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ÖZET
Coronavirüsler (CoV), hayvanlarda ve insanlarda hastalıklara neden olabilecek bir RNA (ribonükleik asit) virüs
ailesidir. Bazı CoV suşları zoonotik karakterdedir, ancak birçok suş zoonotik değildir. Hayvanlarda ve insanlarda CoV, üst ve
alt solunum yolu hastalıklarına, gastroenterit, peritonit, üreme hastalıkları, nefrit, hepatit ve merkezi sinir sistemi
enfeksiyonlarına neden olur. Enfeksiyonların bulaşması çoğu hayvan türünde fekal-oral yolla gerçekleşir. Viral RNA'nın revers
transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile saptanması son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir ve
CoV enfeksiyonlarının serolojik teşhisi için, ELISA, Komplement Fikzasyon (KF), İmmünfloresan veya Virüs Nötralizasyon
testleri kullanılmaktadır. Hayvan CoV enfeksiyonlarını tedavisinde, gerektiğinde destekleyici bakım dışında etkili antiviral
ilaçlar mevcut değildir. Etkinlikleri sınırlı olmasına rağmen, belirli hayvan türlerini korumak için üretilmiş aşılar mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Hayvan, Koronavirüs, Veteriner hekimlik.

CORONAVIRUSES IN VETERINARY MEDICINE
ABSTRACT
Coronaviruses (CoV) are a family of RNA (ribonucleic acid) viruses that can cause diseases in animals and humans.
Some strains of CoV are zoonotic, but many strains are not zoonotic. In animals and humans, CoV cause upper and lower
respiratory tract diseases, gastroenteritis, peritonitis, reproductive diseases, nephritis, hepatitis, and central nervous system
infections. Transmission of the infections occurs in most animal species by fecal-oral route. Detection of viral RNA by reversetranscription polymerase chain reaction (RT-PCR) is the widely used method in recent years and for serological diagnosis of
CoV infections complement fixation, ELISA assays, immunofluorescence or virus neutralization tests have been used. There
are currently no antiviral drugs to treat animal CoV infections except for supportive care as needed. Although their effectiveness
is limited, vaccines designed to protect a particular animal species are available.

Keywords: Animal, Coronavirus, Veterinary medicine.
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adlandırılmıştır. Virüs ayrıca “COVID-19” veya

GİRİŞ
Koronavirüsler

(CoVs),

takımı,

“COVID-19' dan sorumlu virüs" olarak da ifade

coronaviridae familyası ve Coronavirinae alt

edilmiş ve virüsün neden olduğu hastalık Dünya

familyasına

pozitif-duyarlı,

Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bir salgın olarak

segmentsiz, zarflı RNA viruslarıdır (Woo ve ark.,

ilan edilmiştir. COVID-19 salgını, koronavirusların

2009). Coronavirüsler (CoV); Alfacoronavirus,

önemini dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu

ve

salgınların epidemiyolojik karakterine bakıldığında

Gammacoronavirus olmak üzere dört alt türe

ve mevcut bilimsel kanıtlar incelendiğinde, hepsinin

ayrılırlar (Woo ve ark., 2012). CoV'lerin 1930’lu

bir

yıllardan beri çeşitli hayvan türlerinde (sığır, at, kedi,

düşünülmektedir. Bu nedenle, bu derlemede, çeşitli

köpek, kemirgen, kuş, domuz, deve, tavşan, yarasa

hayvan türlerinde hastalık yapan koronaviruslar

vb.) respiratorik, enterik, hepatik, nörolojik, renal ve

hakkında bilgi sağlanması ve Veteriner Hekimlik

diğer hastalıklara sebep olduğu bilinmektedir

yönüyle koronavirusların neden olduğu önemli

(Vijaykrishna ve ark., 2007) (Tablo 1). Bu virusların

hastalıklara dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

ait,

tek

Betacoronavirus,

Nidovirales

sarmallı,

Deltacoronavirus

hayvan

kaynağından

ortaya

çıktığı

çoğu hayvanlarda bağırsakları enfekte eder ve
Tablo 1. Hayvanlarda enfeksiyon oluşturan
koronavirüslar (CoV) ve tropizm gösterdiği
sistemler (Wang ve Zhang, 2016).

