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TüRKİYE'DE KÖPEKLERDE PARVOVtRAL
ENTERtrtS'LER

ş. Berkin* Ü.Milli** H.K. Urman***

Canine Parvoviral Enteritis in Turkey

Summary: The first cases of parvoviral enteritis in dogs in Turkej
are reported. This observation was based on 19 necropsy cases performed betweeıı
1980/1 98 I. Macro-and microscopic pathological changes were identical as
described in the veterinmy medical literatııre.

The inftfııion is characlaized by a fibrinous-necrotic or hemorrhagic n.-
teritis being duplicated entirely in feline panleucopenia. Additionally, transver-
sal linear hemorrhages at the ileo-colic area and upper part q[ the duodenum
were frı:quently observed. Predominant histologic features were disappearance
of the villi, necrosis arid regeneration of the crypt epithelium, dilatioıı q[ som.:
crypt lumens, mitotic activi(y and a few inlranuclear inclıısion bodies in ente-
rocytes. Necrosis rif mesenteric lymph nodes and Pe..yel"s patches rc!sulttfdin follicle
depletion rif lymphocytes and replaced by large reticular macrophage-like c~lls.
lı10rtali(y rate was higher in weanc:dpuppies than in nursing puppies 01'adult dogs.

Özet: Bu çalışmada i978 yılından beri çc!şitli ülkelerde görülen köpek
parvoviral mteritis'lerinin Türkiye' de de bulunduğu kaydedilmiştir. i 980 yı-
lında incelenen 3 köPtfk (2J'avru, i erişkin) ile ig8 i )'zlında incelenen i 6 köpek
J'avmsunda parvoviral enteritis sendromu saptanmıştır. Enfeksiyon fibrinö;:,-
nekratik v~a hemorajik enteritis halinde se,.JIretmiştir.Hastalık genç )'av1'lllarda
süt emen ve erişkinlae oranla daha fada görülmüştür. jHakroskopik ve mik-
roskopik bulgular daha önce saptanan köpek parvoviral enteriıis' lerinin GJ'1lldır.
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Parvovirusların barsak hastalıkları yaptığı çeşitli hayvan.larda
görülmüştür (I 6,2 ı ,25,26,28,40). Parvoviral enteritis'ler içinde kedi-
lerin enfeksiyöz enteritis'leri (panleukopenie) ayrıntılı olarak incelen-
miştir (10,21,25)' Köpeklerde ise parvoviruslara ilk defa 197° yı-
lında Binn ve ark. (6) tarafmdan sağlıklı erişkin hayvanların dışkıla-
rında rastlanmış ve bunlar "minute virus" olarak isimlendirilmiştir.
Daha sonra 1977 yılında Eugstcr ve Nairn (13) köpek yavrularının
dı~kılarından parvovirus benzeri partiküller izole etmişler ve hay-
vanlarda geçici bir enteritis bulunduğunu kaydetmişlerdir. Bu virusun
197° yılında bulunanla ilgisi olmadığı da bildirilmiştir.

Köpeklerde akut, öldürücü bir enteritis ile seyreden parvoviral
enfeksiyonlar ise ilk defa 1978 yılında A.B.Devletlerinden bildirilmiş-
tir (I 2). Bu tarihten günümüze kadar geçen üç yıllık süre içinde dün-
yanın çeşitli ülkelerinden parvoviral enteritis epizootileri bildirilmiş-
tir (2,5,7,8,12,18,19,24,27,30,31,33,35,42,43). Hastalık süt emen ve
erişkiniere oranla, genç yavrularda daha fazla görülmektedir (8, 32,
37). Enfeksiyona, kapalı ve fiziksel olarak izole edilmiş yerlerde de
rastlanmı~ ve bugüne kadar da hastalığın bulaşma yolu saptanama-
mıştır (27, 32). Bazı araştırıcılar alınan önlemler sonucu enfeksiyonun
köpekten-köpeğe direkt temas ile geçemeyeceğini, ancak çalışan per-
sonel ile aktarılabileeeğini kaydetmişlerdir (32). Doğal enfeksiyonlar
büyük bir olasılıkla sindirim yolu ile meyd,ma gelmekte, aneak de-
neyselolgularda değişik yollar başarılı sonuçlar verebilmektedir (4).
Parvo-ye corona virus enfeksiyonlarında Coyote'ların reservoir va-
zifesi gördükleri de bildirilmiştir (I 5).

