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ÖNSÖZ 

Asites, abdominal boşlukta, peritonun pariyetal ve visseral yaprağı arasında sıvı 
toplanmasıdır. Asites bir hastalık değil, birçok hastalıkta ortaya çıkan bir 
semptomdur. Abdomendeki bu sıvı, kan damarları, lenf, iç organlar veya abdominal 
dokulardaki hastalıklar nedeniyle toplanabilir. Son yıllarda asites şikayetiyle gelen 
kedi ve köpek sayısı artmıştır. Bu nedenle asitese neden olan hastalığın tanısının 
konulması büyük önem taşımaktadır.Yapılan semptomatik tedaviyle semptomlar 
ortadan kaldırılsa da hayvanın yaşama şansının azaldığı, hatta yaşamının son 
bulduğu bildirilmektedir.  

Tanı için gönderilen hastalarda alınan radyografilerde tanı konulamaz ise 
ultrasonografiye başvurulur. Asites radyografik muayenede ortaya konulabilir. 
Alınan radyogramda netlik kaybı ve buzlu cam manzarası abdominal sıvıyı 
düşündürür. Ancak sıvının varlığının ortaya konulması ve organların incelenmesi 
için en uygun yöntem ultrasonografidir. Ultrasonografide, radyografide kısıtlı 
olarak değerlendirilebilen abdominal organlar ve yumuşak dokular izlenebilir ve 
oluşan patolojiler değerlendirilerek hastalık ortaya konulabilir.  

Bu çalışmada; İç Hastalıkları Anabilim Dalından radyografik ve 
ultrasonografik muayene için Radyoloji Bilim Dalına gönderilen asitesli kedi ve 
köpeklerde radyografik ve ultrasonografik muayene bulgularının değerlendirilmesi, 
klinik muayene, abdominal parasentez ve laboratuvar bulguları ile birlikte kesin 
tanının konulması ve elde edilen sonuçların pratiğe aktarılması amaçlanmıştır 

Bu çalışmanın hazırlanmasında yardım ve desteklerini esirgemeyen 
danışmanım Prof. Dr. Zeki ALKAN’a, Doç Dr. Ali BUMİN’e,  olguların takibi ve 
incelenmesinde yardımcı olan Dr. Mahir KAYA’ya, doktora öğrencisi Vet. Hek. 
Server HALİLOV’a ve Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve yardımcılarına 
teşekkür ederim. 
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SİMGELER ve KISALTMALAR 

 

ADH Anti diüretik hormon   

ALP Alkalen fosfataz 

ALT Alanin amino transferaz  

AST Aspartat amino transferaz  

BUN Kan üre nitrojen 

cm Santimetre 

DIC Dissemine intravaskular koagulopati  

dl Desilitre 

FIP Kedi enfeksiyöz peritonitis 

g Gram 

IBD  Enfeksiyöz barsak hastalığı 
İVP İntravenöz pyelografi  

Kg Kilogram 

L/L Latero-lateral 

mcl Mikrolitre 

MHz Megahertz 

SLE Sistemik lupus eritamatozis 

vb Ve benzeri 

V/D Ventro-dorsal 

♀ Dişi 
♂ Erkek 
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1. GİRİŞ 

1.1. Tanım 

Periton,  peritoneal kavitedeki sıvılar ile ekstrasellüler kompartman arasında yarı 

geçirgen bir membrandır. Bu bariyer kapillar endotel, kapillar bazal membran, 

interstisyum, mezotel bazal membran ve peritoneal mezotelyumdan oluşur (Özaydın 

ve ark., 2004). 

Periton, vücudun en büyük membranıdır ve iki kısımdan oluşur. Peritonun 

karın duvarını örten bölümüne pariyetal periton; iç organları örten bölümüne de 

visseral periton denir. Periton boşluğu bu iki yaprak arasındaki boşluktur (Alkan, 

1999; Samsar ve Akın, 2002). Periton yaprakları ıslak, kaygan ve parlaktır. Başlıca 

fonksiyonu, organların çalışması sırasında yeterli ıslaklık ve kayganlığı sağlayarak, 

çalışmalarını kolaylaştırmaktır (Samsar ve Akın, 2002). 

Asites, abdominal boşlukta, peritonun pariyetal ve visseral yaprağı arasında 

sıvı toplanmasıdır. Abdomendeki bu sıvı kan damarları, lenf, iç organlar veya 

abdominal dokulardaki hastalıklar nedeniyle toplanabilir (Brum, 2005). Asites bir 

hastalık değil; birçok hastalıkta ortaya çıkan ortak bir semptomdur (Wright ve ark., 

1999). 

Asites her zaman bir problem değildir; primer nedene bağlı olarak ortaya 

çıkar. Asites, yavaş ve sınırlı olarak gelişebileceği gibi bazen sıvı çok fazla da 

olabilir, bu durumda; acil girişimde bulunmak gerekebilir. Abdomende toplanan 

aşırı sıvı, diyaframa basınç yapacağından solunumu etkiler ve nefes almayı 

zorlaştırır (Brum, 2005). 
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Bazen asites hızlı gelişebilir. Bu durumda şok veya aşırı kilo kaybı 

şekillenebilir. Damarlarda kan volümü azalacağından hipovolemik anemi ve şok 

sonucu kanın sıvı kısmı damarlardan çıkar ve karın boşluğunda serbest sıvı birikir. 

Damar rupturlarında, kanamalı tümörlerde ve travmatik olaylardaki klinik tablo da 

buna benzer olup, toplanan sıvı miktarı farklı olabilir. Sıvı miktarı fazla değilse acil 

müdahele gerekmez (Brum, 2005). 

1.2. Asitese Neden Olan Hastalıklar 

Asites, birçok hastalığın seyri sırasında ortaya çıkan bir semptomdur. Asitese neden 

olan hastalıklar araştırmacılar tarafından değişik şekillerde sınıflandırılmıştır  

(Brum, 2005). 

Asitesin, kardiyovasküler, karaciğer ve böbrek hastalıklarında şekillendiği, 

bunun dışında kedi enfeksiyöz peritonitis (FIP), peritonitis ve üriner sistem 

travmalarında oluştuğu belirtilmiştir. Plöral effüzyon ve peritoneal effüzyon birlikte 

seyrettiğinde; enfeksiyonlar, kalp hastalıkları, tümörler, karaciğer hastalıkları ve 

pankreatitis’in düşünülebileceği bildirilmektedir (Bıschoff, 2003). 

Asitesin nedenleri; hipoalbuminemi, bazı karaciğer hastalıkları, sağ kalp 

yetmezliği, abdominal tümörler, travma, peritonitis, pıhtılaşma bozuklukları, 

lenfatik hastalıklar, vena hepatika obstrüksiyonları ve porto sistemik şant olarak 

sınıflandırılmıştır  (Brum, 2005). 

Konjestif kalp yetmezliği, böbrek veya sindirim sistemi hastalıklarının neden 

olduğu hipoproteinemi (nefropati ve enteropatiler), vena kava kaudalis, vena 

hepatika, lenf akımının tümörlere bağlı tıkanıklıkları, peritonitis, elektrolit 

dengesizliği (özellikle hipernatremi), karaciğer sirozu, idrar kesesi rupturu, 

abdominal tümörler ve kanama peritoneal effüzyona neden olabilen durumlardır 

(Tilley ve Smith, 2002). 



 

 

3 

Hipoalbuminemi, portal hipertansiyon, travmatik ve obstruktif lenfatik 

hastalıklar, travma, peritonitis, tümörler, sodyum ve su retensiyonuna neden olan 

hiperaldosteronizm, hiperreninizm, antidiüretik hormon (ADH) veya angiotensin-2 

konsantrasyonunun artışı, peritoneal effüzyona neden olabilen durumlardır (Wright 

ve ark., 1999). 

Asitese neden olan durumlar; hipoalbuminemi, obstrüksiyona neden olan 

durumlar ve diğer nedenler olarak özetlenebilir (Brum, 2005). 

1.2.1. Hipoalbumineminin Nedenleri 

Hipoalbuminemi, serum albumin seviyesinin azalması, 2,0 g/dl’nin altına 

düşmesidir. 1,5 g/dl altına düştüğünde ödem ve effüzyon oluşur (Tilley ve Smith, 

2002). Hipoalbuminemi; diyette albumin seviyesinin azalması, karaciğerde, 

böbrekte ve gastrointestinal sistemde emilimin aksaması durumlarında şekillenir. 

Protein kayıplı nefropatiler; enfeksiyon, tümöral nedenli, idyopatik veya bağışıklığın 

zayıflamasına bağlı olarak oluşabilir. Gastrointestinal hastalıklardan; gastrointestinal 

lenfoma, enfeksiyöz bağırsak hastalığı (IBD) ve intestinal lenfoma, şiddetli 

karaciğer hastalıklarından; şiddetli hepatitis ve karaciğer sirozu hipoproteineminin 

nedenlerindendir (Brum, 2005; Turgut, 2000). 

1.2.2. Obstruktif Nedenler 

Karaciğerden kalbe giden damarlardaki tıkanıklıklar, sağ kalp yetmezliği; primer 

kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları, dirofilariozis, abdominal dokulardaki; tümör, 

apse ve kistler obstrüksiyonun nedenlerindendir (Brum, 2005; Turgut, 2000). 
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1.2.3. Diğer Nedenler 

Travma; dalak rupturu, safra kesesi rupturu (safra peritoniti), üriner sistem hasarı 

(üroabdomen), peritonitis; akut pankreatitis, bağırsak perforasyonu, kanama ve lenf 

hastalıklarıdır (Brum, 2005). 

1.3. Asitesle Seyreden Hastalıklar 

1.3.1.Amiloidozis  

Amiloid maddesinin renal ve ürolojik olarak depolanması olup; karaciğer, dalak, 

adrenal gland, pankreas ve gastrointestinal sistemde de birikebilir (Tilley ve Smith, 

2002). 

Nedenleri: Kronik irinli, nekrotik ve neoplastik hastalıklar, apseler, 

osteomyelitis, dirofilariozis, pyometra, sistemik mantar enfeksiyonları ve sistemik 

lupus eritamatozistir (SLE) (Aytuğ ve ark., 1997). 

Klinik belirtiler: Ödem, amiloid birikimine bağlı; böbreklerde büyüme ve 

gerginlik, dalakta büyüme, karaciğerde büyüme, ishal ve üremi görülebilir (Aytuğ 

ve ark., 1997). 

Radyografik bulgular: Abdominal radyografide kedilerde böbrekler küçük, 

köpeklerde ise böbrekler küçük, normal veya büyük görülebilir (Tilley ve Smith, 

2002). 

Ultrasonografik bulgular: Abdominal ultrasonografide kedide böbrekler 

hiperekoik yapıda ve küçülmüş, köpekte ise değişken bir ekojenitede izlenir (Tilley 

ve Smith, 2002). 
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1.3.2. Akut Böbrek Yetmezliği 

Nedenleri: Toksinler (bazı ağır metaller, etilen glikol, aminoglikozid, 

methoksifluran, ve fenasetin), vaskülitis (akut glomerulonefritis ve lupus 

eritomatozus), uzayan iskemi ve enfeksiyonlardır (bakteriyel endokarditis ya da 

dissemine intravaskular koagulopati (DIC), akut pyelonefritis ve leptospirozis) 

(Tilley ve Smith, 2002). 