bulaşma çoğu hayvan türünde fekal-oral yol ile olur
(Murphy ve ark., 1999). Bağırsak enfeksiyonundan
sonra, virüs bazı hayvanlarda mutasyona uğrayıp

Virüs
Türleri
TGEV

Tür

solunum ve sinir sistemini enfekte edebilmektedir.
Hayvan koronavirüslerini tedavi etmek için antiviral
ilaç yoktur. Etkinlikleri sınırlı olmasına rağmen, bazı

PRCV
PEDV
FIPV

Alfa

hayvanlar için üretilmiş aşılar mevcuttur (Fehr ve

FECV
CCoV
PHEV

Perlman, 2015). Hastalıktan korunmada toplu
yetiştiricilik

yapılan yerlerde ve barınaklarda

aşılama yapılması ve kalabalıkların önlenmesi

Beta

tavsiye edilmektedir.
İnsanlarda

CoV,

Orta

Doğu

Solunum Sendromu (SARS-CoV kaynaklı) gibi
ciddi

hastalıklara

ve

Delta

PDCoV

Solunum

Sendromu (MERS-CoV kaynaklı) ve Şiddetli Akut
daha

Gamma

Bovine
CoV
Equine
CoV
M-CoV
IBV

insandan

insana

Tropizm
Solunum ve Gastrointestinal
Sistem
Solunum Sistemi
Gastrointestinal Sistem
Solunum,
Gastrointestinal,
Hepatik ve Sinir Sistemi
Gastrointestinal Sistem
Gastrointestinal Sistem
Solunum, Gastrointestinal ve
Sinir Sistemi
Solunum ve Gastrointestinal
Sistem
Gastrointestinal Sistem
Solunum,
Gastrointestinal,
Hepatik ve Sinir sistemi
Solunum, Hepatik, Renal
Sistem
Gastrointestinal Sistem

CoV: Coronavirus, TGEV: Transmissible gastroenteritis virus,
PRCV: Porcine respiratory coronavirus, PEDV: Porcine epidemic
diarrhea virus, FIPV: Feline infectious peritonitis virus, FECV:
Feline enteric coronavirus, CCoV: Canine coronavirus, PHEV:
Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus, IBV:
İnfectious bronchitis virus, M-CoV; Murine coronavirus, PDCoV:
Porcine deltacoronavirus.

bulaşabilen salgınlara neden olabilmektedir. Aralık
2019'da, Çin'in Hubei Eyaleti Wuhan Şehrinde
bilinmeyen kökenli pnömoni vakaları bildirilmiş ve
yeni bir CoV, Çin makamları tarafından nedensel
ajan olarak tanımlanmıştır. Daha sonra bu virüs

Kedi Koronavirus Enfeksiyonu

Uluslararası

Feline infeksiyöz peritonitis (FİP), dünya çapında

Virüs

Taksonomisi

Komitesi

(International Committee on Taxonomy of Viruses,

evcil

ICTV)

koronaviruslarının (FCoV) neden olduğu ölümcül

tarafından

SARS-CoV-2

olarak
117

ve

vahşi

kedilerde

görülen

kedi
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bir hastalıktır (Addie ve ark., 2009; Tasker ve

herhangi bir örnekteki RT-PCR'nin özgüllüğü

Dowgray, 2018). FCoV, feline enterik koronavirüsü

mutlak olmadığından, FİP için ideal bir tanı testi hala

(FECV) ve feline infeksiyöz peritonitis virüsü

mevcut değildir. FİP’in teşhisinde post mortem veya

(FIPV) olmak üzere iki biyotipten oluşmaktadır

laparotomi/laparoskopi ile elde edilen histopatolojik

(Addie ve ark., 1995). Feline enterik koronavirüsü

olarak anormal dokudaki imunohistokimya, hala

(FECV), barınak ve çoklu kedi üretimi ya da

altın standart olarak kalmaya devam etmektedir

yetiştiriciliği yapılan yerlerde oldukça yaygındır ve

(Martin ve De Pauw, 2017; Wang ve ark., 2018;

kediler arasında oldukça bulaşıcıdır. Enfekte bir kedi

Felten ve Hartmann, 2019).

