serum örnekleri 
konulduktan sonra, petri kutuları reaksiyon için 
nemli ortamda oda ısısında bekletildi. Sonuçlar 48-
72 saat sonra değerlendirildi ve pozitif sonuç veren 
şüpheli serum örnekleri bir kez daha test edilerek 
doğrulamaları yapıldı. 
 

Bulgular 
 
Mezbahada kesime tabi tutulan koyunlardan 

elde edilen 1096 serum örneğinin 58 tanesinde 
AGID yönetimi ile MVV spesifik antikorları saptandı. 
Örneklenen populasyonda MVV enfeksiyonunun 
seroprevalansı %5.29 olarak tespit edildi. 
 

Tartışma ve Sonuç 
 
Türkiye’de MVV enfeksiyonunun teşhisi ile ilgili 

olarak yapılan çalışmalarda klinik belirtiler, patolojik 
ve histopatolojik bulgular, serolojik yöntemler (AGID 
ve ELISA) ve moleküler testlerin kullanıldığı 
bildirilmektedir (Alibaşoğlu ve Arda, 1975, Girgin ve 
ark., 1987; Muz ve ark., 2013; Preziuso ve ark., 
2010; Schreuder ve ark., 1988). MVV 
enfeksiyonunun seroprevalansının saptanmasına 
yönelik yapılan çalışmalarda mezbahalardan kan 
serumu toplanması tercih edilen bir yöntemdir. 
Epidemiyolojik olarak bu örnekler populasyonun 
temsili yönünde araştırmacılara önemli fikir verirler. 
MVV enfeksiyonunun Türkiye’de ilk bildirimi 
Alibaşoğlu ve Arda (1975) tarafından mezbahada 
toplanan materyalde yapılmıştır. Bu çalışma ile 1975 
yılında, çeşitli illerdeki mezbahalarda kesilen 

hayvanlarda patolojik bulgulara dayanılarak %0.02 
oranında bildirilmiştir. Daha sonra Yılmaz ve ark. 
(2002) tarafından bildirildiğine göre, AGID testi 
kullanarak İstanbul’daki mezbahalardan toplanan 
320 koyun kan serumundan yalnızca 3’ünün (%0.94) 
pozitif olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada elde 
edilen sonuca göre örneklenen populasyon için 
seropozitiflik değerinin (%5.29) Şanlıurfa’da daha 
önce yapılan çalışmalar (Arslan ve ark., 2012; 
Çimtay ve ark., 2004; Gürçay ve Parmaksız, 2013), 
göz önüne alınacak olursa düşük olduğu dikkati 
çekmektedir.  

Hastalığın prevalansı enzootik bölgelere, bakım 
şartlarına ve sürü yönetim stratejilerine bağlı olarak 
değişkenlik göstermektedir. Burgu ve ark. (1990), 
Muz ve ark. (2013) ve Arslan ve ark. (2012) 
tarafından yapılan çalışmalarda bildirildiği üzere 
önceden enfekte olduğu bilinen sürülerden 
örnekleme yapılması, doğal olarak yüksek oranda 
seropozitiflik bulunmasına neden olmuştur. Bu 
nedenle, bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar ile 
mezbaha da kesilen hayvanlarda elde edilen 
seropozitiflik değerleri arasında tespit edilen farkın 
doğal olduğu düşünülmektedir.  Bu sonuçlar 
ışığında, hastalığın bildirilmediği bölgelere yapılacak 
hayvan hareketlerinde ve hayvan ithalatı 
durumunda MVV yönünden ön test yapılmasının 
faydalı olacağı açıktır. MVV enfeksiyonunun kontrol 
ve eradikasyon programı için ülke, bölge ve sürü 
özelinde altı aylık aralıklarla hastalık izlenmeli ve 
hastalık tespit edildiğinde derhal sürüye hayvan giriş 
çıkışına ve hayvan hareketlerine kısıtlayıcı önlemler 
getirilmelidir. Seropozitif hayvanlar sürüden 
uzaklaştırılmalı ve bu çalışmalar referens 
laboratuvar tarafından uygulamalı ve 
denetlenmelidir.  

Hastalığın, Avustralya ve Yeni Zelanda dışında 
tüm dünyada görüldüğü (OIE, 2012) ve 
seroprevalans oranlarının yüksek olduğu 
anlaşılmaktadır (Adair, 1986; Cutlip ve ark., 1992; 
Houwers ve ark., 1984; Kita ve ark., 1990; Lujan ve 
ark., 1993; Pritchard ve Done, 1990; Sihvonen ve 
ark. 2000; Simard ve Morley, 1991). Bu ülkelerde 
aynı zamanda gönüllü veya zorunlu hastalık kontrol 
çalışmalarının yapıldığı belirtilmektedir (Lujan ve 
ark., 1993; Sihvonen ve ark., 1999; Sihvonen ve ark., 
2000). Görüldüğü üzere hastalığın batı dünyasında 
yüksek seropozitiflik değerleri ile seyretmesi bu 
ülkelerden dışalım yolu ile hayvan gen kaynağı 
temin eden ülkeler için potansiyel bir tehdit 
oluşturmaktadır. Türkiye’nin zaman zaman ithalat 
yolu ile hayvan temin eden bir ülke olması, 1970’li 
yıllardan sonra hastalığın seroprevalans 
değerlerinde tespit edilen artışın en önemli 
nedenlerinden biri olabileceği düşünülmektedir. 
Özellikle, Muz ve ark. (2013) tarafından tespit edilen 
Türkiye’de ve Avrupa’daki MVV izolatları arasındaki 
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filogenetik benzerlik de bu durumu destekler 
niteliktedir.  

Sonuç olarak; bu çalışmadan elde edilen 
bulgulara dayanılarak, hastalık kontrol-eradikasyon 
çalışmaları için MVV enfeksiyonunun sürekli olarak 
izlenmesinin, periyodik sero-epidemiyolojik 
çalışmalarının yapılmasının, ithalatta yerinde ön test 
yapılarak hayvan seçiminin, yapılan çalışmaların 
sonuca ulaşması için mücadele yöntemleri ile 
desteklenmesinin yaralı olabileceği 
düşünülmektedir. Özellikle damızlık niteliği yüksek 
olan işletmeler için danışmanlık desteği verilmesi ve 
yetiştiricilerin bilinçlenmesine yönelik çalışmalara 
ağırlık verilmelidir. 
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