Hastalık klinik olarak iştahsızlık, depresyon, kusma, karın ağrısı,
başlangıçta sulu sonraları kanlı ve kokulu olan ishal, dehidrasyon ve
panleukopenie ile seyreder (14, 18, 27, 32, 34, 37, 38, 42). Bazı olgu-
larda hafif veya yüksek ateş bulunmuştur (42). Hastalığın seyri sıra-
sında genellikle vüeudun asit-baz dengesinde bozukluk ve asidosis
görülmektedir (42). Hastalıkta perakut olgular görülmekle beraber,
genellikle semptomların görülmesinden 1-3 gün sonra ölüm şekille-
nir (14,32,34.). Akut olguların 6-7 gün devam ettiği ve 2-5. günlerde
belirgin bir panleukopenic'nin görüldüğü de bildirilmiştir (42). Pan-
leukopenie mutlak neutropenie ve lymphopeııie ve daha az oranda
monocytosis şeklin.dedir (ı 8,32). Enfeksiyonda çoğunlukla fibrinli-
nekrotik ve bazı olgularda da kataral veya hemorajik enteritis tablosu
görülmektedir (I 5, 17,32,34-,37,39). Morbiditenin % 36, mortalitenin
ise % 12 oranlarında olabileceği saptanmıştır (32). Bu oranların %
50- i00 ve % i -50 arasında değişebileceği de bildirilmiştir (I 4, 32).
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Hastalığın tanısında dışkının elektronmikroskopik (negatif bo-
yama) olarak incelenmesi, virus izolasyonu, hemaglutinasyon gibi
serolojik metotlarla ve dokuların fluoresan antikor tekniği ve histo-
patolojik olarak yoklanması metotlarından yararlanılmaktadır (3,9,
24,27,29,34,37,38). Ayrıca hemaglutinasyon, hemaglutinasyon-inhibis-
yon ve indirekt fluoresan antikor tekniği ilc de serumda antikor' aran-
ması kullanılan metotlar arasındadır (3,7,9,11,24,27,29,37). Son za-
manlarda geliştirilen haemadsorpsiyon-elution-hemaglutinasyon test-
leri (HEHA) ile de parvoviral antijen tesbitin.e gidilmi~tir (35).

Yayınımız bu hastalığın Türkiye'de de bulunduğunu gösteren ilk
belgedir. Hastalık ilk kez i 980 yılında 3yaşında bir köpek ile 2 ve 8 aylık
iki yavruda patolojik olarak tesbit edilmiştir. 1981 yılında olgu sayımız
I9'a yükselmiştir. Bu sayı her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada
hastalığın makroskopik ve histopatolojik bulguları bildirilmiştir.

Materyal ve Metod

Materyalimiz Ankara Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Klini-
ğinden değişik tanılarla gönderilen IS köpek ile kürsümü.ze elden geti-
rilen 4 köpeğe aittir. Olguların 3'ü 1980 (Köpek No. 1,2 ve 3), diğer-
leri ise 1981 yılına aittir. İncelenen köpeklerin yaş, cins, ırk ve klinik
olarak bildirilen hastalık ve ölüm nedenleri aşağıdaki listede gösteril-
miştir (Cetvel. ı).

Cetvel ı. Parvoviral enteristis'li köpeklerin yaş, cins, ırk ve bildirilen ölüm nedenleri •.