tarafından dışkı ile saçılan FCoV ile neredeyse

FIP

için atenüe,

sıcaklığa duyarlı ve

kedilerin %100’ü enfekte olabilir (Felten ve

intranazal olarak uygulanan bir aşı (Felocell FIP,

Hartmann, 2019). Bununla birlikte, enfeksiyon

Zoetis) geliştirilmiştir (Gerber, 1995). Yavru kediler

çoğunlukla asemptomatiktir veya sadece hafif ve

ve FCoV infeksiyon riski yüksek bir ortama dahil

geçici bir ishale neden olmaktadır. FIPV ise, genç

edilecek 16 haftalık ve üzeri yaştaki kediler için

kedilerde ateş, anoreksi, kilo kaybı, karın şişliği ve

şiddetle tavsiye edilmektedir (Addie, 2019). Burun

nörolojik

ölümcül

içinden uygulanan bu aşı, FCoV'nin vücuda ilk

semptomlara neden olmaktadır (Pedersen 2009).

girdiği yerde (orofarinks) lokal bağışıklık (IgA

Feline infeksiyöz peritonitis virüsü (FIPV), fekal-

antikorları) üretir ve ayrıca hücre aracılı bağışıklığı

oral yolla bulaşıcı değildir, ancak enfekte olmuş

da indüklemektedir (Hartmann, 2005). Amerika’da

kedilerin küçük bir yüzdesi içinde avirulent

büyük bir kedi barınağında yapılan bir çalışmada bu

FECV'den mutasyonla ortaya çıkar ve daha sonra

aşının %75 oranında koruyucu etkinlik gösterdiği

ölümcül hastalığa neden olan feline infeksiyöz

rapor edilmiştir (Reeves, 1995).

hastalık

belirtileri

gibi

peritonitise (FİP) neden olur (Vennema ve ark.,
1998).

Mutasyon,

makrofajlar

virüsün

tarafından

yüzey

yapılarında

fagositize

edilmeleri

FIP

teşhisi

doğrulanırsa

ötenazi

düşünülmelidir. Tedavide destekleyici medikal
tedavi

(kortikosteroidler,

siklofosfamid,

sırasında ribozomlara bağlanmasına izin veren

interferon-ω,

değişikliklere

pentoksifilinin, tromboksan sentetaz inhibitörü) ve

yol

açmaktadır.

Böylece,

bu

tedavileri

immünostimülant,

mutasyona uğramış virüs, diğerlerinin aksine,

diğer

makrofajlar içinde ani olarak çoğalabilmektedir. Bu

spektrumlu antibiyotik, efüzyonun uzaklaştırılması,

durum FIP’in patogenezinde anahtar olay olarak

beslenme takviyesi) yapılabilir (Ishida ve ark., 2004;

kabul edilmektedir (Pedersen, 2014; Oguma ve ark.,

Hartman ve Ritz, 2008). Prognoz kötüdür ve hayatta

2018).

kama süresinin 3-200 gün olduğu bildirilmektedir.
FİP'in kesin olarak teşhis edilmesindeki

destek

poliprenil

feline

(sıvı

tedavisi,

geniş

Klinik belirtiler geliştiğinde ölüm kaçınılmazdır

zorluklar, spesifik olmayan klinik belirtilerden ve

(Hartmann, 2005).

pratikte rutin olarak kullanılan testlerin düşük
duyarlılığı

ve

özgüllüğe

sahip

olmasından

Köpek Koronavirus Enfeksiyonu

kaynaklanmaktadır (Hartmann, 2005). Bununla

Köpek koronavirüsleri (CCoV), Alphacoronavirus 1

birlikte, FİP’in patogenezindeki mutasyonların

türünün üyesi olan, büyük ve zarflı RNA virüsleridir

varsayılan rolü ile ilgili belirsizlik olduğu sürece ve

(Lai ve ark., 2001). Köpeklerde 3 farklı koronavirus
118
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tanımlanmıştır. Köpek koronavirüsü (CCoV) tip I ve

gidecek köpeklere uygulanmaktadır (Ettinger ve

tip II, grup 1 koronavirüslere dahil edilir (Pratelli ve

Feldman, 1995).

ark., 2003). CCoV’ler köpeklerde, dünya çapında

Canine respiratorik koronavirus (CRCoV),

oldukça bulaşıcı bir bağırsak hastalığına (enteritis)

solunum sistemi hastalık belirtileri olan köpeklerde

neden olurlar (Pratelli, 2006). Her yaştan köpekler

sıklıkla tespit edilmektedir ve köpeklerde enfeksiyöz

duyarlıdır ancak 6 haftalıktan küçük köpekler de

solunum sistemi hastalık kompleksine katkıda

klinik hastalığın ortaya çıkması daha olasıdır (Schaer

bulunmaktadır (Erles ve ark., 2004; Erles ve

ve Gaschen, 2019). Virüs, ince bağırsak villuslarına

Brownlie, 2005). CRCoV, bovine koronavirüsü

yerleşir ve orada çoğalır (Ruggieri ve ark., 2007).

