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Sivas Kangal ve Alman Kurt Köpeklerinde Canine
Herpesvirus-1 Seroprevalansı
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Bu çalışmada; 40 adet Alman Kurt ve 55 adet Sivas Kangal olmak üzere toplam 95 adet köpek kan
serum örneğinde canine herpesvirus-1 (CHV-1) antikorlarının ırk, cinsiyet ve yaş ile ilişkisinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Köpeklerden elde edilen serum örneklerinde CHV-1 antikor varlığı
komplement ilaveli virus nötralizasyon testi (VNT) ve ELISA tekniği ile araştırılmıştır. VNT ile 24
hayvanda (%25.2) CHV-1 antikoru tespit edilmiştir. VNT ile seropozitif bulunan serum örnekleri
ELISA ile de pozitif bulunmuştur. Antikor pozitifliğinin cinsiyetle ilişkisi arasında anlamlı bir fark
bulunamazken (P>0.05), Sivas Kangal köpeklerindeki seropozitiflik oranının Alman Kurt
köpeklerindekinden daha fazla olduğu, seropozifliğin yaşla birlikte arttığı ve en yüksek oranda
(%64.7) 5 yaş köpeklerde olduğu saptanmıştır.
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Seroprevalence of Canine Herpesvirus-1 in Anatolian Shepherd Dogs and German
Shepherd Dogs
This study was conducted to determine relationship among the antibody of canine herpesvirus-1
(CHV-1), breed, gender and age in a total of 95 dogs (55 Anatolian Shepherd Dogs and 40
German Shepherd dogs). CHV-1 antibody was detected by using virus neutralization test with
added complement (VNT), and ELISA technique. CHV-1 antibody was detected in 24 dogs (25.2%)
by VNT. Serum samples which were positive by VNT were also found positive by ELISA. There
was no significant relationship between being antibody positive and gender (P>0.05), but Anatolian
Shepherd dogs had higher serapositive ratio than German Shepherd dogs. The rate of the
seropositivity increased by age and the highest was at age 5 (64.7%).
Key Words: CHV-1, dog, seroprevalence.

Giriş
Canine herpesvirus-1 (CHV-1) ilk olarak 1965 yılında tanımlanan, erişkin köpeklerde
solunum ve genital kanal enfeksiyonu, yenidoğanlarda ise öldürücü hemorajik hastalık
oluşturan bir virustur (1). Virus ayrıca vajina ve vestibulumda veziküler lezyonlara,
düşük doğum ağırlığına ve abortlara neden olur (2, 3). Virus başlıca oro-nasal yolla
bulaşır, bunun yanında transplasental ve venereal bulaşma da meydana gelebilir (2, 4).
Enfekte köpeklerde virus latent kalabilir (5) ve lumbosakral ganglion, tonsil, paratiroid
bez ve karaciğerden virus identifiye edilebilir (6).
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CHV-1 Alphaherpesvirinae alt ailesinin Varicellovirus genusu içinde sınıflandırılmış
ve bu gruptaki feline herpesvirus-1 (FHV-1) ile antijenik yakınlığı olduğu tespit edilmiştir
(7). Yaş, cinsiyet, ırk, gebelik, immunsupresif tedavi gibi faktörler virusun patogenezinde
önemli rol oynar (8, 9). Virusun patojenitesi 5 haftalıktan küçük köpeklerde oldukça
yüksektir (8).
Hastalığın teşhisinde yaygın olarak serolojik yöntemler kullanılmaktadır. Bu
yöntemlerin başlıcaları immunfloresan, hemaglütinasyon, nötralizasyon testi ve
ELISA’dır (10, 11). Bu testler arasında en çok kullanılanlar komplement ilave edilmiş
nötralizasyon testi ve ELISA’dır. Bunun yanında farklı dokulardan PCR ile de etken
teşhisi yapılabilmektedir (6).
Hastalığın seroprevalansı Finlandiya ve İngiltere’de çok yüksek iken Fransa,
Hollanda ve Belçika’da orta düzeyde, İsviçre ve Almanya’da düşük düzeyde bildirilmiştir.
Türkiye’de ise hastalığın seroprevalansı Fransa ve Holanda’daki düzeyde belirlenmiştir
(12).
Bu çalışmada; 40 adet Alman Kurt ve 55 adet Sivas Kangal olmak üzere toplam 95
adet serum örneğinde CHV-1 antikorlarının ırk, cinsiyet ve yaş ile ilişkisinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
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Gereç ve Yöntem

Bulgular

Kan Serumu Örnekleri: Bu çalışmada Kayseri ve
Sivas illerinde bulunan ve daha önce CHV-1 aşısı
yapılmayan toplam 95 adet köpeğe ait kan serumu
örnekleri kullanıldı. Serumların 40 tanesi Alman Kurt, 55
tanesi Sivas Kangal köpeklerinden toplandı. Örneklerin
62 tanesi dişi, 33 tanesi erkek köpeklere ait serumlardı.

Nötralizasyon testi sonucunda 95 adet köpek kan
serumu örneğinin 24 adedinde (%25.2) CHV-1 antikoru
tespit edildi.

