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Cat diseases seemed during the period of 1961-197o at the 
city of Ankara and district of Ankara 

Sımunary Besides the 20 biopsy specimens, 300 cats were necropsied. Feline pan-

leucopenia was found as the most widely spread viral infection, diagnosed even by the 

demonstration of intranuclear inclusions (41.6 %). Tuberculosis (2.7 %), rabies, toxop-

lasmosis, nocardiosis, actynomycosis, and pneumomycosis were rarely detected (0.7 %). 

Parasitic infections were, in especially examined cases, (13.3 %) and usually due to D. 

caninum, J. pasqualei, T. taeniformis (cestodes), T. canis and cati (nematodes), genera-

lized notoedric or localized otodectic types of mange. 

Nonspecific lesions, mostly of alimentary tube, included stomatitis (6.8 %) gastro-en-

teritis and colitis (17.1 %), colonic constipation (6.6 %), hepatic lesions (9.7 %), respira-

toric (20.3 %), urogenital (12.7 %), and cranio-neural system (1.3 %) changes, were not 

typical enough for any certain agent. Traumatic organ ruptires, internal hemorhage, hernia, 

electric shock, bone fracture, and foreign body, each was the cause of death of small number 

of animals (total 4.7 %). 

Ricket was the only systemic disorder, resulting from malnutrition, seen in two cats 

with typical clinical and pathological symptoms (0.7 %). 

Congenital diaphragmatic aplasia, usually partial and resulted in a severe herniation 

of organs including stomach, spleen, large portion of liver, intestines, omentum and even 

colons, was seen in 5 of 300 cats (1.7 %). With this incidence, the abnormality should not be 

so rare as reported in the literature and by us. Internal hydrocephalus was another abnor-

mality detected in a case. 

Tumors were demonstrated in 3 cats (1.0 %) autopsied, addition to 20 biopsies. Ove-

rall incidence of neoplasms in 23 cases were as follows: 9 cancers (mostly adenocarcinomas), 

2 sarcomas, 10 benign mesenchymal or epithelial neoplasms that gaye 4.5 as the proportion 

of carcinoma/sarcoma. 

Giri ş  

Evcil hayvanlar ımı zda, nev'ilerine göre, günümüze kadar yap ıl-
mış  yoklamalarda saptanan enfeksiyöz, paraziter, sistemik veya belir- 
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tilemiyen bir sebebe ili şkin çe ş itli hastal ıklar ın incelenerek, Ankara 
yöresinde de olsa, hayvanlarda görülen hastal ıklar hakk ında genel 
bilgiler edinmek ve gereken tedbirlerin al ı nmasına hizmet etmek ama-
cıyla periyodik yay ınlar yap ı lmas ı nda fayda mülâhaza edildi ğ i benzeri 
öncül yaz ı larımızda belirtilmi ş  bulunmaktad ır (46). 

Aynı  seriden olan bu k ı sa incelememizde de kedilerde saptanan 
hastal ık olayları  ve lezyonlar ı  ele al ınacakt ı r. 

Materyal ve Metod 

Fakültemiz klinikleri ile d ış tan otopsi için getirilen kedi karkas ı  
ve biyopsi ürünleri materyalimizi te ş kil etmektedir. Metodumuz, ya-
pı lan otopsi ve histopatolojik yoklamalarda saptanan lezyonlar ın, 
önceden klinisyenlerce şüphelenilen veya tan ımlanan hastal ıklara uy-
gunluk dereceleri, yerle ş tikleri organ veya sistemleri ile anatomopa-
tolojik karekterlerine göre klasifikasyonu ve mümkünse istatistik bir 
analizini yaparak sonuçlar elde etme ğ e çal ış maktı r. 

Sonuçlar 

1961-7o dahil y ı llar ında yap ı lan otopsi say ı lar ıyla incelenen bi-
yopsilerin yı llara da ğı lımı  Cetvel: ı  . de gösterilmi ş tir. 

CETVEL 1. 