(BCV) ve insan koronavirüs OC43 suşu (HCV-

Bağırsak villuslarının füzyonuna ve atrofisine neden

OC43) ile yüksek oranda benzerliğe sahip olan

olur (Kennan ve ark., 1976). Enfeksiyon kendi

köpeklerin yeni bir koronavirüsüdür (Grup 2

kendini sınırlar ve genellikle sadece hafif veya

koronavirus) (Erles ve ark., 2003). Solunum sistemi

asemptomatik enteritise neden olur (Tennat ve ark.,

hastalığı belirtisi olan köpeklerin akciğer ve bağırsak

1991). Koronavirusların neden olduğu enteritise

örneklerinden izole edildiği rapor edilmiştir (Binn ve

parvoviruslar (Parvoviral enteritis) eşlik ettiğinde

ark., 1979; Erles ve ark., 2003). 2006 yılında yapılan

klinik bulgular daha da şiddetlenir (Ettinger ve

bir serolojik çalışmada, CRCoV'a karşı antikorların

Feldman, 1995). Kuluçka süresi 1-4 gün arasındadır.

Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki

Hastalık oldukça bulaşıcıdır ve bulaşma fekal-oral

köpeklerde

yol iledir. Koronavirus ile enfekte köpekler, virüsü

(Priestnall ve ark., 2006). CRCoV, özellikle barınak

genellikle 6-9 gün boyunca dışkıları ile çevreye

köpek popülasyonundaki solunum sistemi hastalığı

saçarlar. Klinik bulgu olarak; diyare, kusma,

ile ilişkilendirilmiştir. Virüs genetik ve antijenik

anoreksiya, dehidrasyon ve elektrolit dengesizliği

olarak enterik köpek koronavirüsünden farklıdır; bu

görülür (Schaer ve Gaschen 2019). Hastalığın

nedenle tanı için spesifik testler gereklidir (Erles ve

teşhisi, dışkıda virüs parçacıklarının saptanmasıyla

Brownlie, 2008). Klinik bulgulara bakıldığında tipik

yapılır. Günümüzde dışkı örneklerinden virusun

bir kuru öksürük ve burun akıntısı görülmektedir

hızlı bir şekilde teşhis edilmesine olanak sağlayan

(Erles ve ark., 2004; Erles ve Brownlie, 2005).

lateral flow immunokromatografik test kitleri

Respiratorik örneklerden CRCoV tanısı koymak için

(Rapidy CCV Ag Hızlı Test Kiti vb.) kliniklerde

en uygun test, spike glikoprotein genine veya

yaygın olarak kullanılmaktadır. Tedavide genellikle

hemaglutinin-esteraz genine dayanan RT-PCR'dır

sadece anti-diyaretik ilaçlar kullanılır. Ancak

(Erles ve ark., 2003). CRCoV'un neden olduğu

hastalığın şiddetli seyrettiği durumlarda sıvı-

enfeksiyonlar için spesifik bir tedavi yoktur (Erles ve

elektrolit ve destekleyici tedavi yapılması gereklidir.