Virus ve Hücre Kültürü: CHV-1 DK-13 suşu Uludağ
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim
Dalı’ndan temin edildi. Virus MDCK hücre kültüründe
üretildikten sonra virus nötralizasyon testi ve ELISA
yönteminde kullanıldı. MDCK hücreleri %10 fötal dana
serumu içeren DMEM (Dulbecco’s Minimal Essential
Medium) vasatında üretildi.
Virus Nötralizasyon Testi (VNT): Yeşilbağ ve ark.
(12)’nın belirlediği VNT protokolü kullanıldı. Bu amaçla
serum örnekleri 1:2 oranında 50 µL DMEM ile
sulandırıldı ve 96-kuyucuklu mikronötralisyon tabletinde
iki kuyucuğa bırakıldı. Üzerine eşit miktarda (50 µL) %10
kobay komplementi içeren virus süspansiyonundan
(400DKID50) ilave edildi. Tabletler 37 °C de 2 saat
inkubasyona bırakıldıktan sonra tüm kuyucuklara MDCK
hücre süspansiyonu (2x104 hücre/kuyucuk) eklendi.
Tabletler 37 °C de %5 CO2’li etüvlere kaldırıldı. 5 günlük
inkubasyondan sonra sitopatik etkinin varlığı doku kültürü
mikroskobu kullanılarak değerlendirildi. Seropozitif
oldukları tespit edilen serum örnekleri serum
nötralizasyon titrelerini belirlemek için 1:2 oranındaki
sulandırmadan başlayarak iki katlı olarak 1:512 oranına
kadar sulandırıldı. Viral üremenin nötralize olduğu en
yüksek
sulandırma
nötralizasyon
titresi
olarak
değerlendirildi.
ELISA: Yeşilbağ ve ark. (12)’nın uyguladığı ELISA
tekniği kullanıldı. Bu amaçla, ELISA tabletinin tüm
kuyucuklarına 100 µL CHV-1 antijeni ilave edilerek 4 °C
de bir gece inkubasyona bırakıldı. Tabletler %0.05
Tween 20 içeren PBS (PBS-T) ile 3 kez yıkandıktan
sonra tüm kuyucuklara 100 µL %1 sığır serum albumini
ilave edilerek 37 °C de 1 saat inkube edildi. Tabletler
PBS-T ile beş kez yıkandıktan sonra, PBS ile 1:50
oranında sulandırılmış köpek serumlarından kuyucuklara
100 µL aktarılarak 37 °C de 1 saat bekletildi. Tabletler
yıkandıktan sonra konjugat ilave edilerek 37 °C de 1 saat
inkube edildi ve kuyucuklara 100 µL OPD substratı
eklendi. Oda ısısında 30 dakika inkubasyon sonrası
reaksiyon 0.18 M H2SO4 ile durdurulup sonuçlar ELISA
okuyucuda 450 nm’de (OD450) değerlendirildi.
İstatistik Analiz: Veriler ‘SPSS for Windows 21.5’
paket programı kullanılarak analiz edildi. Her bir
parametre yüzde olarak ifade edildi. Parametreler
arasında ilişkinin anlamlılığını belirlemek için ki-kare
analizi Yates düzeltmesi sonucu kullanıldı (13). P<0.05
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Alman Kurt köpeklerinde CHV-1 seropozitiflik oranı
%2.5 (1/40) iken Sivas Kangal köpeklerindeki
seropozitiflik oranı %41.8 (23/55) olarak belirlendi. Sivas
Kangal köpeklerindeki seropozitiflik oranının Alman Kurt
köpeklerindeki seropozitiflik oranından daha yüksek
olması istatistiksel olarak anlamlı (P<0.01) bulundu.
Örnekleme yapılan dişi köpeklerdeki seropozitiflik
oranı %25.8 (16/62) iken, erkek köpeklerdeki
seropozitiflik oranı % 24.2 (8/33) olarak belirlendi (Tablo
1). Dişi ve erkek köpeklerin seropozitiflik oranları
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı
(P>0.05).
VNT ile pozitif bulunan köpeklerin yaşları
incelendiğinde; pozitif hayvan sayısının yaşla birlikte
arttığı ve en yüksek oranda (%64.7) 5 yaş köpeklerde
olduğu tespit edildi (Tablo 2).
Nötralizasyon ile pozitif bulunan örneklerin antikor
titrelerinin daha çok 1:4-1:8 olduğu belirlendi. Sadece 1
adet köpeğin serumunda antikor titre değerinin 1:256
olduğu saptandı (Tablo 3).
ELISA yöntemi sadece nötralizasyon ile pozitif
bulunan serum örneklerine uygulandı ve bu serumların
hepsinin ELISA ile de pozitif olduğu tespit edildi.
Tablo 1. VNT ile pozitif bulunan köpeklerin ırk ve cinsiyet
sayıları
Köpek
Sayısı

Pozitif Sayısı
(Erkek/Dişi) (%)

Alman Kurt

40

18/22

1/0 (%5.5 / 0)

Sivas Kangal

55

15/40

7/16 (%46.6 / %40.0)

Toplam

95

33/62

8/16 (%24.2 / %25.8)