Köpek No. ırkı Cinsi Yaş (ay) i Klinik tanı (ölüm nedeni)
-

i Melez D 8 Distı:mper
2 Kaniş (Pudel) D 36 Castroenteritis
3 Kurt köpeği E 2 Ascaridiose
4 Kurt " E 1,5 Ascaridiose
5 Yerli melez E 6 Distemper
6 Yerli E 5 Kuduz şüphesi
7 Yerli E 3 Kuduz şüphesi
8 Kurt köpeği E 3 Distemper
9 Kurt " E 12 Toksikasyon
ıo Yerli D 2 Distemper
ii Puanter E 4 Distemper
12 Sivas Kangal E 3 Enteritis hemorrhagica
13 Kurt köpeği E 4,5 Enteritis hemorrhagica
14 Yerli E 4 Distemper
15 Yerli E 2 Enteritis hemorrhagica
16 Kurt köpeği E 2,5 Kuduz şüphesi
17 Kurt " E 1,5 Kuduz şüphesi
18 Kurt " D 3 Enteritis hemorrhagica

ve ascaridiosc
19 Çoban E 3 Distemper

• 6, 7, 16 ve 17 no'lu köpekler kürsümüze hayvan sahipleri tarafından getirilmiştir.
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Bu köpekler sistematik bir nekropsiye tabi tutulmuşlardır. Bar-
sakların çeşitli bölgeleri, mide, mezenteriyel lenf düğümleri, dalak,
kalp, karaciğer ile kuduz ve distemper teşhi~iyle gelen hayvanlardan
ayrıca beyin alınmıştır. Alınan parçalar % lo neutral formalin ve
Bouin solusyonlarında tespit edilmiştir. Parafin bloklar ha.zırlanarak
hematoxylin-eosin ile boyanmıştır.

Bulgular

lvfakroskopik bulgular: Köpeklerde dehidrasyon ve zayıflama
dikkati çekmiştir. İnce barsak serozaları ileri derecelerde hiperemik
ve bazı olgularda ayrıca petechial kanamalara rastlanmıştır. Midede
genellikle şeffaf renktc ve yapışkan bir mukus bulunmuştur. Barsak
lumeni boş ve ince barsak duvarı ödemli olarak kalınlaşmış, lastik bir
boru görünümünde idi. Barsak mukozası duodenum'dan jejunum'a
kadar hiperemik olup yer yer ve bazen de yaygın şekilde sarımtırak-
boz renkte fibrinli bir eksudatla örtülmüştü. Dört olguda eksudat he-
morajik özellikgöstermiştir. Ayrıca her olguda ileo-kolik bölgede enine
çizgili ve olguların çoğunda da duodenum başlangıcında kanamalar
şekillenmişti. Kolonlarda mukoza normalolmasına karşılık, olguların
çoğunda kanarnalara rastlanmıştır. Peycr pıakları belirgin, mezenteri-
yel lenf düğümleri büyük, kesit yüzleri nemli, hiperemik ve bazen
kanamalar içermektedir. Diğer organlarda herhangi bir değişikliğe
rastlanmamıştır.

Mikroskopik bulgular: Onbeş olguda barsaktaki lezyonlar aynıdır.
Mukozadaki lezyonlar jejunum bölgesind.e diğer ince barsak kısımları';'
na oranla daha belirgindir. Mukozadaki villuslarda epitel örtü ta~
mamen dökülmüş ve çoğunlukla villuslar atrofik görünümdedir (Şe-
kiL.ı). Bazı olgularda villuslarda nekrotik bozukluklar saptanmıştır ..
Kript lumenleri normal veya genellikle genişlemiştir. Bazı kripderin
büyük, düzensiz, bazofilik epitel hücreleri ile örtülü olduğu, diğerlerin-
de epitel hücrelerinde dejenerasyon, nekroz ve desquamasyonun bu-
lunduğu görülmüştür (ŞekiL. ı). Kript lumenleri boş veya nekrotik
doku ve mukusla dolu bulunmuş, bazılarında ise syncytial dev hücre-
lerinin varlığı dikkati çekmiştir (Şekil. 2). Kript epitel hücrelerinde
normal mitotik faaliyete ve birkaç olguda da intranukleer inkluzyon
cisimlerirı.e rastlanmıştır (ŞekiL.3). Propria mukozada bağ doku üre-
mesi ve bazı bölgelerde ise zayıf bir leukosit infiltrasyonuna rastlan-
mıştır (ŞekiL.ı). Bu hiperplazik bağ doku kriptleri birbirinden uzak.
laştırmıştır. Duodenum ile ileo-kolik bölgede makroskopik. olarak
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kanamalı görülen bölgelerde, propria'da bol miktarda serbest erit-
rosite rastlanmıştır. Peyer plaklarında lenfositlerdeki nekroz sonucu
folliküllerin merkezi boşalmış, yerlerini retiküler, eosinofilik sitoplaz-
malı makrofaj benzeri hücreler doldurmuştur (ŞekiL.4). Bazı merkez-
lerde eosinofilik homojen kitlelere veya tek tük eritrosite de rastlan-
mıştır. Olguların 4'ünde ise hemorajik enteritis tablosu ilc kript epi-
telleri ve Peyer plaklarında benzeri bozukluklar bulunmuştur. Ayrıca
olayların çoğunda submukoza ve kas tabakasında yaygın veya fokal
kanarnalara rastlanmıştır.