Klinik belirtileri: İştahsızlık, depresyon, dehidrasyon, ağızda ülserasyon, 

kusma, ishal, hipotermi ve abdominal palpasyonda ağrı görülebilir (Cruz-Arambulo 

ve Wrigley, 2003). 

Radyografik bulgular: Abdominal radyografide böbrekler belirgin, büyüklüğü 

değişmemiş ya da artmıştır (Tilley ve Smith, 2002). 

Ultrasonografik bulgular: Abdominal ultrasonografide böbreklerin 

ekojenitesinde artış olup büyüklüğü değişmemiş veya artmıştır (Tilley ve Smith, 

2002). 

1.3.3.Kronik Böbrek Yetmezliği  

Nedenleri: Pyelonefritis, böbrek taşları, hidronefroz ve polikistik böbrek hastalığıdır 

(Tilley ve Smith, 2002). 

Klinik belirtileri: Polidipsi, poliüri ve aralıklı kusma belirtileridir. Bununla 

birlikte iştahsızlık, kilo kaybı, dehidrasyon, ağızda ülserasyon, kusma ve ishal; 

ilerleyen dönemde ise konvulziyon, koma ve ölüm görülebilir (Cruz-Arambulo ve 

Wrigley, 2003; Tilley ve Smith, 2002). 
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Radyografik bulgular: Abdominal radyografide böbrekler küçük görülür. 

Böbrekler büyük görüldüğünde ise lenfoma veya sekonder polikistik lezyonlar 

düşünülmelidir (Tilley ve Smith, 2002). 

Ultrasonografik bulgular: Abdominal ultrasonografide böbrekler küçülmüş, 

hiperekoik yapıda, korteks ve medulla oranı azalmış olarak izlenir (Tilley ve Smith, 

2002). 

1.3.4. Üriner Sistem Tıkanıklıkları  

Nedenleri: İntraluminal, intramural ve diğer nedenler olarak sınıflandırılabilir. 

• İntraluminal nedenler: Ürolitler, kedilerde üretral plak oluşumu, kan pıhtısı ve 

ölü doku parçaları gibi katı ya da yarı katı oluşumlar. 

• İntramural nedenler: İdrar kesesi ve üretra tümörleri, üretradaki 

pyogranülomatöz yangısel lezyonlar, stenoz veya strüktüre neden olan fibrozis, 

prostat hastalıkları, ödem, hemoraji, spazm, ruptur ve laserasyon. 

• Diğer nedenler: İdrar kesesinin yer değiştirmesi (perineal fıtık) ve sinirsel 

durumlar (fonksiyonel idrar kesesi retensiyonu) (Tilley ve Smith, 2002). 

Klinik belirtiler: Pollaküri, strangüri, hematüri, letarji ve kusma görülebilir 

(Tilley ve Smith, 2002). 

Radyografik bulgular: Abdominal radyografide radyoopak yapılar (ürolitler ve 

idrar kesesi taşları) izlenebilir. Radyolusent yapılar ise pozitif kontrast üretrografi ya 

da intravenöz pyelografi ile ortaya konulabilir (Tilley ve Smith, 2002). 
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Ultrasonografik bulgular: Abdominal ultrasonografide idrar kesesi ya da 

proksimal üretradaki tıkanıklıklar izlenebilir; idrar kesesi tıkanıklıklarında idrar 

kesesi normalden daha dolgun görülür (Tilley ve Smith, 2002). 

1.3.5. Glomerulonefritis  

Nedenleri: Köpeklerde adenovirus, ehrlichiozis, leishmaniozis, brusellozis, 

pyometra, dirofilariozis, pankreatitis, SLE ve lenfosarkomdur (felin lökemi virüs, 

FIP) (Cruz-Arambulo ve Wrigley, 2003). 

Klinik belirtiler: Kilo kaybı, halsizlik ve proteinüri görülebilir (Cruz-Arambulo 

ve Wrigley, 2003). 

Radyografik ve ultrasonografik bulgular: Abdominal radyografide spesifik bir 

değişiklik yoktur. Abdominal ultrasonografide ise kortikal ekojenite artmış ve 

medulla anekoik görünümdedir (Cartee ve ark, 1993). Kesin tanı için ultrasonografi 

rehberliğinde perkutan renal biyopsi yapılabilir (Aytuğ ve ark., 1997). 

1.3.6. Karaciğer Sirozu 

Nedenleri: Kronik aktif hepatitis, viral nedenler (adenovirus) ve leptosprozisdir 

(Tilley ve Smith, 2002). 

Klinik belirtiler: Kusma, ishal, polidipsi, poliüri, kilo kaybı, iştahsızlık ve 

letarji görülebilir (Tilley ve Smith, 2002). 

Radyografik bulgular: Köpeklerde abdominal radyografide karaciğer 

küçülmüş, kedilerde ise normal sınırlar içerisindedir (Tilley ve Smith, 2002). 
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Ultrasonografik bulgular: Abdominal ultrasonografide karaciğerde ekojenite 

artar ya da düzensiz ekojenite izlenir. Dalakta büyüme ve portosistemik şant 

görülebilir (Tilley ve Smith, 2002). 

1.3.7. Kronik Aktif Hepatitis 

Nedenleri: Akut karaciğer hastalıklarının ilerlemesi, enfeksiyon, septisemi ve 

tümöral oluşumlardır (Tilley ve Smith, 2002) . 

Klinik belirtiler: Depresyon, iştahsızlık, kilo kaybı, kusma, ishal, poliüri, 

polidipsi, sarılık ve koma görülebilir (Tilley ve Smith, 2002) . 

Radyografik bulgular: Abdominal radyografide karaciğer küçük olarak izlenir 

(Tilley ve Smith, 2002) . 

Ultrasonografik bulgular: Abdominal ultrasonografide karaciğer normal ya da 

küçük yapıdadır, parankimin ekojenitesi artmış ve kenarı düzensiz yapıdadır (Tilley 

ve Smith, 2002). 

1.3.8. Sağ Kalp Yetmezliği  

Nedenleri:  Konjesif kardiyomyopati ve dirofilariozisdir (Aytuğ ve ark., 1997). 

Klinik belirtiler: Kilo kaybı, solunum güçlüğü, düzensiz nabız, egzersiz 

intolerans, çabuk yorulma ve mukozalarda siyanoz görülebilir (Aytuğ ve ark., 1997). 

Radyografik bulgular: Torakal radyografide bazı hayvanlarda sağ kalpte 

genişleme, vena kava kaudaliste dilatasyon ve plöral effüzyon görülür. Abdominal 

radyografide ise karaciğer ve dalakta büyüme izlenir (Tilley ve Smith, 2002). 
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Ultrasonografik bulgular: Ekokardiyografi; özellikle kongenital defektlerin, 

kalp hacminin ve perikardial effüzyonun belirlenmesinde kullanılır. Diğer durumlar 

nedene göre değişir, belirgin bir bulgu göstermez. Ekokardiyografide sağ atrium ve 

ventrikül genişlemiş ve hepatik vende dilatasyon görülebilir (Tilley ve Smith, 2002). 

1.3.9. Dirofilariozis 

Etken: Dirofilaria immitis’dir. Culex, aedes, armigeres ve anopheles türü 

sivrisineklerle bulaşır (Sabu ve ark., 2005). Genellikle köpeklerde görülse de kedide 

de rastlanmıştır (Nogami ve Sato, 1997). 

Klinik belirtiler: Öksürük, kaşeksi, egzersiz intolerans, solunum güçlüğü, 

müköz membranlarda solgunluk, hemoglobinüri ve karaciğerde büyümedir. Bazı 

hayvanlar klinik belirti göstermeyebilir (Aytuğ ve ark., 1997; Hidata ve ark., 2003).  

Diroflariazis pulmoner hipertansiyon ve embolizme neden olur (Shibata ve ark., 

2000). 

Radyografik bulgular: Toraksın radyografisinde a. pulmonalis, perifer 

arterlerde ve kalpte sağ ventrikülde genişleme görülür (Johnstone, 1998). 

Ultrasonografik bulgular: Ekokardiyografi ile kalp değerlendirilir. Transtorasik 

ve transözefagal ekokardiyografi yöntemleri kullanılabilir (Arita ve ark., 2003). Sağ 

kalp ve a. pulmonaliste genişleme ve parazit görülebilir (Johnstone, 1998). 
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1.3.10 Kedilerin Enfeksiyöz Peritonitisi (FIP) 

Etken: Corona virus’dur (Manning, 2005). 

Klinik belirtileri: Effüziv ve non-effüziv form olmak üzere iki formda görülür. 

Klinik belirtiler forma göre farklılık gösterir. Asitesin görüldüğü form effüziv 

formdur (Soma ve Ishii, 2004). Asitesle birlikte yüksek ateş, kilo kaybı, iştahsızlık, 

tekrarlayan konstipasyon, ishal, egzersiz intolerans ve solunum güçlüğü görülebilir 

(Aytuğ  ve ark., 1997; Tilley ve Smith, 2002).  

Radyografik bulgular:  Torakal radyografide plöral effüzyon izlenebilir 

(Aytuğ ve ark.,1997; Tilley ve Smith, 2002). 

Ultrasonografik bulgular: Abdominal ultrasonografide iç organlarda (özellikle 

böbrekler ve karaciğer) pyogranülomatöz lezyonlar görülebilir (Aytuğ ve ark.,1997; 

Tilley ve Smith, 2002). Böbreklerde glomerulo-interstisyel nefritis ve 

pyogranulomatöz nefritis şekillebilir; ultrasonografide korteks hiperekoik yapıda 

görülebilir (Walter ve ark., 1988) . 

1.3.11. Tümörler 

Klinik belirtiler: Bulunduğu organa göre değişiklik gösterse de dehidrasyon, kilo 

kaybı, abdominal genişleme, abdominal ağrı, ishal, anemi ve kusma görülebilir 

(Tilley ve Smith, 2002).  

Tümörün bulunduğu organa göre klinik belirti farklılık gösterebilir. Örneğin 

sistemik mast hücre tümöründe sağ ventrikülde genişleme, lenfadenopati ve 

pulmoner ödem şekillenebilir (Hikasa ve ark., 2000). 
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Radyografik bulgular: Abdominal radyografide tümörün bulunduğu organlarda 

kitle ve büyüme izlenebilir (Cartee ve ark., 1993). 

Ultrasonografik bulgular: Tümörlerin ekojeniteleri farklı olabilir; tümörler 

hipoekoik ya da hiperekoik yapıda izlenebilir. Örneğin lenfangiomatozis hiperekoik 

bir yapı gösterir (Yamagami ve ark., 2002).  

1.3.12 Peritonitis  

Tanım: Peritonun yangısıdır. Aseptik ya da septik olabilir (Samsar ve Akın, 2002; 

Turgut, 2000). 

Nedenleri: Aseptik peritonitisin nedenleri; primer olarak kedilerin korona virus 

enfeksiyonu, sekonder olarak ise yabancı cisimler, tümörlerin neden olduğu 

rupturlar, kimyasal maddeler; pankreas enzimleri, safra, idrar ve mide-bağırsak 

içeriği sonucu oluşabilir (Samsar ve Akın, 2002; Turgut, 2000).  