Brownlie, 2008). Günümüzde CRCoV'ye karşı aşı

Ölümler nadirdir (Schaer ve Gaschen 2019). Virüs,

mevcut değildir. CCoV'a karşı üretilmiş aşıların,

mevcut çoğu dezenfektan tarafından yok edilebilir.

koronavirüslerin başlıca immünojenik proteini olan

CCoV için üretilmiş aşılar vardır (Biocan C, Bioveta

spike proteinine (S) düşük benzerliği nedeniyle,

vb.) ve genellikle köpek koronavirüsüne daha yatkın

CRCoV'a karşı koruyucu etkileri düşüktür.

olan yavrulara ve enfeksiyon riski bulunan bir yere

119

de

mevcut

olduğu

bildirilmiştir
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Sığır Koronavirus Enfeksiyonu

hipoglisemiye neden olabilir (Boileau ve Kapil,

Bovine koronavirüs (BCoV), Betacoronavirus 1

2010).

türünün üyesi olan bir koronavirüstür (Woo ve ark.,

Enterik BCoV’un tanısı, viral kültür, antijen-

2010). BCoV, insan koronavirüs OC43 suşu ile %95

capture ELISA, hemaglutinasyon inhibisyon testi ve

oranında

edici

PCR kullanılarak yapılabilir (Boileau ve Kapil,

ensefalomiyelitis virüsü ile %93 oranında benzerliğe

2010). Diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi

sahiptir (Leen ve ark., 2006). BCoV, üst ve alt

semptomatik tedavi yapılır. Sekonder bakteriyel

solunum yollarını ve bağırsakları enfekte eden

enfeksiyonlara karşı parenteral antibiyotik, sıvı-

pnömoenterik bir virüstür. BCoV, dışkı ve burun

elektrolit sağaltımı ve destekleyici tedavi uygulanır

sekresyonları ile etrafa saçılır ve akciğerleri enfekte

(Şentürk, 2012). Klinik olarak iyileşen buzağılar

eder. BCoV, sığırlarda 3 ayrı klinik sendromun

haftalarca düşük seviyelerde virüs yaymaya devam

nedenidir: (1) buzağı ishali (Bartels ve ark., 2010),

ederler (Saif ve ark., 1986). Yeni doğmuş

(2) yetişkinlerde hemorajik diyare ile beraber kış

buzağıların yeterli kolostrum almalarının ve uygun

dizanterisi (Saif ve ark., 1991) ve (3) solunum

hijyen şartlarının sağlanmasıyla hastalık insidansını

sistemi enfeksiyonları (sığırların solunum sistemi

azaltılabilir (Şentürk, 2012). Koruyucu olarak, gebe

hastalığı kompleksi veya shipping fever) (Cho ve

inek ve düveler gebeliğin 7 ve 8. aylarında E. coli,

ark., 2001).

rotavirus ve coronavirus antijenlerini içeren ticari

ve

Bovine

domuz

koronavirüs

hemaglütine

(BCoV),

sığırlarda

aşılar (Kolibin RC Neo, Bioveta, Rotavec Corona,

solunum sistemi hastalığına neden olan önemli

MSD Animal Health) ile aşılanabilir. Ayrıca,

etiyolojik viral ajanlardan biridir (Stokstad ve ark.,

doğumdan hemen sonra, atenüe edilmiş canlı virüs

2020). Respiratorik BCoV, 2-6 aylık buzağılarda,

aşısı ile de buzağılar aşılanabilir (Gül, 2012).

hafif solunum sistemi hastalığı (öksürük, rinitis)
veya pnömoni ile ilişkilidir. Nazal sekresyonlarda,

At Koronavirusu

akciğerde ve sıklıkla bağırsaklarda tespit edilir

At koronavirusu (ECoV) ilk olarak 1999'da Kuzey

(Heckert ve ark., 1991).

Carolina'da (ABD) ishalli bir tayının dışkısından

Koronavirusların neden olduğu buzağı ishali,

izole

edilmiştir

(ECoV-NC99).

ECoV,

insan

2-21 günlük buzağılarda görülür. Virus, ince

koronavirüsü OC43, sığır koronavirüsü ve domuz

bağırsakların

hemaglütine edici ensefalomiyelitis virüsü (PHEV)

ve

kolonun

duyarlıdır.

Villi

villüsların

kalınlaşması

epitel

intestinalislerin

hücrelerine
ve

ile birlikte betacoronavirus-1 alt türüne aittir (Guy

patognomik

ve ark., 2000). ECoV, şu ana kadar enterik

bulgudur (Gül, 2012). Klinik belirtiler, maruziyetten

hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir ve çoğunlukla dışkı

yaklaşık 2 gün sonra ortaya çıkar ve 3 ila 6 gün

örneklerinde

devam eder. Tipik olarak, koronavirüs enfeksiyonu,

bulgularına bakıldığında; anoreksi, letarji, lökopeni

aşırı sulu ishale neden olur ve dışkı kan pıhtıları

ve ateş gibi nonspesifik semptomların yanısıra kolik

içerebilir. Buzağılar orta derecede depresyona girer

ve dışkı karakterinde değişiklikler de görülmektedir

ve emme refleksi zayıflar. Azalan gıda alımı ve sıvı-

(Miszczak ve ark., 2014; Berryhill ve ark., 2019).

elektrolit kaybı, dehidrasyon, metabolik asidoz ve

Bazen hastalıkla ilişkili olarak ölüm, endotoksemi ve

başlıca

atrofisi

120

araştırılmıştır.