Kolonlarda propria'da yer yer kanamalar görülmüştür.

Mezenteriyel lenf düğümleri gencllikle hipercmik görünümde
ancak bazı folliküllerde, Peycr plaklarındaki benzeri bozukluklar sap-
tanmıştır (Şekil. 5)' Ayrıca Sinus catarrh gözlenmiştir.

Diğer organlarda herhangi patolojik bir bulgu saptanamamıştır.

Tartışnıa

Köpek parvovirus enteritislerinin 1978 yılından beri epizooti
halinde çıkışını izah etmek güçtür. Hastalık kedi panleukopenie'sine
çok benzemektedir (ı 0,25,34, 38). Bazı araştırıcılar köpek parvovirus
enfeksiyonlarını köpek panleukopenie'si olarak da isimlendirmişlerdir
(7). Kedilerin panleukopenic'sinde enfekte barsak kript hücrelerinde
virus replikasyonunun hücre siklusunu~ DNA fazında oluştuğu ve bu
nedenle lezyonun viral replikasyon için gerekli hızlı hücre üremesi ve
neticede bu hücrelerin destruksiyonu ile sonuçlandığı saptanmı~tır
(20,22,23,39,41). Barsaklardaki lezyonlar yanında lenfoid organlarda
ve kemik iliğinde görülen R.E.Sistemin aktivasyonu ve lenfositlerde
azalma belirlenen önemli bulgulardır (ro). Köpek parvovirus enfek-
siyonlarında da kript epitel hücrelerinde rejenerasyon, nekroz ile lenf
folliküllerinde lenfositlerde nekraz ve R.E. hücre proliferasyonu en
belli başlı histopatolojik bulgulardır (ı8,38). Bunlar kedi panleuko-
penie lezyonlarının benzeridir. Bu nedenle iki hastalık arasında da
benzerlik aranması doğaldır. Yapılan çalışmalarda köpek parvovi-
ruslarınm büyüklük ve simetrilerinin diğer parvoviruslarla aynı ol-
duğu, ayrıca hemaglutinasyon inhibisyon, elektron mikroskop, fluo-
resan antikor tekniği ve virus neutralizasyon testlerinde köpek ve kedi
parvoviruslarının kross reaksiyon verdiği görülmüştür (r, 7,34,36).
A.B.Devletleri, Avusturalya ve Hollanda'da yapılan serolojik yok-
lamalarda köpek parvoviruslarınm köpeklerin yeni bir virusu olabi-
leceği kaydedilmiştir (7,36,43).
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Hastalık genç yavrularda, süt emen ve erişkinlere oranla daha
fazla görülmektedir (32). Süt emen hayvanlarda hastalığın fazla
görülmemesi, erişkin köpeklerin daha önce ap.tijcnik yapısı köpek
parvovirusuna benzeyen bir virusla temas etmesi ve böylcce şekillep.en
matemal antikorların yavrulara geçmesi ile açıklanmıştır (32). Başka
hastalıklardan ölen hayvanların dışkılarında parvo virus bcnzeri par- '
tiküllerin görülmesi ile bu bulgular desteklenmiştir (32). Bizim olgu-
larımızda da ölüm genellikle 2-5 aylık yavrularda görülmüştür.