Septik peritonitis; bağırsak perforasyonları, penetre yaralar, cerrahi 

kontaminasyon, pyometra rupturu ve prostatik apse nedeniyle şekillenebilir (King ve 

Hammond, 1999).  

Klinik Belirtiler: Ateş, abdominal ağrı, kusma, taşikardi, hipertansiyon ve şok 

görülebilir (Tilley ve Smith, 2002). 

Radyografik bulgular: Abdominal radyografide abdominal detay kaybı ve 

dokular büyümüş olarak  gözlenir (Bellenger ve Rothwell, 1991). 

Ultrasonografik bulgular: Abdominal ultrasonografide nedene göre değişse de 

karaciğer, pankreas, prostatta apse ve idrar kesesi rupturu görülebilir (Tilley ve 

Smith, 2002). 
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1.3.13. Diyafram Fıtkı 

Tanım: Karın organlarından bazılarının, diyaframda doğmasal ya da edinsel olarak 

şekillenen herhangi bir yırtık veya delik aracılığıyla göğüs boşluğuna girmesidir 

(Hyun, 2004; Yanık ve ark., 1998). 

Klinik belirtiler: Mukozalar solgun ya da siyanotiktir. Taşikardi, taşipne, 

oligüri ve solunum güçlüğü görülebilir. Fıtıklaşan organa göre gastrointestinal, 

respiratorik ve kardiovasküler sistem problemleri ortaya çıkar. Doğmasal fıtıklar 

hiçbir belirti göstermeden hayat boyunca kalabilir (Fossum ve ark., 2002).  

Radyografik  ve ultrasonografik bulgular: Direkt  radyogramda  diyaframatik 

çizginin ve kardiyak görüntünün bulunmaması, artan yumuşak dokunun varlığı ve 

kaudal torasik boşlukta gaz varlığı saptanabilir. Direkt radyogramla tanı 

konulamazsa pozitif kontrast şeliografi yapılabilir (Yanık ve ark., 1998). Pozitif 

kontrast şeliografide; göğüs boşluğunda kontrast madde, herhangi bir abdominal 

organ (mide, bağırsak, pankreas, karaciğer, dalak) görülürken, normal diyafram hattı 

kaybolur ve karın boşluğunda normal karaciğer lop hattı görülmez. Ultrasonografide 

ise abdominal organlar göğüs boşluğunda izlenir (Fossum ve ark., 2002). 

1.3.14. Diğer Hastalıklar 

Bu hastalıkların dışında protein kayıplı nefropati, enfeksiyon, bağışıklık, 

gastrointestinal hastalıklar, karaciğerden kalbe giden damarlardaki tıkanıklıklar, 

primer kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları, dirofilariozis, abdominal dokulardaki; 

apse, kist, travma; dalak rupturu, safra kesesi rupturu (safra peritoniti), üriner sistem 

hasarı, akut pankreatitis, bağırsak perforasyonu, kanama ve lenf hastalıkları asitese 

neden olabilir (Brum, 2005; Bıschoff, 2003; Tilley and Smith, 2000; Wright ve ark., 

1999).  
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1.4. Tanı 

Asitesin tanısında; anamnez, fiziksel ve laboratuvar muayeneleri, radyografi,  

ultrasonografi, abdominal parasentez, deneysel laparatomi bulguları değerlendirilir,  

bazı hastalıklarda nedenin ortaya konulması için nekropsiye gereksinim vardır  

(Brum, 2005; Tilley ve Smith, 2002; Turgut ve Ok, 2001). 

1.4.1. Anamnez 

Anamnez bulguları hastalığın şiddetine göre değişse de çoğu hasta sahibi, hayvanın 

karnının şiştiği veya şişmanladığı şikâyetiyle gelir (Turgut ve Ok, 2001). Bunun 

dışında abdominal bölgenin palpasyonunda tepki verdiği, istahsız olduğu ve 

çevresiyle ilgisiz olduğu gibi bilgiler verilse de anamnez bulguları asitesin varlığı 

için yetersizdir (Tilley ve Smith, 2002; Turgut, 2000). 

1.4.2. Fiziksel Muayene 

Fiziksel muayene bulguları da yine hastalığa ve hastalığın şiddetine göre değişebilir. 

Abdominal gerginlik ve abdominal bölgede şişkinlik dikkati çeker (Şekil 1.1). 

Palpasyonda karın içinde fluktuan sıvının varlığı hissedilir. Bazen hayvan 

palpasyona tepki gösterebilir, iştahsızlık mevcutsa dehidrasyon görülebilir  (Turgut, 

2000).  
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Şekil 1.1.  Normal ve asitesli köpeğin görünümü (Connick, 2005). 

1.4.3. Laboratuvar Bulguları 

Tam kan testi, biyokimyasal profil ve idrar tahlili yapılmalıdır. Asites oluşmuş bir 

hastada rutin olarak uygulanacak ölçümler plazma albumin ve bilirubin miktarlarıdır 

(Karagül ve ark., 2000). Peritonitiste, tam kan sayımında beyaz kan hücreleri artar; 

anemide eritrosit sayısı azalır. Biyokimyasal profilde serum albumin seviyesi düşer, 

böbrek hastalıklarında kan üre nitrojen (BUN) ve kreatin azalır. Karaciğer 

hastalıklarında alanin amino transferaz (ALT), aspartat amino transferaz (AST) ve 

alkalen fosfataz (ALP) enzimleri değerlendirilir. BUN, albumin, kolesterol ve kan 

şekeri düşüşü karaciğer hastalıklarının göstergesidir (Brum, 2005; Turgut 2000; 

Turgut ve Ok, 2001). 

İdrar analizi böbrek fonksiyonunun göstergesidir; proteinüri görülebilir. Safra 

asiti karaciğer fonksiyonunu ortaya koyar. Serum lipaz değeri pankreas 

hastalıklarının değerlendirilmesinde önemli olup; pankreatitis, pankreas kanseri ve 

pankreas apsesinde artar (Brum, 2005; Turgut 2000; Turgut ve Ok, 2001). 
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1.4.4. Radyografik Muayene 

Kalp ve akciğer radyografisi kardiopulmoner hastalıkların tanısını sağlar. Kalp 

büyümesi veya akciğerlerde sıvının oluşu sağ kalp yetmezliğini düşündürür. 

Abdominal radyografi kusma, konstipasyon ve ishal durumlarında istenebilir. 

Bunların dışında nedeni bilinmeyen ateş, abdominal travma, penetre yaralar ve kilo 

kaybı durumlarında da alınabilir. Abdominal radyografide kemikler ve iç organlar 

(karaciğer, dalak, böbrekler, bağırsaklar, idrar kesesi, uterus ve prostat) ana 

hatlarıyla; şekil, pozisyon ve büyüklük açısından değerlendirilebilir. 

Unutulmamalıdır ki asites ilerlemişse abdominal detay kaybı nedeniyle organlar 

değerlendirilemeyebilir. Bu gibi durumlarda en ideal tanı yöntemi ultrasonografidir 

(Bonagura, 2005).  

 

   
Şekil 1.2. Asitesli bir köpekte L/L ve V/D radyogramlar (Leib, 2002). 

 

Karın boşluğundaki organların yoğunluk farkı az olduğu için radyografide 

incelenmesi zordur. Asites durumunda abdominal sıvı karın boşluğunun radyografik 

olarak değerlendirilmesini engeller. Abdominal boşluktaki sıvının miktarına göre 

radyografik görüntünün netliği değişir. Genellikle iki özellik görülür. Birincisi; 
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radyografinin normale göre silik ve bulanık görülmesi, diğeri ise; bütün yapıların 

donuk ve büyümüş görülmesidir (Alkan, 1999; Nylond ve Mattoon, 1995)(Şekil 

1.2). 

Latero-lateral (L/L) ve ventro-dorsal (V/D) radyogramlarda; hafif derece 

peritoneal effüzyonda organlar hala görülebilir ama serozal kenarlarda bulanıklık 

olabilir; orta derece peritoneal effüzyonda sıvı toplanmasına bağlı olarak generalize 

yer yer opasitede artış ve bulanıklık görülür; şiddetli peritoneal effüzyon ise; 

homojen olarak buzlu cam görünümündedir (Steyn ve Wittum, 1993) (Şekil 1.2). 

Asitese neden olan hastalıkların çoğunun tanısı radyografi ile konulabilir. 

Gastrik-dilatasyon-volvulus, diyafram fıtkı, rupturlar (idrar kesesi, uretra ve ureter) 

ve obstrüksiyonlar bu hastalıklar içerisinde yer alır (Brum, 2005). 

1.4.5. Ultrasonografik Muayene 

Ultrasonografi, yumuşak doku ve parankimal organların incelenmesinde ses 

dalgalarından yararlanılan bir görüntüleme yöntemidir. Ses dalgalarının iletilmesi ve 

alınmasında problar kullanılır. Kullanılan probların frekansları değişiktir. Frekans 

yükseldikçe ultrason demetinin emilimi artar ve penetrasyonu azalır. Kedi ve 

köpeklerde abdominal muayenede genellikle 3 ve 7,5 MHz’lik  problar tercih edilir 

(Nylond ve Mattoon, 1995). 

Ultrasonografik tanı birçok basamaktan oluşan bir prosedüre sahiptir. Direkt 

radyografik tekniklerle incelenemeyen karaciğer, dalak, pankreas ve böbrekler 

ultrasonografi ile net olarak incelenir. Kedi ve köpeklerde abdominal ultrasonografi 

için en uygun prob 5 ve 7,5 MHz’lik problardır. 5 Mhz’lik prob 12-15cm 

derinlikteki yapıların ve karaciğer gibi büyük organların muayenesini; 7,5 MHz’lik 

prob ise 6-8cm’lik yapıların görüntülenmesinde daha ayrıntılı bir rezolüsyon sağlar 

(Alkan, 1999).  
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Ultrasonografi, solid (katı) oluşumların kistik yapılardan ayrılmasına olanak 

sağlar. Kistik yapılar içleri anekoik, dışı hipoekoik bir zarla çevrili görülürken; solid 

oluşumlar hipoekoik ya da hiperekoik yapıda görülür.  

Abdominal yapıların kistik ve solid olduğu anlaşıldığı gibi çevrede bu 

oluşumla ilgili metastazların bulunup bulunmadığı da kontrol edilebilir. Peritoneal 

sıvının arttığı durumlarda da ideal sonuç verir (Alkan, 1999; Nylond ve Mattoon, 

1995). 

Ultrasonografik inceleme sırasında organın büyüklüğü, şekli, ekojenitesi, 

pozisyonu ve yapısı değerlendirilir. Ekojenite olarak; anekoik siyah, hipoekoik koyu 

gri, hiperekoik açık gri – beyaz rengi, homojen uniform ekojenitede, heterojen farklı 

ekojenitede, kompleks ise yumuşak doku ve sıvı ekojenitesini ifade eder  (Alkan, 

1999; Bonagura, 2005).  

Abdominal organların ekojenitesi genelde çevredeki organlarla karşılaştırılır. 

Örneğin karaciğer böbreklerden daha hipoekojen, dalak ise daha hiperekojendir. 

Peritoneal sıvı varlığında abdominal organlar daha ekojen görülür (Cruz-Arambulo 

ve Wrigley, 2003).  