Yıllar Otopsi say ıs ı  Biyopsi say ıs ı  

1961 35 0 
1962 45 4 
1963 47 1 
1964 43 3 
1965 24 3 
1966 29 1 
1967 24 1 
1968 12 0 
1969 23 0 
1970 18 7 

Toplam: 10 yı l 300 otopsi olayı  20 biyopsi ma- 
teryalidir. 

Yukarda görülece ğ i gibi asl ında çok az olan otopsi olaylar ında 
saptanan hastal ık olayları nın büyük çoğunluğunu belli baz ı  enfeksiyöz 
ve paraziter olanlar ın te şkil ettiğ i Cetvel: 2. nin tetkikiyle anla şı la-
cakt ır. 

En s ık görülen Panleucopenia felis'in çok kere gastroenterit ca-
tarrhal (93 olayda) veya fibrineuse (32 kedide) meydana getirdi ğ i, mide 
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Cetvel 2. 

Hastal ıklar Olay sayı sı  300 otopside % si 

Enfeksiyonlar 139* 46.4 
Panleucopenia felis 125 41.6 
Tuberculosis 8 2.7 
Kuduz 2 O . 7 
Nocardiose, Actynomycose, Pneumomy-
cose ve Trychophytose 1 er 0.3 

Parazitoz'lar 40 13.3 
Taeniasis 16 5.3 
Uyuz 15 5 . O 
Ascaridose 8 2.7 
Toxoplasmose 1 O . 3 

Trauma'lar 14n 4.7 
Dalak y ırtı lması  3 1.0 
Karaciğer yırtılması  2 O . 7 
Diaphragma, uterus, rectum ve sidik 
kesesi yırtı lması  1 er 0.3 

Kanamalar (y ırtılmasız) 3 1.0 
Beyin, Med. spinalis, periton içi 1 er 0.3 

Hernia abdominalis, Elektrik çarpmas ı, fe-
murda tam k ırık, karında tel parças ı  1 er 0.3 

Sistenı ik bozukluklar (ra ş itizm) 2 O . 7 
Anomaliler 7 2.3 

Congenital hernia diaphragmatica 5 1.7 
Hydrocephalus internus 1 0.3 
Lordosis 1 0.3 

* Otopsi sıras ında birden fazla hastal ık veya hastalıkl ı  organ tesbitinde lezyonlar ayr ı  
ayrı  sayı lmış  ve sınıfland ırılmış tı r. Örnegin, enfeksiyöz hastal ıktan ölen kedide parazitlerin, 

anomalilerin ve diğer sebeplere ili şkin yabanc ı  lezyon bulundukta ayr ı  ayrı  değ rlendirilmiş -

lerdir. Bu nedenle de olay say ıs ı  lezyonla e ş it olmayacakt ı r. 

yangısının çok daha az ş iddette oldu ğu, hatta bazen yaln ız enteritik 
bozukluk ş ekillenebildiğ i, hastalığ a yakalanan kedilerin ço ğunlukla 
6 aylık veya daha da genç yavrular oldu ğu, salg ının en fazla sonbahar-
da telefat yapt ığı , ş ekillenen enterit'e ili şkin ş iddetli ishal, dahidrasyon 
ve emasiyasyon sonu ka ş eksi ve ölüme yol açt ığı , pek ender de olsa, 
patognomonik, intranüklear, eozinofilik, inklüzyon cisimciklerinin 
lieberkühn bezleri ve histiyositlerin çekirdeklerinde ş ekillenebildiğ i 
(2 olayda) tesbit edilmi ş tir. Tüberküloza ilgili lezyonlar bronkop-
nöymoni, miliyer pnöymoni veya irinli eksüdatif pleuropneumonie 
ş ekillerinde ortaya ç ıkmış tır. Kuduza yakalanm ış  kedilerde ensefalitik 
lezyonlar ın ş ekillendiğ i, ancak Negri cisimciklerinin tesbit edilemedi ğ i, 
fakat biyolojik inokülasyon ve fluoressan antikor tekni ğ inden müsbet 
sonuç elde edildi ğ i kaydedilmi ş  bulunmaktad ır. Nokardiyoza ilgili 
purulent bronkopnöymoni ve meningitis histolojik yoklamada anla-
şı lmış  ve etken bakteriyolojik kontrolda saptanabilmi ş tir. Çiğneme kas-
ları  aras ı nda ş ekillenen granülomda actynomycose etkenlerinin sap-
tanması  ve kronik bronkopnöymonide de mantarlarm boyanabilme-
leri fungal enfeksiyonlar ın önemine dikkati çekmektedir. Deri lezyon- 
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larında trycophytie mantarlar ımn bulunmas ı  genel uyuzdan farkl ı  
etiyolojiyi ortaya ç ıkarmaktad ır. 