Köpek gastroenteritis'leri çeşitli etkenlerle oluş~ktadır. Co-
rona-viruslarla köpeklerde enteritis ilc seyreden epizootiler bildiril-
miştir (ı 5,34,35). Ancak corona virusları ayrı bir barsak hastalığı
oluşturur. Barsak villuslarında atrofi olduğu halde kriptlerde herhangi
bir değişiklik görülmez ve virusların özellikleri dc farklıdır (34). Bazı
en.feksiyonlarda her iki virusun varlığı da saptanmıştır (3, 35)' Canis
latran.s'larda görülen hemorajik enteritis olgularında da virolojik ve
serolojik metodlarla hem parvo ve hem de corona virusları izole edil-
miştir (15)'

Saptadığımız histopatolojik bulgular diğer gözlemciler tarafından
bildirilenIere uymaktadır. Ancak hastalığın makroskopik bulguların-
da daha önce bahsedilmeyen lezyonlar, hemen her olguda ilco-kolik
bölgede enine olarak yerleşmiş linear bir kanamanm mutlak surette
görülmesi, benzeri kanarnaların duodemım başlangıcında da bazı
olaylarda bulunmuş olmasıdır.

Hastalığın sağıtılmasında spesifik ilaçlar yoktur. İr.aktive köpek
parvovirus aşısı immun reaksiyon verebilmektedir (ı4.). Attenue vi-
rustan hazırlanan canlı-virus aşısı hastalığı koruyabi)mch?dir (42).

İnaktive aşılar özellikle gebeler için tavsiye edilmekte ve kısa süreli
de olsa hayvaııı koruyabilmektedir (37). Kedi c<:.nlı pap.leukopenie
aşısı intramusküler verildiğinde iyi sonuç alınmış ve aşılamadan bir
yıl sonra bile serumda yüksek antikor titresi bulunmuştur (37). Köpek
parvovirus enfeksiyonlarına karşı koruyucu öp.lemler ?'1mak, virusun
resistansının fazla olması veya maternal orijinli yahut görülmeyen
enfeksiyonlarda şekillen'en aktif antikorların bul~nması r.'~deni ile
güçtür (37).

Kemoterapötik olarak kusma için atropin, anti-koli kemoterapi,
kortiko-steroid, asidosis içinbilinen tedavi, antibiotik, analjezik ve
antispasmodik ilaçlar önerilmiştir (I ı, ı 4, 37).
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•

Bu çalışma pan'oviral enteritis'in yaygınlığına işaret etmekle ve
Türkiye'de ilk kez taıı.ıtılmasıyla hekimlik faaliyetlerimize katkıda
bulunacağı şüphesizdir. Burada hastalığın makroskopik ve histopato-
lojik bulguları verilmiştir. Barsak mukozasından yapılan e1ektron
mikroskopik İnceleme ile hastalığııı. klinik scyri - kan tablosu korre-
lasyonu daha sonra bildirilecektir.
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Şekil ı. Jejunum. Atrofik villuslar. Kriptlerde dilatasyon ve Lamina propria'da hiperplazi.
H.E. x 600 (Villotts atrophy. Severcly affected and dilatcd erypls and condensation of

lamina propria).
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Şekil 2. jejttnum. Dilate kript lumcnlerinde nekroıik enterocyte'ler ve syncytial dev hücre
~ekillenmesi. H.E. x ı200 (Dilatcd intestinal crypts containing necrotic enterocytcs and a

syncytial giant cel!).
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Şekil 3. Krip~ epitel hücresinde inıranukleer inkluzyon cisimeiği (---+). H.E. x 3000

(Intranuc1ear inc1usion body in the epithelial eeU of the crypt).
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Şekil 4. Ileum. Lenfoid merkezIerde nekroz, yerlerini retikuler makrofaj-tipi hücreler dol-
durmuş. H.E. x 300 (Germina! center of the Iymphoid tissue in the smaıı intestine. Notice
the absencc of Jymphoid ccııs and prominence of reticular macrophagc-likc ceııs).
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Şekil 5. Mezenteriycl lenf düğümü. Lenfoid merkezlerde nekroz, yerlerini retiku!er-mak-
rofaj tipi hücreler doldurmuş. H.E. x 1200 (Prominence of the reticular macrophage-like

cells in the germina! center of a mesenteric lymph node).
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