Abdominal ultrasonografi abdominal organlardaki problemleri ortaya 

koyacağından çok önemlidir. Abdominal sıvı, karaciğer, böbrekler, dalak, idrar 

kesesi ve pankreasın değerlendirilmesini sağlar. Kalp hastalıklarında bunlara ek 

olarak ekokardiogramın alınması ve kalbin değerlendirilmesi gerekir (Alkan, 1999; 

Nylond ve Mattoon, 1995 ). 
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Çizelge 1.1. Kedi ve köpeklerde abdominal organların normal ultrasonografik bulguları 
(Cartee ve ark, 1993) 

ORGAN HACİM GÖRÜNTÜ 

BÖBREK  
Uzunluk: 6 – 9 cm 
Genişlik: 4 – 5 cm 
Kalınlık: 3 – 4 cm 

• Pürüzsüz marjin, 
• Korteks medulladan daha 

ekojen 
• Pelvis hiperekoik 

İDRAR KESESİ Değerlendirilemez • Anekoik oval 

KARACİĞER  

Büyüklüğü saptanamaz 
Kaudal marjini, ksifoid ile hipokondriak 
bölgelerden öteye uzanmamalı 
Kranial olarak 7. Kostadan diyaframa kadar 
uzanır 

• Homojenik ekotekstür 
• Portal duvarlar hiperekoik 

yapıya sahip 
• Hepatik damarlar 

hiperekoik duvara sahip 
değil 

• Safra kesesi anekoik 

DALAK  
Büyüklüğü saptanamaz 
Normalde sol hipokondrik veya sol lateral 
abdomende bulunur 

• Homojenik ekotekstür 
• Karaciğer daha hiperekoik 
• Kapsulası hipoekoik 

PANKREAS  

Büyüklüğü saptanamaz 
Sol lobu midenin büyük kurvaturasının 
kaudalinde dalağın medialinde bulunur 
Sağ lobu sağ lateral abdominal kavitede 
duodenumun medialinde bulunur 

• Genellikle anormalite 
olmadıkça ultrasonografik 
görüntüye yansıtılamaz  

PROSTAT  
(Ölçülen uzunluk) 2,2 x (ölçülen kalınlık) 
1,7 ≥ 0,7 g/kg canlı ağırlık  

• Pürüzsüz kontür 
• Homojen ekotekstür 
• Çoğunlukla hipoekoik 

  

1.4.5.1. Abdominal Organların Ultrasonografik Muayenesi  

Abdominal ultrasonografi kedilerde, küçük boy ve orta boy köpeklerde 5 MHz’lik 

prob, büyük boy köpeklerde ise 7,5 MHz’lik transversal prob kullanılarak, hayvan 

sırtüstü pozisyondayken yapılır (Alkan, 1999; Nylond ve Mattoon, 1995).  

1.5.5.1.1. Abdominal Boşluğun Ultrasonografik Muayenesi 

Serbest durumdaki abdominal sıvı; karın içerisinde anekoik (siyah) yapıda izlenir 

(Şekil 1.3). Bu sıvı idrar kesesinin ön kısmında, karaciğer lopları, diyafram-

karaciğer, mide-karaciğer, karın duvarı-dalak arasında izlenebilir (Cruz-Arambulo 

ve Wrigley, 2003; Nylond ve Mattoon, 1995).   
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Şekil 1.3. Abdominal serbest sıvı ince bağırsaklar ve karın duvarı arasında anekoik 
yapıda izlenmektedir (Nautrup ve Tobias, 2002). 

1.4.5.1.2. Karaciğerin Ultrasonografik Muayenesi 

Karaciğer, uniform yapıdaki parankimi ve büyük boyutundan dolayı ultrasonografik 

değerlendirme için oldukça uygundur. Bu karakteristik özelliğinden dolayı, fokal 

karaciğer hastalıklarının belirlenmesinde ultrasonografi önemli yer tutar. Ancak 

diffuz karaciğer hastalıklarının değerlendirilmesi güçtür ve genellikle tanı amaçlı 

doku biyopsisine ihtiyaç duyulur (Alkan, 1999).  

Hepatomegali, asites,  kranial abdominal kitleler, metastazlar, sarılık, kaynağı 

bilinmeyen ateş, ultrasonografi eşliğinde biyopsi alımı, yapılan sağaltımın 

değerlendirilmesi ve karaciğerin tümöral oluşumları gibi durumlarda karaciğerin 

ultrasonografisine başvurulabilir (Hammer ve Sikkema, 1995; Lamb, 1990).   

Ultrasonografi için hayvan sırt üstü pozisyonda yatırılır ve genellikle 

sakinleştirici uygulamak gerekmez. Abdomenin ventralindeki kıllar tıraş edilerek 

uzaklaştırılır ve deri üzerine akustik jel uygulayarak muayeneye başlanır. Prob 

sternumun altına, midenin kranialine doğru yerleştirilerek hafifçe bastırılır. Eğer 

karaciğerin ultrasonografik görüntüsü belirgin değilse midede gaz olduğu 

düşünülebilir (Bonaguro, 2005). 
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Karaciğer boyunca sagittal ve transversal taramalar yapılabilir. Özellikle 

karaciğerin hilusu yakınındaki büyük abdominal damarlar ve porta hepatisin 

kanalları, sağ lateral transversal olarak 11. veya 12. kostalar arasından incelenir. 

Karaciğer ultrasonografide homojenik ekojenitede, portal duvarlar hiperekoik 

yapıda ve  safra kesesi ise anekoik yapıda izlenir (Cartee ve ark., 1993). 

 
Şekil 1.4. Normal karaciğer ve safra kesesinin ultrasonografik görünümü (Nautrup ve Tobias, 2002). 

Karaciğerin ultrasonografik olarak boyutunun ölçülmesi subjektif bir 

değerlendirmeye dayanır. Mide ve diyafram arasındaki mesafenin artması, sağ 

böbreğin ventralinde kalması ve kaudale yer değiştirmesi hastada hepatomegali 

olduğunun belirtisidir. Mide ile diyafram arasındaki mesafenin azalması veya sağ 

böbreğin kranialine yer değiştirmesi ise karaciğerdeki kitlesel küçülmeyi belirtir 

(Nylond ve Mattoon, 1995; Partington ve Biller, 1995). 

Safra kesesi ultrasonografide, karaciğerin orta hattının sağında; yuvarlak oval 

şekilde, anekoik yapıda görülür (Şekil 1.4). Boyutları hayvanın beslenme durumuna 

göre değişkendir. Normalde lumende az miktarda bir ekojenik sediment bulunur, 

iştahsızlık ve açlık durumlarında safra durgunluğu nedeniyle daha fazla miktarda 

görülebilir  (Alkan, 1999; Nylond ve Mattoon, 1995).   
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1.4.5.1.3. Dalağın Ultrasonografik Muayenesi 

Dalağın ultrasonografisi, boyutu, yerleşimi ve patolojik bir durumdan şüphe 

edildiğinde parankimal anormalliklerin varlığını belirlemek için yapılır. 

Splenomegali, kitlesel lezyonlar ve hemoperitoneum durumlarında dalağın 

ultrasonografik muayenesi yapılır. Dalağı etkileyen hastalıklar, abdominal 

palpasyon, radyografi ve ultrasonografi ile belirlenebilen bir genişlemeye neden 

olur. Ultrasonografi, dalaktaki fokal veya diffuz parankimal bir hastalık durumunda, 

lezyonların kistik ya da solid olup olmadığını belirlemede ve lezyonların aspirasyon 

biyopsisinde rehber amaçlı kullanımda diğer görüntüleme tekniklerinden üstündür 

(Fossum ve ark., 2002).  

 
Şekil 1.5. Normal dalağın ultrasonografik görünümü (Nautrup ve Tobias, 2002). 

Dalak sol tarafta, midenin kurvatura mayorunun hizasında ve sol böbreğin 

ventral ya da lateralinde bulunur. Dalağın asıl pozisyonu midenin gerginliği ve karın 

boşluğundaki diğer organların boyutuna bağlı olarak farklılık gösterebilir. 

Splenomegali durumunda kaudale idrar kesesine doğru uzanır ya da ventral orta 

hattı geçebilir. Ventro lateral abdomenden görüntülenemiyorsa sol taraftan, 11. ve 

12. kostalar arasından yaklaşılarak izlenebilir (Alkan, 1999).  

Dalak hiperekoik bir kapsulaya sahip, karaciğerden daha hipoekoiktir. Sol 

böbreğin ve dalağın ekojeniteleri arasındaki fark birçok hayvanda karşılaştırılabilir. 
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Normal olarak dalak sol böbreğin korteksinden daha ekojeniktir (Lamb, 1990) 

(Şekil 1.5).  

Dalağın ultrasonografik muayenesiyle diffuz splenomegalinin (konjesyon, 

torsiyon, yangı ve tümörler), fokal veya multifokal lezyonların (hematom, apse, 

nodular hiperplazi, tümör ve enfarktus) tanısı konulabilir (Alkan, 1999; Lamb, 1990; 

Nylond ve Mattoon, 1995). 

1.4.5.1.4. Pankreasın Ultrasonografisi 

Küçük hayvanlarda pankreas ultrasonografisinin en önemli endikasyonları; pankreas 

apseleri, akut ve kronik pankreatitis, sarılık, pankreatik tümörler veya ekstrahepatik 

bilier obstrüksiyonlardır (Lamb, 1990).  

 
Şekil 1.6. Normal pankreasın ultrasonografik görünümü (Nautrup ve Tobias, 2002). 

Pankreas prosessus ksifoidus’a doğru ventral yaklaşımla incelenebilir. 

Pankreas; homojen yapıda olup ekojenitesi karaciğer ekojenitesine eşit ya da 

fazladır (Şekil 1.6). Retroperitoneal yağ dokusu bulunduğunda artar (Nylond ve 

Mattoon, 1995). 
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1.4.5.1.5. Böbreklerin Ultrasonografisi 

Böbrek hastalıklarının klinik belirtilerini taşıyan hastalarda, böbreklerin palpasyon 

yetersizliği ya da abdominal radyografi ile değerlendirilemeyen durumlar, 

abdominal ultrasonografinin endikasyon alanı içerisine girmektedir. Böbrekler 

ultrasonografide anatomik yerleşim, boyut, yapı, böbrek fonksiyon bozukluğu ve 

bozukluk sonucunda oluşan abdominal sıvı yönünden değerlendirilir. Normal 

ultrasonografik inceleme ile böbrek fonksiyonu hakkında bilgi sağlanamaz;  ancak 

renkli doppler ultrasonografi ile bilgi edinilebilir (Walter ve ark., 1988).  

Böbrek fonksiyonunun araştırılmasında, akut ve kronik böbrek hastalıklarında, 

hematüride, intravenöz pyelografide (İVP) belirlenen kitlesel lezyonların 

incelenmesinde, renal kist, taş, tümör, hidronefroz ve böbrekten biyopsi almak için 

rehber olarak ultrasonografi kullanılır (Fossum ve ark., 2002). 

Sol böbreğin ultrasonografik muayenesi için; prob ventral abdominal duvara 

ya da son kostanın hemen gerisinde göğüse temas ettirilerek yapılır. Sağ böbreğin 

ventral yaklaşımla muayenesi daha zordur. Özellikle derin göğüslü ya da büyük 

köpeklerde lateral olarak 11. ve 12. kostalar arasından muayene edilir (Alkan, 1999). 