Hastalığın

klinik
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hiperamonyemi

tablosuda

görülebilmektedir

akıntısı ve uyuşukluk görülür (Cavanagh ve Naqi,

(Fielding ve ark., 2015). ECoV enfeksiyonunun

2003). Bazı tavuklarda akciğerlerde ral sesleri ve

tanısı, hematoloji bulgularına (nötropeni ve/veya

küçük pnömoni alanları da görülebilir (Dhinakar Raj

lenfopeni), dışkıda ECoV’un saptanmasına, ECoV

ve Jones, 1997). Spesifik bir tedavi mevcut değildir,

ile ilişkili klinik bulguların varlığına ve diğer

ancak

enfeksiyöz ajanların dışlanması esasına dayanılarak

antibiyotikler

yapılır (Pusterla ve ark., 2018; Mattei ve ark., 2020).

Hastalığın

ECoV enfeksiyonu olan çoğu at destekleyici

kullanılması ile kısmen de olsa sağlanabilmektedir

tedaviye ihtiyaç duymaz. Enfeksiyon çoğunlukla

(Bijlenga ve ark., 2004). Tavukların enfeksiyöz

kendi kendini sınırlayıcıdır. Klinik bulguların 24

bronşitine karşı kullanılan aşılar, koronavirüslerin

saatten daha uzun süre devam ettiği olgularda,

neden olduğu diğer hastalıklar arasında, en başarılı

dehidre olmayan atlara nonsteroid anti-inflamatuar

ve en yaygın kullanılan aşılar olmuştur (Cavanagh,

ilaçlar (NSAID) verilebilir. İshal ve/veya kolik gibi

2003). Aşılanmamış sürülerde morbidite %100'dür.

daha şiddetli belirtileri olan atlar, parenteral veya

Ölüm oranı, virüs suşuna göre değişmekle birlikte

enteral sıvı ve elektrolit solüsyonları ile daha yoğun

aşılanmamış

bir şekilde tedavi edilmelidir. Gastrointestinal

çıkabilmektedir.

sekonder

enfeksiyonları

kullanılabilir
kontrolü,

önlemek

(Cavanagh,

canlı,

atenüe

sürülerde,

için
2007).

aşıların

%60'a

kadar

bariyerin bozulmasına bağlı olarak endotoksemi
ve/veya septisemi gelişen atlarda, antibiyotik ve

Murine Koronavirus

gastrointestinal

Murin

koruyucu

ilaçlar

verilebilir.

koronavirüs

(M-CoV),

koronaviridae

Günümüzde ECoV'ye karşı lisanslı bir aşı yoktur

ailesinden Betacoronavirus cinsinde yer alan, zarflı

(Pusterla ve ark., 2018).

ve tek sarmallı bir RNA virüsüdür (Woo ve ark.,
2010; Fehr ve Stanley, 2015). M-CoV, özellikle

Avian koronavirus

laboratuvar

Avian koronavirüs, kuşlarda enfeksiyöz bronşitis ile

mortaliteye sahip salgın bir murin hastalığına neden

ilişkili hastalıklara neden olan bir koronavirüstür

olur (Homberger ve ark., 1998). Mouse hepatitis

(Casais ve ark., 2001). Tavukların solunum yollarını,

virus (MHV), Rat coronavirus (RCoV) ve Puffinosis

bağırsaklarını, böbreklerini ve üreme sistemlerini

coronavirus alt tiplerinden oluşur.