Tablo 2. VNT ile pozitif bulunan köpeklerin yaş dağılımı
Yaş
≤6 ay
1
2
3
4
5
>5
Toplam

Köpek Sayısı (n)
25
14
16
10
5
17
8
95

Pozitif Sayısı (n) (%)
1 (4.0)
1 (7.1)
2 (12.5)
3 (30.0)
2 (40.0)
11 (64.7)
4 (50.0)
24 (25.2)

Tablo 3. Pozitif örneklerin antikor titreleri
Antikor Titreleri
Pozitif
Sayısı
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Erkek/Dişi
Sayısı

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

1:128

1:256

8

6

3

5

1

–

1

Cilt: 28, Sayı: 3
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Tartışma
CHV-1 enfeksiyonu tüm dünyada köpekler arasında
yaygın bir enfeksiyondur. Hastalık Avrupa’da birçok
ülkede köpek popülasyonlarında enzootik olarak
seyretmektedir.
Yapılan
çalışmalarda
hastalığın
seroprevalansı Finlandiya’da % 81.5 (14), Hollanda’da %
42.1 (11), Belçika’da % 45.7 (15) olarak saptanmıştır.
Nöthling ve ark. (16) ise Güney Afrika’da seropozitiflik
oranını %22 olarak tespit etmişlerdir. Yeşilbağ ve ark.
(12) ise, Türkiye’de seropozitiflik oranını nötralizasyon
testi ile %29.4 olarak belirlemişlerdir. Bu çalışmada ise
seropozitiflik oranı %25.2 olarak bulunmuştur.
Bu araştırmada Alman Kurt köpeklerinde CHV-1
seropozitiflik oranı %2.5 olarak belirlenirken Yeşilbağ ve
ark. (12) bu ırktaki pozitiflik oranını %43.7 olarak
bildirmiştir. Sivas Kangal köpeklerindeki seropozitiflik
oranı ise %41.8 olarak saptanmıştır. Alman Kurt ve Sivas
Kangal köpeklerindeki seropozitiflik oranları arasındaki
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş (P<0.01) ve bu
sonuç enfeksiyonda ırk duyarlılığının önemli olduğunu
ortaya koymuştur.
Yeşilbağ ve ark. (12) test ettikleri örneklerin
%56.6’sında antikor titresinin 1:32’den daha düşük
seviyelerde olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada ise
nötralizasyon ile pozitif bulunan 24 kan serumu örneğinin
22 (%91.6) adedindeki antikor titreleri 1:32 ve daha
düşük oranda bulunmuştur. Bunun nedeni olarak
titresinin enfeksiyondan çok kısa bir süre sonra hızlı
olarak düşmesi ancak tespit edilebilir düzeyde 15 ay
kadar kalabilmesi olarak gösterilmektedir (17).
Hastalığın teşhisinde daha çok serolojik yöntemler
tercih edilmektedir. Bu yöntemler içinde en çok
kullanılanlar nötralizasyon testi ve ELISA’dır. ELISA
yönteminin nötralizasyon testinden daha hassas
olduğunu bildiren çalışmalar (12, 14, 18) olmasına
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rağmen, Reading ve Field (10) ve Nöthling ve ark. (16)
nötralizasyon testinin ELISA’ya benzer hassasiyette
olduğunu rapor etmişlerdir. Bu çalışmada, komplement
ilave edilmiş nötralizasyon testi kullanılmış, ELISA
yöntemi ise sadece nötralizasyonda pozitif bulunan
örneklere uygulanmıştır. Bu yüzden iki testin
karşılaştırması yapılamamıştır.
CHV-1 enfeksiyonunda seropozitifliğin yaşla birlikte
artış gösterdiğini belirleyen birçok çalışma vardır.
Yeşilbağ ve ark. (12) en yüksek seropozitiflik oranının 4
yaş köpeklerde olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada ise,
seropozitiflik oranının yaşla birlikte arttığı ve en yüksek
oranda (%64.7) 5 yaş köpeklerde olduğu tespit edilmiştir.
Ronsse ve ark. (4) seropozitiflik oranının erkeklerde
dişilerden daha yüksek olduğunu ve bu farkın istatistiki
olarak anlamlı olduğunu tespit etmiştir. Nöthling ve ark.
(16) seropozitiflik oranını dişilerde %23.8 erkeklerde
%17.4; Yeşilbağ ve ark. (12) ise bu oranları dişilerde
%46.8 erkeklerde ise %44.7 olarak bildirmişlerdir. Bu
çalışmada ise seropozitiflik dişilerde %25.8 erkeklerde
ise %24.2 olarak bulunmuş ve bu çalışmalara benzer
olarak dişi ve erkeklerdeki pozitiflik oranları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
CHV-1 enfeksiyonunun epidemiyolojisinde köpeklerin
yaşı, ırkı, cinsiyeti, barınma koşulları ve hijyenik
ortamların önemli rol oynadığı bildirilmektedir (4, 12, 16).
Bu çalışma ile CHV-1 seroprevalansının yaş, ırk ve
cinsiyetle ilişkisi olduğu belirlenmiştir.
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