 
Şekil 1.7. Normal böbreğin ultrasonografik görünümü (Nautrup ve Tobias, 2002). 
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Ultrasonografide böbrekler; oval şekilli düzgün yapılar olarak izlenir. Böbrek 

parankiminde daha zayıf ekojenite veren medullar piramitler ve bunların çevresinde 

daha yansıtıcı olmak üzere iki tabaka ayırt edilir (Şekil 1.7). Renal parankimin 

ekojenitesi, hepatik ve splenik ekojeniteden daha azdır. Böbreklerde kalikslerde ve 

pelvis renaliste fizyolojik olarak az miktarda idrar bulunabilir (Nylond ve Mattoon, 

1995) (Şekil 1.8). 

    
Şekil 1.8.  Sağ böbrek ve karaciğerin (soldaki resim); Sol böbrek ve dalağın ultrasonografik 

görünümü (sağdaki resim)(Metzger, 2005). 

Böbreklerde ultrasonografik muayene ile kitlesel lezyonların, renal kistlerin, 

solid kitlelerin, böbrek taşlarının, pyelonefritis, tümörlerin ve hidronefrozun tanısı 

konulabilir. Renkli doppler ultrasonografi ile de fonksiyon bozukluklarının tanısı 

konulabilmektedir (Fossum ve ark., 2002). 

1.4.5.1.6. İdrar Kesesinin Ultrasonografik Muayenesi 

İdrar kesesi ultrasonografik muayene için dolu olmalıdır. Gergin durumda 

transversal düzlemde duvarı ince ve düzenlidir (Şekil 1.9). Ultrasonografik muayene 

sonunda sistitis, idrar kesesi içerisindeki taş, polip, tümör ve yabancı cisim gibi 

kitlesel lezyonların tanısı konulabilir (Alkan, 1999; Nylond ve Mattooon, 1995). 
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Şekil 1.9.  Normal idrar kesesinin ultrasonografik görünümü (Nautrup ve Tobias, 2002). 

1.4.5.1.7. Prostatın Ultrasonografik Muayenesi 

Prostatın muayenesi kaudoventral abdomenden yapılır. İdrar kesesinin kranialinde 

bulunur. Prostat; homojen ekojenitede ve çoğunlukla hipoekoik yapıdadır (Cartee, 

1993) (Şekil 1.10). Strangüri, hematüri ve disüri olduğunda fiziksel muayene 

yapılmalı ve üriner sistemle birlikte prostat da değerlendirilmelidir. Prostatın 

ultrasonografik muayenesiyle yangısının, benign prostat hiperplazisinin, tümörlerin, 

prostatik ve paraprostatik kistlerin tanısı konulabilir (Nylond ve Mattoon, 1995). 

 

 

Şekil 1.10. Normal prostatın ultrasonografik görünümü (Nautrup ve Tobias, 2002). 
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Çizelge 1.2. Kedi ve köpeklerde abdominal organların anormal ultrasonografik bulguları 
(Cartee ve ark, 1993) 

ORGAN HASTALIK GÖRÜNÜM 

BÖBREK 
 

Glomerulonefritis, akut tubuler 
nekroz, amiloidozis, etilen glikol 
toksikasyonu 
 
Pyelonefritis 
 
 
 
Hidronefrozis  
 
Taş  
 
Neoplazi 
 

Kortikal ekojenitede artış 
Medulla anekoik görünümde 
 
 
Kortiko- medullar birleşme yeri 
güçlükle görülebilir 
Kortekse düzensiz hipoekoik bölgeler 
 
Geniş aneoik bölge pelviste eko kaybı 
 
Akustik gölge veren fokal ekojenik 
bölge 
 
Kontür bozuk   
Miks ekojenik kitlesel görünüm 

İDRAR KESESİ 
Taş  
 
Neoplazi  

Gölge veren fokal ekojenik bölge 
 
Duvara yapışık hipoekoik kitle 

KARACİĞER  

Neoplazi – hiperplazi 
 
 
 
 
 
Lipidozis  
 
 

Fokal ya da multiple hiperekoik ve 
hiperekoik bölgeler 
Normal homojen yapının kaybı 
Karaciğer marjini düzensiz 
Bazı formlarda diffuz ekojenite 
 
Diffuz hiperekojenite  
Karaciğerde büyüme (biyopsi 
gerekebilir) 

SAFRA KESESİ 

Kolesistitis – safra çamuru  
 
 
Taş  

Duvar hiperekoik 
Lumende hiperekoik materyal 
 
Gölge veren fokal ekojenik bölge 

DALAK  

Neoplazi – fokal 
 
 
Neoplazi – diffuz 
 
Nekrozis  
 

Anekoik bölgelerle birlikte fokal 
hipoekoik görünüm. Büyüme 
 
Ekojenitede artış. Büyüme 
 
Dantel şeklinde fokal hipoekoik bölgeler 
Büyüme  

PANKREAS   

Pankreatitis  
 
 
Neoplazi – apse – kist  
 
 

Sağ ve sol lopta ekojenitede azalma 
Çoğunlukla hiperekoik görünüm 
 
Kist ve apse neoplazilerden daha 
anekoik 
Neoplazi daha geniş yüzeyde 

PROSTAT  

Neoplazi  
 
 
 
 
 
 
 

Stromal; düzgün kenarlı hiperekoik 
Glandular; düzgün kenarlı hipoekoik 
Kistik; anekoik bölgelerle birlikte hiper 
ve hipoekojenite 
Homojen ekoik bölgeler 
Kontürde düzensizlik, büyüme, 
 anekoik kistler 
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1.4.5.2. Ekokardiyografi 

Kalbe ait yapıların ve bu yapıların fonksiyonlarının incelenmesi için kalbin çeşitli 

dokularından yansıtılan çok yüksek frekanslı ses dalgalarının kaydedilmesidir. 

Ekokardiyografide parasternal pencere, ksifoid altı pencere ve sol apeks penceresi 

gibi pencereler, uzun eksen kesiti ve kısa eksen kesiti ayrı ayrı incelenerek 

kullanılabilir. Ekokardiyografi ile konjenital kalp hastalıkları ve edinsel kalp 

hastalıkları incelenebilir. Asitese neden olan hastalıklar; mitral kalp yetmezliği, 

trikuspital kapak yetmezliği, endokardiyozis, endokardititis, kardiyomyopati ve 

dirofilariozis ekokardiyografi ile tanımlanabilir (Alkan, 1999; Nylond ve Mattoon, 

1995). 

 

Şekil 1.11. Kalbin ekokardiografik muayenesi (Nautrup ve Tobias, 2002). 

1.4.6. Abdominal Parasentez veya Peritoneal Diyalizle Elde Edilen Sıvının 

Analizi 

Abdominal parasentez; asitese neden olan hastalıkların güvenli, kolay ve hızlı 

tanısını sağlayan ve tedavi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Peritonitis, 

uroabdomen, hemoabdomen ve tümörlerin tanısı amacıyla kullanılabilir (Connaly, 

2003).  
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Periton sıvısının analiz edilmesi gastrointestinal hastalıkların tanısında 

mükemmel bir seçenektir. Akut veya geçici abdominal ağrı, ishal veya kronik kilo 

kaybı olan hastalarda sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Genellikle prosessus 

ksifoideanın 5 cm kaudalinde median hat tercih edilir. Bu bölge traş ve dezenfekte 

edilir. Ayakta duran ve hareketi kontrol altına alınmış olan hayvana lateralden 

yaklaşılır. Girişimsel ultrasonografi ile abdominal sıvının yeri belirlenerek de 

abdominosentez yapılabilir (Özaydın ve ark., 2004) (Şekil 1.12). 

 
Şekil 1.12. Ultrasonografi eşliğinde abdominal parasentez (Nautrup ve Tobias, 2002). 

Köpek ve kedilerde abdominal parasentez, genellikle klinik peritoneal 

effüzyon şüphesi olan hayvanlarda, ultrason ve radyografik olarak serbest sıvı 

belirlendikten sonra uygulanır. Abdominosentezle alınan sıvının protein 

konsantrasyonuna ve hücre miktarına bakılır.  Abdominal effüzyonlar transudat, 

modifiye transudat ve eksudat olarak sınıflandırılabilir. Bunların dışında abdomende 

kan, idrar ve lenfatik sıvı da toplanabilir (Connaly, 2003; Turgut, 2000). 

Transudat olduğunda; hücre sayısı 1500 hücre/ mcl altında, protein miktarı 2,5 

g/dl altındadır. Hipoproteinemi; protein kaybına neden olan nefropatiler, protein 

kaybına neden olan enteropatiler, karaciğer hastalıkları, diyafram fıtkı, bazı 

tümörler, vena portanın obstrüksiyonları,  idrar kesesi rupturu, lenfangiektazi ve 

lenfatik drenaj bozukluklarında görülür (Brum, 2005; Turgut, 2000). 
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Modifiye transudat olduğunda; hücre sayısı 1000 – 7000 hücre/mcl ve protein 

konsantrayonu 2,5 – 7,5 g/dl’dır. Konjesif kalp yetmezliği, perikardial hastalıklar, 

sağ kalp yetmezliği, abdominal tümörler, hepatik ven obstrüksiyonu, kedi 

enfeksiyöz peritonitis ve bazı karaciğer hastalıklarında modifiye transudat şekillenir 

(Brum, 2005; Turgut, 2000). 

Eksudat olduğunda; hücre sayısı 7000 hücre/mcl’nin, protein konsantrasyonu 

3,0 g/dl üzerindedir. Eksudat; kanama, tümör, bakteriyel enfeksiyonlar, şiloabdomen 

(abdominal sıvıda lenf),  idrar ve safra kaçışı ve pankreatitis nedeniyle oluşabilir 

(Brum, 2005; Turgut, 2000).  

Eksudat purulent ve serosanguinöz karakterde olabilir. Purulent eksudat; mide 

perforasyonu, bağırsak perforasyonları, inkarsere fıtıklar, pankreatitis ve penetre 

yaralarda; serosanguinöz eksudat ise; peritonitis; bakteriyel,  kimyasal,  parazitik ve 

viral nedenlerle şekillenebilir (Brum, 2005; Turgut, 2000)..    

Hemoabdomen, abdominal boşluğun kanla dolmasıdır. Abdominal 

travmalarda kanamanın olduğunun göstergesidir. Karaciğer, dalak ve diğer iç 

organlardaki travmaya bağlı olarak şekillenir. Çoğunlukla idrar kesesi veya 

böbreklerdeki yaralanmalarda abdomende kan ve bununla birlikte idrar bulunur. 

Tümörler (hemangiosarkom, karaciğer ve dalak tümörleri), hematomlar, 

koagulopatiler (warfarin, fumarin vb. zehirlenmesi) hemoabdomenin 

nedenlerindendir (Brum, 2005; Turgut, 2000; Turgut ve Ok, 2001).    