Paraziter enfeksiyonlar aras ı nda tenyalardan D. caninum, J. 
pasqualei, T. taeniformis, nematodlardan T. cati ve T. canis, arthro-- 
podlardan genel uyuz etkeni Notoedres cati ile kula ğ a lokalize olan 
Otodectes soylar ı  ve bir olayda da akci ğ erde kronik bronkopnöymoni 
ve lenf düğümünde saptanan bozukluklar ı ndan kendilerinin görülme-
si sonu toxoplasmose te ş his edilebilmi ş  bulunmaktad ırlar. 

Traumatik lezyonlarda bir özellik bulunamamas ı na kar şı lık, sis-
temik bir bozukluk olan ra ş itizmaya yakalanm ış  kedilerde kostokond-
ral eklemlerde tipik düğümcükler, gö ğüste daralma ve uzun kemikler-
de bükülmeyle yumulmalar ve histolojik yoklamada kalsifikasyon 
bozukluklar ı  görülmü ş tür. Kedilerde pek seyrek görülen do ğmalık 
diafrağm fı tıklar ını n literatürde iddia edildi ğ i kadar ender olmamas ı  
gerekti ğ i bu tip anomalinin 5 kedide bulunmas ı ndan anla şı lmak-
tad ır (% 1.7). 

Bu olaylar d ışı nda kalan ve belli bir etiyolojiye ba ğ lanamayan 
bozukluklara ı  o9 kedide rastlanm ış tır. Bunlar aras ı nda en s ık görülen-
ler sindirim sistemi bozukluklar ı dır. Lezyon yer ve tiplerine göre sto-
matitler (2 i kedide), gastroenterit ve kolit (53 olay), kolon konstipas-
yonu (19 kedide), karaci ğ er lezyonlar ı  (29 kedide), respiratoric (61 
olay), ürogenital (38 olay), merkezi sinir sistemi ( 4 olay) organ ve do-
kular ına lokalize olmu ş  ve buralarda çe ş itli patolojik değ işmelerle 
yang ı lara yol açm ış  bulunmaktayd ı lar. 

Otopsi edilen kedilerden 3 ünde gizli neoplastik hastal ık tesbit 
edilmi ş  (% ı ) ve ölüm sebebi olmu ş tur. Biyopsi materyaline eklenen 
bu tümörlerle toplam 23 olay ın 9 unun kanser ve bunun da 6 s ını n 
adenokarsinom tipinde, 2 sinin lenfosarkom ve geriye kalan 12 olay ın 
da iyi huylu epitel ve mezodermal tümörler olduklar ı  kanser /sarkom 
oranını n 4.5 olduğu anla şı lmış  ve öncül yayınlar ımıza (5) eklenmesi ge 
reğ i dü ş ünülmüş tür. 

Tartış ma ve Özet 

Kedilerimizde ens ık rastlanan hastal ıklar panleucopenie, paraziter 
envazyonlar, g ı da hijyeniyle bak ım ve beslenme yetersizliklerine daya-
t ı labilecek sindirim, solunum ve ürogenital sistem hastal ıkları  şeklinde 

sıralanmış  tümörler içersinde de kanserler sarkomlardan çok daha s ık 
bulunmuş lardır. 
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