etkileyen oldukça bulaşıcı bir patojenidir (Dhinaker

bronşitise

arasında

yüksek

ve enfeksiyon giriş yerine bağlı olarak farelerde çok

Avian infeksiyöz bronşitis virüs (İBV),
infeksiyöz

kolonileri

Mouse hepatitis virüsü (MHV), alt tiplerine

Raj ve Jones, 1997; Cavanagh, 2001).
kanatlılarda

fare

neden

çeşitli

hastalıklara

(solunum,

gastrointestinal,

olan

hepatik ve merkezi sinir sistemi hastalıkları) neden

Gammacoronavirus cinsinden, tek sarmallı bir RNA

olabilir (Cowley ve Weiss, 2010). Mouse hepatitis

virüsüdür (Bande ve ark., 2016). İBV, hem etçi hem

virüsü

de yumurtacı tavukların performansını etkiler ve

Bunlardan ilki enterotropiktir ve MHV-D, -Y, -RI, -

kanatlı endüstrisinde önemli ekonomik kayıplara

S / CDC, LIVIM ve DVIM alt tiplerini içerir; bu

neden olmaktadır (Cavanagh, 2007). Özellikle,

virüsler,

birkaç günlük veya haftalık tavuklarda; burun

MHV salgınlarına neden olur (Homberger ve ark.,

akıntısı, tıksırma (hapşırmaya benzer), gözyaşı

1998). Diğer
121

(MHV),

iki

barındırılan
biyotip

ana

biyotipe

kemirgen

ayrılabilir.

kolonilerindeki

(politropik

suşlar)

ise,
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insanlarda çeşitli organ sistemi hastalıkları için

TGEV, PEDV ve PDCoV domuzlarda akut

model oluşturulmasında kullanılır. Deneysel viral

gastroenteritise

neden

olur.

Klinik

bulgular

hepatitis, viral ensefalitis ve multipleskleroz gibi

yenidoğan domuz yavrularında daha şiddetlidir

demiyelinizan hastalıklar ve şiddetli akut solunum

(Martelli ve ark., 2008, Hu ve ark., 2016; Vlasova ve

yolu sendromu (SARS, SARS-CoV) için bir model

ark., 2020). Enfekte bağırsak epitel hücrelerindeki

olarak kullanılır (Weiss ve Navas-Martin, 2005; De

nekroz, villuz atrofisine ve malabsorptif ishale neden

Albuquerque ve ark., 2006).

olur. Kusma ile birlikte sıkça görülen ishal

Rat koronavirüs (RCoV) alt tipi olan

dehidrasyona neden olur, bu da domuz yavrularının

sialodakriyoadenitis virüsü (SDAV) laboratuvar

ölümüne yol açabilir (Hooper ve ark., 1966; Jung ve

sıçanlarının bulaşıcı koronavirüsü olup, doğrudan

ark., 2015). İleri biyogüvenlik uygulamaları ve

temas yoluyla ve aerosol yol ile bulaşabilir (Jacoby

aşılama ile CoV’le ilişkili hastalıkların ortaya

ve ark., 1975; Jacoby ve Gaertner, 2006). Bu viruslar

çıkması önlenebilir ve hastalık kontrol altına

tükürük, gözyaşı ve harderian bezleri için yüksek

alınabilir (Langel ve ark., 2016; Vlasova ve ark.,

morbidite ve tropizme sahiptir (Bhatt ve ark., 1977).

2020).

SDAV, sıçanların lakrimal ve tükürük bezlerini, üst

Sonuçta,

tükürük

dakriyoadenitis,

hastalıklara yol açabilmektedir. Hayvanlar ve

rinitis, tracheitis ve bronkoalveolitise neden olurlar

insanlar bu zoonotik virüsten etkilenebileceğinden,

(Yoo ve ark., 2000). İlave olarak, RCoV-SDAV,

karşılıklı etkileşim içinde bulunulan bölgelerde ve

kronik

ortamlarda, iyi uygulama olarak her zaman uygun ve

göz

hastalıklarına

ve

reprodüktif

bozukluklarına neden olabilir (Bhatt ve ark., 1972).

etkili

biyogüvenlik

kadar

hayvan

türünde

sialoadenitis,

şiddetliye

birçok

ve alt solunum yollarını enfekte ederek genişlemiş
bezleri,

hafiften

koronaviruslar

önlemlerinin

değişebilen

uygulanması

önerilmektedir.
Domuz Koronavirüsleri
Domuz koronavirüsleri (PorCoV'), Koronaviridae
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