Şiloabdomen, bağırsaklardan kaynaklanan yüksek miktarda yağ içeren lenfatik 

sıvının abdominal boşlukta toplanmasıdır. Kedilerde daha sık görülür. Rengi beyaz-

pembeden kırmızıya kadar değişir. Şiloz effüzyonlar serum trigliserid 

konsantrasyonundan daha yüksek trigliserid içerir iken, kolesterol konsantrasyonu 

serumunkinden daha azdır (Turgut ve Ok, 2001). İdyopatik lenfangiektazi, sağ kalp 

yetmezliği, travma, hiponatremi, hiperkalemi, diffuz lenfatik hastalıklar, ince 

bağırsak obstrüksiyonları ve  tümörler (özellikle lenfangiosarkom ve 
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hemangiosarkom) neden olabilir (Fossum ve ark., 1992; Gores ve ark., 1994; Myers 

ve ark., 1996; Thompson ve Carr, 2002).  

Üroabdomen, abdominal sıvıda idrarın olduğunun göstergesidir. Birçok 

nedenle oluşabilir; üriner sistemi etkileyen travmalar, pelvis kırıkları, idrar kesesinin 

şiddetli hastalıkları, idrar kesesinin agresif boşaltılması, idrar kateterinin uygunsuz 

kullanımı ve idrar kesesi rupturlarında şekillenebilir (Brum, 2005; Turgut ve Ok, 

2001). 

1.5. Ayırıcı Tanı 

Abdominal genişleme her zaman peritoneal effüzyon nedeniyle oluşmaz; bu durum 

gebelik, obezite, gastrik dilatasyon, idrar kesesi gerginliği, organomegali 

durumlarında da oluşabilir. Ayırıcı tanıda anamnez, fiziksel muayene, radyografi ve 

ultrasonografi büyük önem taşır (Tilley ve Smith, 2002). 

1.6. Tedavi 

Peritoneal diyaliz, diüretik, oksijen terapisi, damar içi sıvı (şok ve dehidrasyon için), 

kan transfüzyonu, antibiyotik tedavisi, hayvanı endişe ve stresten korumak, taze su 

içirmek ve haftalık kontroller yaptırarak durumunu belirlemek uygulanacak tedavi 

seçenekleridir  (Brum, 2005; Turgut, 2000; Tilley ve Smith, 2002). 

Peritoneal diyaliz, bir kateter yardımıyla diyalizatın periton boşluğuna 

verilmesi ve belirli bir süre bekletilerek, hastadaki metabolitlerin bu sıvıya 

transferinin sağlanması ve bu sıvının drene edilerek uzaklaştırılması amacıyla 

yapılan bir işlemdir. Amacı; üremik bir hastada kanda biriken solütlerin (protein, 

aminoasit, nükleik asit metabolitleri, hormonlar, enzimler, oksalatlar, karbonhidrat 

deriveleri ve bakteri ürünleri vb.) kandan diyalizat solusyonuna geçmesini 

sağlamaktır (Özaydın ve ark., 2004). 
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Akut böbrek yetmezliği, akut aşırı hidrasyon, şiddetli akut hiperkalemi ve 

metabolik asidozis, toksikasyonlar, hiperkalsemi, hipotermi, hipertermi ve 

peritonitis, akut peritoneal diyalizin; kronik böbrek yetmezliği, erken hidronefroz, 

şiddetli kronik hiperkalemi ve metabolik asidozis, kronik aşırı hidrasyon gibi 

durumlarda kronik peritoneal diyalizin endikasyonları arasındadır (Özaydın ve ark., 

2004). 

Peritoneal diyaliz ve diüretikler yardımıyla sıvı ortadan kaldırılabilir. Ancak 

semptomatik tedavinin yanında asıl nedene yönelik sağaltım gerçekleştirilmelidir. 

Asitesin ileri aşamalarında tedaviye cevap alınamayabilir. Abdominal tümörlerde, 

idrar kesesi rupturunda tek çözüm operasyondur. Hayvanın yaşı ve genel durumu 

düşünülerek en uygun tedavi seçeneğinin hekim tarafından belirlenmesi gerekir  

(Özaydın ve ark., 2004). 

Bu çalışmada; İç Hastalıkları Anabilim Dalından radyografik ve 

ultrasonografik muayene için Radyoloji Bilim Dalına gönderilen asitesli kedi ve 

köpeklerde radyografik ve ultrasonografik muayene bulgularının değerlendirilmesi, 

klinik muayene, abdominal parasentez ve laboratuvar bulguları ile birlikte kesin 

tanının konulması ve elde edilen sonuçların pratiğe aktarılması amaçlanmıştır.  
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Gereç  

Çalışma materyalini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı tarafından anamnez ve fiziksel muayene sonrası; Radyoloji Bilim 

Dalına asites şüphesiyle gönderilen değişik yaş, ırk ve cinsiyette 8 kedi ve 12 köpek  

olmak üzere toplam 20 hayvan oluşturdu. 

2.2 Yöntem 

2.1.1. Radyografik Muayene 

Asites şüphesiyle gönderilen tüm olguların, Anabilim Dalımız röntgen ünitesinde 

bulunan 1000 mA’e eşdeğer 600 mA hf frekans, 150 kV gücünde, İnnomed model 

digital röntgen cihazı ile iki yönlü; L/L ve V/D direkt abdominal radyogramları 

alındı. Asites olduğu düşünülen hastalardan ileri yaştaki kedi ve köpeklerden 

abdominal radyografiye ek olarak toraksın iki yönlü (L/L ve V/D) radyogramları 

alındı. Alınan radyogramların AFP Imagıng Mini-Medical otomatik banyo makinesi 

ile banyosu yapılarak abdominal bölge asites; torakal radyografiler ise plöral 

effüzyon ve kalp büyüklüğü yönünden değerlendirildi. Radyografi sonucu buzlu 

cam ve abdominal detay kaybı izlendi.   

 
Şekil 2.1. Kedide V/D pozisyonda radyogramın alınması. 
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Çizelge 2.1. Olguların tür, ırk, yaş ve cinsiyete göre dağılımı. 

Olgu no    Tür Irk Yaş Cinsiyet 

1 Kedi Tekir 5 yaşlı ♀ 

2 Kedi Mix 4 Yaşlı ♀ 

3 Kedi İran 1 Yaşlı ♂ 

4 Kedi Mix 8 Aylık ♀ 

5 Kedi Mix 12 Yaşlı ♀ 

6 Kedi İran 5 Aylık ♀ 

7 Kedi Siyam 5 Yaşlı ♂ 

8 Kedi Van 4 Yaşlı ♀ 

9 Köpek Mix 12 Yaşlı ♂ 

10 Köpek Terrier 15 Yaşlı ♀ 

11 Köpek Terrier 12 Yaşlı ♀ 

12 Köpek 
Alman 
Kurdu 

5 Yaşlı ♂ 

13 Köpek Kangal 8 Aylık ♂ 

14 Köpek Mix 7 Yaşlı ♂ 

15 Köpek Dalmaçyan 6 Yaşlı ♂ 

16 Köpek Mix 12 Yaşlı ♀ 

17 Köpek Mix 14 Yaşlı ♀ 

18 Köpek Terrier 11 Yaşlı ♀ 

19 Köpek Pincher 3 Yaşlı ♂ 

20 Köpek Daschund 10 Yaşlı ♀ 
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2.1.2 Ultrasonografik Muayene  

Radyografik muayenenin ardından ultrasonografik muayeneye geçilerek, 

abdomendeki kıllar traş edildikten sonra deri üzerine akustik jel sürülerek 

ultrasonografik inceleme yapıldı. Bu amaçla EASOTE AU5 marka ultrasonografi 

cihazı kullanıldı. Ultrasonografi yapılırken hayvan sırt üstü pozisyona alındı. 

Olgularda önce 3,5 MHz’lik prob ile abdominal bölgenin genel değerlendirilmesi 

yapıldı, daha sonra 7,5 MHz’lik prob ile organlar detaylı olarak incelendi. Serbest 

abdominal sıvı belirlendikten sonra idrar kesesi bulunarak buna komşu yapılar; 

karaciğer, dalak, böbrekler ve gerekli görülen durumlarda diğer organlar (pankreas, 

prostat ve kalp)  değerlendirildi. Ultrasonografi yapılırken incelenen organ; 

büyüklük, şekil, ekojenite, pozisyon ve yapı yönünden değerlendirildi. Kalp ile 

ilgili problemi olduğu düşünülen hastalarda ultrasonografiye ek olarak 

ekokardiyografi de alındı.  

 
Şekil 2.2. Köpekte sırt üstü pozisyonda abdominal ultrasonografinin yapılması. 

2.1.3. Abdominal Parasentez 

Radyografik ve ultrasonografik muayene sonrasında abdominal serbest sıvıdan 

ultrason rehberliğinde steril bir enjektörle sıvı alındı. Sıvının makroskobik 

incelenmesi sonrası analizi için İç Hastalıkları Anabilim Dalına gönderildi. 
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Şekil 2.3. Köpekte abdominal parasentez. 

 
 

Radyografi, ultrasonografi ve abdominal serbest sıvının analizi sonucunda 

elde edilen bilgiler değerlendirilerek tanı konuldu ve tedavi seçeneğinin 

belirlenmesi için hasta Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim dalına sevk 

edildi.  
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3. BULGULAR 

3.1.Radyografik Bulgular 

Anamnez ve fiziksel muayeneler sonrasında asites şüphesiyle İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı’ndan gönderilen 20 olguda radyografik ve ultrasonografik muayene ile 

abdominal sıvı muayenesi yapıldı. Tüm olgulardan alınan abdominal iki yönlü (L/L 

ve V/D) radyografilerde  abdomende toplanan sıvının diyaframı öne doğru ittiği, 

abdominal detay kaybı, bağırsaklarda gaz, organların normal radyografiye göre daha 

donuk ve büyümüş olduğu görüldü (Şekil 3.1).   

 

      
Şekil 3.1.  4 no’lu olguda asitesin radyografik görünümü. 

İleri yaştaki ve kalbinde problem olduğu düşünülen kedi ve köpeklerde 

abdominal radyografiye ek olarak alınan toraksın iki yönlü (L/L ve V/D)  

radyografilerinde plöral effüzyonun varlığı belirlendi ve kalp büyüklüğü; normal 

anatomik pozisyon, sternumla ve diyaframla temas yüzeyi göz önünde tutularak 

değerlendirildi (Şekil 3.2). 
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Şekil 3.2. 18 no’lu olguda plöral effüzyon ve kalpte büyüme. 

3.2. Ultrasonografik Bulgular 

Ultrasonografik muayene sırasında bütün olgularda abdominal serbest sıvı belirlendi 

(Şekil 3.3). Yapılan ultrasonografik muayenelerin ardından 7 olguda abdominal kitle 

(6 karaciğer tümörü ve 1 dalak tümörü); 1 olguda travmaya bağlı olarak şekillenen 

idrar kesesi rupturu, 8 olguda böbrek hastalığı, 2 olguda prostat hastalığı belirlendi. 

Diğer 2 olguda ise abdominal organlarda patolojiye rastlanmadı; ileri yaştaki bu 

hastaların torakal radyografileri ve alınan ekokardiyogramları sonrasında sağ 

ventrikülde dilatasyon, sağ atriumda genişleme, total kalp büyüklüğünün normal 

sınırların üzerinde olduğu gözlendi ve kalp yetmezliği tanısı konuldu. 

   

Şekil 3.3. 8 ve 11 no’lu olgularda abdominal serbest sıvı. 
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Abdominal kitle belirlenen 10 no’lu ve 16 no’lu olgularda ultrasonografik 

muayenede karaciğer parankiminden hiperekoik;  8, 11, 13 ve 14 no’lu olgularda  ise 

hipoekoik yapıda sınırları belirgin kitle (karaciğer tümörü) belirlendi (Şekil 3.4). 

    

Şekil 3.4. 10 ve 14 no’lu olgularda  karaciğerde kitle (karaciğer tümörü). 

17 no’lu olguda ise dalakta hipoekoik yapıda, sınırları düzensiz kitle (dalak 

tümörü) belirlendi (Şekil 3.5).  

 

Şekil 3.5. 17 no’lu olguda dalakta hipoekoik kitle (dalak tümörü). 

İdrar kesesi rupturu belirlenen 15 no’lu olguda idrar kesesinin normal 

boyutlarından küçük, duvarının düzensiz ve kalın olduğu saptandı (Şekil 3.6). 
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Şekil 3.6 : 15 no’lu olguda idrar kesesi rupturu. 

Böbrek hastalığı belirlenen 8 olgudan; hidronefroz tanısı konulan 5 no’lu olguda 

böbreklerin pelvis renalisleri genişlemiş, korteks medulla oranı korteks yönünde 

artmış ve ekojenitesi normalin üzerinde olduğu izlendi. Bunun dışında dalak 3,95 cm 

genişliğinde olup, splenomegali belirlendi (Şekil 3.7).  

   
Şekil 3.7. 5 no’lu olguda böbrek ve dalaktaki değişiklikler. 

Enfeksiyöz peritonitis belirlenen kedilerden 2, 4 ve 6 no’lu olgularda 

böbreklerde korteks medulla ayrımı kaybolmuş yapıda, renal parankimin ince ve 

hiperekoik olduğu, kalikslerde ise dilatasyon olduğu gözlendi. Ayrıca kortikal 

ekojenite artışı saptandı (Şekil 3.8). 
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Şekil 3.8.  2 ve 4 no’lu olgularda  böbrekteki değişiklikler. 

3 no’lu olguda böbrekte korteks medulla ayrımı kaybolduğu görüldü ve 

kortekste hipoekoik alanlar izlendi  (pyelonefritis) (Şekil 3.9).  

 

Şekil 3.9.  3 no’lu olguda  böbrekteki değişiklikler. 

Akut böbrek yetmezliği bulunan 1 ve 7 no’lu olgularda, sol böbrekte korteks 

medulla sınırının kaybolduğu, böbreğin genişliğinin arttığı, ekojenitesinin azalmış 

olduğu saptandı. Sağ böbrekte ise herhangi bir lezyona rastlanmadı (Şekil 3.10 ve 

Şekil 3.11). 
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Şekil 3.10.  1 no’lu olguda böbrek ve karaciğerin görünümü. 

   

Şekil 3.11.  7 no’lu olguda böbrekteki değişiklikler. 

    

Şekil 3.12. 19 no’lu olguda böbrekte kist. 
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Böbrek kisti belirlenen 19 no’lu olguda, sağ böbrekte düzgün duvarlı, yuvarlak 

ve ekosuz kitle izlendi (Şekil 3.12). 

Prostatik kist belirlenen 12 no’lu olguda ve paraprostatik kist belirlenen 9 no’lu 

olguda, prostat bezinin büyümüş olduğu ve bez içerisinde düzgün duvarlı, yuvarlak 

ve ekosuz yapıda; 12 no’lu olguda bir; 9 no’lu olguda ise çok sayıda içi anekoik 

yapıda, kenarları hipoekiok yapıda ve sınırlı kitle izlendi (Şekil 3.13 ve Şekil 3.14).  

   

Şekil 3. 13.  12 no’lu olguda prostatın büyüklüğü ve prostat kisti. 

 

  
Şekil 3. 14.  9 no’lu olguda idrar kesesi,  prostat ve  paraprostatik kist. 
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Abdominal organlarda patoloji saptanmayan 18 ve 20 no’lu olgularda, yapılan 

ekokardiyografik muayenelerde sağ ventrikülde dilatasyon, sağ atriumda genişleme 

ve interventriküler septum kalınlığının normal sınırların üzerinde olduğu izlendi 

(Şekil 3.15). 

    

Şekil 3.15.  20 no’lu olguda ekokardiyografik görüntü. 

3.3. Abdominal Parasentez Bulguları 

Ultrason rehberliğinde abdominal serbest sıvı alınarak makroskobik olarak 

değerlendirildi. Üç olguda sıvının yoğun ve renksiz (2, 4 ve 6 no’lu olgular), geri 

kalan 17 olguda ise açık sarı ve akışkan olduğu görüldü. İki olguda modifiye 

transudat (18 ve 20 no’lu olgularda), üçünde eksudat (2, 4 ve 6 no’lu olgular) ve geri 

kalan 15 olguda ise transudat özelliğinde sıvı olduğu belirlendi.  

Elde edilen radyografik, ultrasonografik ve abdominal sıvı muayene sonuçları 

değerlendirilerek şüphelenilen hastalık ortaya konuldu ve gerekli işlemler yapılmak 

üzere ilgili bilim dalına gönderildi. 
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Çizelge 3.1 Çalışmada kullanılan olgular ve asitese neden olan hastalıklar. 

HASTANIN OLGU 
NO. 

TÜRÜ IRKI YAŞI CİNSİYETİ HASTALIĞI 

1 Kedi Tekir 5 Yaşlı ♀ Akut böbrek yetmezliği  

2 Kedi Mix 4 Yaşlı ♀ Kedi Enfeksiyöz Peritonitis  

3 Kedi İran 1 Yaşlı ♂ Pyelonefritis  

4 Kedi Mix 8 Aylık ♀ Kedi Enfeksiyöz Peritonitis  

5 Kedi Mix 12 Yaşlı ♀ Hidronefroz, splenomegali  

6 Kedi İran 5 Aylık ♀ Kedi Enfeksiyöz Peritonitis  

7 Kedi Siyam 5 Yaşlı ♂ Akut böbrek yetmezliği 

8 Kedi Van 4 Yaşlı ♀ Karaciğer tümörü 

9 Köpek Mİx 12 Yaşlı ♂ Paraprostatik kist 

10 Köpek Terrier 15 Yaşlı ♀ Karaciğer tümörü  

11 Köpek Terrier 12 Yaşlı ♀ Karaciğer tümörü  

12 Köpek 
Alman 
Kurt 

5 Yaşlı ♂ Prostat kisti 

13 Köpek Kangal 8 Aylık ♂ Karaciğer tümörü 

14 Köpek Mix 7 Yaşlı ♂ Karaciğer tümörü 

15 Köpek Dalmaçyan 6 Yaşlı ♂ İdrar kesesi rupturu 

16 Köpek Mix 12 Yaşlı ♀ Karaciğer tümörü 

17 Köpek Mix 14 Yaşlı ♀ Dalak tümörü 

18 Köpek Terrier 11 Yaşlı ♀ Kalp yetmezliği 

19 Köpek Pincher 3 Yaşlı ♂ Böbrek kisti 

20 Köpek Daschund 10 Yaşlı ♀ Kalp yetmezliği 
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4. TARTIŞMA 

Karın boşluğundaki organların yoğunluk farkı az olduğu için radyografik olarak 

değerlendirilmeleri güçtür. Abdominal sıvı karın boşluğunun radyografik olarak 

değerlendirilmesini engeller. Abdominal boşluktaki sıvının miktarına göre 

radyografik görüntünün netliği değişir. Genellikle iki özellik görülür. Birincisi; 

radyografinin normale göre silik ve bulanık görülmesi, diğeri ise; bütün yapıların 

donuk ve büyümüş görülmesidir (Alkan, 1999; Nylond ve Mattoon, 1995). 

Çalışmada tüm olgulardan alınan abdominal iki yönlü (L/L ve V/D) radyografilerde 

abdomende toplanan sıvının diyaframı öne doğru ittiği, abdominal detay kaybının, 

bağırsaklarda gazın, organların normal radyografiye göre daha donuk ve büyümüş 

olduğu belirlendi .   

Kalp ve akciğer radyografisi kardiopulmoner hastalıkların tanısını sağlar. 

Kalp büyümesi veya akciğerlerde sıvının oluşu sağ kalp yetmezliğini düşündürür 

(Bonagura, 2005). Plöral effüzyon ve peritoneal effüzyon birlikte seyrettiğinde; 

kalp hastalıklarının da, göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir 

(Bischoff, 2003). Çalışmada ileri yaşta olan ve kalbinde problem olduğu düşünülen 

18 ve 20 no’lu olgularda abdominal radyografiye ek olarak alınan toraksın iki yönlü 

(L/L ve V/D) radyografilerinde  hafif derecede plöral effüzyonun varlığı ve kalp 

büyüklüğü normal anatomik pozisyon, sternumla temas yüzeyi ve diyaframla temas 

yüzeyinin arttığı belirlendi.  

Ultrasonografi, abdominal sıvının tanımlanmasında en etkili yöntemdir. 

Serbest durumdaki abdominal sıvı; karın içerisinde anekoik (siyah) yapıda izlenir 

(Bonagura, 2005; Cruz-Arambulo ve Wrigley, 2003; Nylond ve Mattoon, 1995). 

Çalışmada ultrasonografik muayene sırasında bütün olgularda abdominal bölgede 

anekoik yapıda serbest sıvı belirlendi. 
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Ultrasonografi, karaciğerde fokal kitle lezyonlarının belirlenmesinde önemli 

bilgiler sağlar. Karaciğer parankiminin içindeki multiple, küçük, hipoekoik ya da 

hiperekoik nodül belirlenmesi hepatik metastazların karakteristik bulgularıdır 

(Lamb, 1990). Abdominal kitle belirlenen 10 ve 16 no’lu olguların 

ultrasonografilerinde karaciğer parankiminde hiperekoik; 8, 11, 13 ve 14 no’lu 

olgularda ise hipoekoik yapıda kitle (karaciğer tümörü) belirlendi. 

Dalakta ultrasonografi gerektiren durumlar; splenomegali, kitleler ve 

hemoperitoneumdur. Ultrasonografi ile belirlenen anormallikler karaciğerde olduğu 

gibi fokal ve diffuz olarak sınıflandırılabilir. Fokal anormallikler daha çok primer 

veya sekonder tümörler ya da hematomlar sonucu şekillenir. Apse ya da 

hiperplastik nodüller daha az görülür. Diffuz anormallikler azalan ekojenite 

gösterme eğiliminde olup daha çok lenfosarkom ve venöz konjesyon gibi 

hastalıklarda gözlenir (Aklan, 1999; Lamb, 1990; Nylond ve Mattooon, 1995). 

Çalışmada, 17 no’lu olguda dalakta hipoekoik yapıda, sınırları düzensiz kitle (dalak 

tümörü) belirlendi.  

İdrar kesesi dolu olduğunda ultrasonografide kolayca değerlendirilebilir. 

Yeterince dolu değilse duvar kalın ve düzensizdir (Alkan, 1999; Nylond ve 

Mattooon, 1995). Çalışmada, idrar kesesi rupturu belirlenen 15 no’lu olguda idrar 

kesesi yeterince dolu olmadığından normal boyutlarından küçük, duvarının 

düzensiz ve kalın olduğu belirlendi.  

Köpeklerde renal kortikal ekojenitedeki diffuz artışın nedeni olarak bilinen 

durumlar; nefritis, akut tubuler nekrozis, nefrokarsinozis ve hiperkalsemik 

nefropatidir. Kedilerde ise FİP ve lenfosarkoma kortikal ekojenitede artışa neden 

olur. Ultrasonografi, hidronefrozisin tanısında önemli bulgular sağlar. Basit renal 

kistler ultrasonografide, düzgün duvarlı yuvarlak ve ekosuz kitle şeklinde görülür 

(Alkan, 1999; Fossum ve ark., 2002; Walter ve ark., 1988). Çalışmada böbrekle 

ilgili lezyonlar; hidronefroz, akut böbrek yetmezliği, böbrek kisti ve kedi 
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enfeksiyöz peritonitis olarak belirlendi ve ultrasonografide rastlanılan bulgular 

literatür veriler ile benzerlik gösterdi. 

Prostatın ultrasonografik muayenesinde; prostat yangısı, prostat apsesi, prostat 

kistleri, benign prostat hiperplazisi ve prostat karsinomu tanımlanabilir (Nylond ve 

Mattoon, 1995). Çalışmada prostatik kist belirlenen 9 ve 12 no’lu olgularda, prostat 

bezinin büyümüş olduğu; 9 no’lu olguda prostat kisti ve 12 no’lu olguda 

paraprostatik kist yapılan ultrasonografik incelemelerle belirlendi. 

Kalp ve akciğer radyografisi kardiopulmoner hastalıkların tanısını sağlar. 

Kalp büyümesi veya akciğerlerde sıvının oluşu sağ kalp yetmezliğini düşündürür 

(Bonagura, 2005).   Ekokardiyografik muayene ile kalbin fonksiyonunu hakkında 

bilgi sağlandığı bildirilmektedir. Kalbin kapakçıkları, perikardiyal effüzyon, kalp 

tümörleri, diroflariozis ve kardiyomyopati gibi hastalıklar bu şekilde tanmlanabilir 

(Alkan, 1999; Nylond ve Mattoon, 1995). Çalışmada, 18 ve 20 no’lu olgularda, 

yapılan ekokardiyografik muayenelerde; sağ ventrikülde dilatasyon ve sağ atriumda 

genişleme izlendi. Radyografik olarak total kalp büyüklüğü normal sınırların 

üzerinde olup, hafif derecede plöral effüzyon izlendi. 

Transudatif effüzyonlar; hipoproteinemi (protein kaybına neden olan 

nefropatiler, protein kaybına neden olan enteropatiler), karaciğer hastalıkları, 

diyafram fıtkı, bazı tümörler, vena portanın obstrüksiyonları,  idrar kesesi rupturu,   

lenfangiektazi ve lenfatik drenaj bozukluklarında görülür. Modifiye transudatif 

effüzyonlar ise; konjesif kalp yetmezliği, perikardial hastalıklar, sağ kalp 

yetmezliği,  abdominal tümörler, hepatik ven obstrüksiyonu, kedilerin enfeksiyöz 

peritonitisi ve bazı karaciğer hastalıklarında şekillenir. Eksudatif effüzyonlar ise; 

kanama, tümör, bakteriyel enfeksiyonlar, şiloabdomen (abdominal sıvıda lenf) idrar 

ve safra kaçışı ve pankreatitis nedeniyle oluşabilir (Tilley ve Smith, 2002).  

Ultrason rehberliğinde abdominal serbest sıvı alınarak makroskobik olarak 

değerlendirildi. Üç olguda sıvının yoğun ve renksiz (2, 4 ve 6 no’lu olgularda), geri 
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kalan onyedi olguda ise açık sarı ve akışkan olduğu belirlendi. Olgulardan ikisinde 

modifiye transudatif (18 ve 20 no’lu olgularda), üçünde eksudatif (2, 4 ve 6 no’lu 

olgularda) ve 15’inde ise transudatif özelliğinde abdominal effüzyon belirlendi.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kedi ve köpeklerde asitese neden olan hastalıkların radyografik ve ultrasonografik 

değerlendirilmesi konulu yapılan bu çalışmada; asitesin genellikle tümör nedeniyle 

oluştuğu, bunun dışında; kedi enfeksiyöz peritonitis, idrar kesesi rupturu, böbrek 

kisti, akut böbrek yetmezliği, hidronefroz, splenomegali, pyelonefritis, prostat kisti 

ve kalp yetmezliğinin de asitese neden olduğu belirlendi. 

Oluşan asitesin tüm olgularda yaşamsal fonksiyonları etkilediği; solunum 

güçlüğü, dehidrasyon, abdominal gerginlik ve genişlemeye neden olduğu gözlendi. 

Asites birçok hastalıkta ortaya çıkan bir semptom olduğu için asıl hastalığın 

tanısının konulması hayvanın tedavi edilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için 

önemlidir. Semptomatik olarak, yapılan tedaviler semptomları geçici olarak ortadan 

kaldırsa da hayvanın hastalığının şiddetinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 

hastalığın kesin tanısı ve prognozun belirlenmesi için radyografik ve ultrasonografik 

muayeneleri yapılmalıdır. Geç kalındığında hastalığın tanısı konulsa da hastalık 

ilerlediği için tedavi yapılsa bile hayvanın yaşama şansı azalır. 

Olguların radyografik, ultrasonografik muayenesi ve abdominal sıvı analizi 

sonrasında; 1 kedi ve 5 köpekte karaciğer tümörü; 1 köpekte dalak tümörü, 3 kedide 

kedi enfeksiyöz peritonitis, 2 kedide akut böbrek yetmezliği, 1 kedide pyelonefritis, 

1 köpekte böbrek kisti, 1 kedide hidronefroz ve splenomegali, 2 köpekte prostat 

kisti, 1 köpekte idrar kesesi rupturu ve 2 köpekte kalp yetmezliği belirlendi. 

Abdominal serbest sıvı ultrason rehberliğinde alınarak makroskobik olarak 

değerlendirildi. Abdominal sıvının üç olguda yoğun ve renksiz (2, 4 ve 6 no’lu 

olgularda), geri kalan 17 olguda ise açık sarı ve akışkan olduğu görüldü. Abdominl 

sıvının iki olguda modifiye transudat (18 ve 20 no’lu olgularda), üçünde eksudat (2, 

4 ve 6 no’lu olgularda) ve geri kalan 15 olguda ise transudat özelliğinde olduğu 

belirlendi.  



 50 

Sonuç olarak yapılan çalışmada kedi ve köpeklerde radyografik, 

ultrasonografik muayene ve abdominal parasentez bulguları ışığında asitese neden 

olan hastalıkların ortaya konulabileceği, anamnez ve fiziksel muayene sonucu 

şüphelenilen hastalığın doğrulanabileceği ve bu şekilde doğru tedavi seçeneğinin 

uygulanabileceği kanısına varıldı. 
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ÖZET  

 

Kedi ve Köpeklerde Asitese Neden Olan Hastalıkların Radyografik 
ve Ultrasonografik Değerlendirilmesi 
 

Bu çalışmada asites bulgusu ile gelen kedi ve köpeklerde radyografik ve 
ultrasonografik muayene bulgularının değerlendirilmesi, klinik muayene, abdominal 
parasentez ve laboratuvar  bulguları ile birlikte kesin tanının saptanması ve elde 
edilen sonuçların pratiğe aktarılması amaçlandı. 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Radyoloji Bilim Dalına Mart 2004- 
Eylül 2005 tarihleri arasında İç Hastalıkları Anabilim Dalından asites nedeniyle 
gönderilen değişik ırk, yaş ve cinsiyetteki 8 kedi ve 12 köpek olmak üzere toplam 
20 hayvan çalışma materyalini oluşturdu.  

Asites bulgusu olan hastaların anamnezi sonrasında V/D ve L/L iki yönlü 
abdominal direkt radyografileri alındı. Bu grafilerde buzlu cam manzarası ve detay 
kaybı olup olmadığı araştırıldı. Yaşlı ve anamnezinde kalp yetmezliği düşünülen 
hastalarda abdominal radyografiye ek olarak direkt L/L ve V/D iki yönlü toraks 
radyografileri de alındı. 

Radyografik inceleme sonrasında abdominal bölge traş edilerek ultrasonografi 
için hayvan hazırlandı. Ultrasonografik muayenede idrar kesesi, böbrekler, dalak, 
karaciğer ve diğer organlar muayene edildi. Kalbinde problem olduğu düşünülen 
hastalarda bunlara ek olarak ekokardiyografi yapılarak; kalp yetmezliği yönünden 
değerlendirildi.  

Ultrasonografik muayenenin ardından ultrasonografi eşliğinde abdominal sıvı 
örneği alınarak, örnek değerlendirildi. 

Yapılan radyografik ve ultrasonografik muayene ve abdominal sıvı örneğinin 
incelenmesi sonrasında hastalıkların dağılımına göre 2 köpekte kalp yetmezliği, 3 
kedide FIP, 2 köpekte prostat hastalığı, 2 köpek ve 4 kedide böbrek hastalığı, 1 kedi 
ve 5 köpekte tümör (5 karaciğer tümörü ve 1 dalak tümörü) ve 1 köpekte idrar 
kesesi rupturu belirlendi.    

Sonuç olarak elde edilen muayene bulguları değerlendirilerek asitese neden 
olan hastalık belirlendikten sonra tedavi için İç Hastalıkları kliniğine sevk edildi. 

 

Anahtar sözcükler: Asites, kedi, köpek, radyografi, ultrasonografi. 
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SUMMARY 

 

Radiographical and Ultrasonographical Assesment of Diseases  

Which cause Ascites in cats and dogs 

 

In this study, our purpose was to evaluate radiographic, ultrasonographic and 

abdominal paracentesis findings and to determine the diseases which cause ascites 

in cats and dogs which were referred to our clinics.  

8 cats and 12 dogs from different breed, age and sex that have had diseases 

which cause ascites, were referred to University of Ankara, Faculty of Veterinary 

Medicine, Department of Radiology between March 2004- September 2005, formed 

the material of the study. 

Direct abdominal radiographs were taken in two different positions (V/D and 

L/L) for all cases. In these radiographies we investigated whether there were any 

ground glass and loss of visualized abdominal detail or not. Direct thoracic 

radiographs were also taken in two positions in old patients that were suspicious for 

any heart problem.     

Patients were prepared for ultrasonografic assessments after radiographies 

taken. Urinary bladder, kidneys, spleen, liver and other tissues were evaluated in 

ultrasonografic assessments. Eco-cardiographic assessments were also done in 

patients that were suspicious for any heart problem.  

Abdominal fluids were aspirated accompany with ultrasound and evaluated 

after ultrasonographic assessments.  

Heart failure in 2 dogs; feline infectious peritonitis in 3 cats; prostate diseases 

in 2 dogs; kidney diseases in 2 dogs and 4 cats; tumors in one cat and 5 dogs (5 liver 

and 1 spleen); and rupture of urinary bladder in one dog were determined after these 

assessments.  

In conclusion, diseases which cause ascites were determined in our department 

and sent for treatment to Internal Disease Department.  

 

Key words: Ascites, cat, dog, radiography, ultrasonography. 
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