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ıdR KÖPEKTE EoZlNoFiLtK ENTERtı1S
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EoslaophDIc _terıda bı • dos'

Summary: This survey inclulks a fiveyear old Maltesee dog comp-
laining of the Domiting, 'diarrhea and weight lose for ten days. Parasitological
and bacteriological examination.r were negative. Urine and luıematological
examinations reDealed no P'fthological changes.

in sp/de of the aplication of symptomatic therapy and hypaollergic diet
the clinical course' of the disease didn't change and eosinophilic enteritis was
diagnosed on the basis of the intestina! biOpsyperformed af ter the gastrointes-
tinal radiography.

Oral prednisolone was given 5 mg bid. for ten days, then daily 2,5 mg.
for SeDendays and then daily 1,25 mg every other day for seven days. The disease
recurred 3 weeks af ter the commeneement of 24 days' prednisolone therapy
so that this procedure were repealed and prednisolone was adviced to use 1,25
mg three days intervtil for alllife long. The dog has been stili ttnder cont-
rol. No recurrency and side effects of long-term prednisolone usage 'were obser-
Dedup to the tiate of NODember 1992.

Özet: Bu makale 10 gündü, kusma, ishal ve zayıflr:ıma şikayeti olan
bej yaşlı dişi Maltesee ırkı bir köpeği içermektedir. Tapılan parazitolojik De
bakteriYolojik muayeneler olumsu<:sonuç Derdi. ldrar ve kan muayenelerinlk
patolojik ~ir değişikliğe rastlanamadı.

Uygıtl~nan sernptomatik sağaltım De hipoallerjik diyete karşın hastalığın
klinik seyrinde. herhangi bir değişiklik olmadı ve eozinofilik enteritis tanısı
gastrointestinal mdiografi sonrası yapılan bağırsak biyopsisi ile kor.uldu. Oral
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prednisolon ilk on gün günde iki ke~ 5 mg, sonraki yedi gün günde bir kez 2.5
mg Desonraki yedi gün günqın gü~fk bir ke~ 1.25 mg Derildi. Hastalık 24-
günlük prednisolon kürünün tamamlanmasından ii[ hafta sonra nüksetti Debu
nedenle bu prosedür tekrarlandı Deprednisolonun üf gün arayla günlük 1.25 mg
doi,da ömür boyu kullanılması önerildi. Kasım 1992 tarihine kadar hastada
herhangi bir nükse DVa yan etkiye rastlanılmamıjtır. Hasta halen gö~etim
altında tutulmaktadır.

Giri,

Eozİnofilik enteriris (EE) her ırk ve yaştaki köpeklerde görülebilen,
akut veya kronik tekrarlayan ishal, kusma, değişken iştah, sürekli
zayıf1ama ile mukuslu bazan da yağlı, kanlı dışkılama ve bağırsak-
ların mukozasının lamina propria katmanında eozinofilik lökositlerin
artışıyla karakterize bir hastalıktır (1, 7, 9, 10). Etiyolojisi köpeklerde
tanı olarak aydınlatılamamış olup Hayden ve arkadaşları(5) T. can;s
larvalannın visseral göçleri sırasında EE'in ortaya çıkabileceğini be-
lirtmektedirler •. Klinik muayenede bağırsaklarda kalınlaşmalara (1,
10), perifer kandaki eozİnofil sayısındaki artışlara (1, 6, 7) rastlanabi-
leceği bildirilmekte, hastalığın kesin tanısının bağırsak biyopsisi
yapılarak konulabileceği belirtilmektedir (1, 7).

Sağaitırnda glukokortikoidlerin kullanımı etkili bir yöntemdir.
Bu amaçla prednisolon uygulamasına günlük 2-3 mg /kg dozda 2-4
hafta devam edilmekte hastanın verdiği cevaba göre doz azaltıl-
makta ve uygulama tamamlanmakta, nüks oluşursa ömür boyu küçük
dozlaıda (O, 25-0,5 mg/kg) verilmesi önerilmektedir (1,2,3,7,8,10).

Bu makale köpeklerde kronik kusma ve ishalin nedenlerinden
biri olan EE' e seyrekte olsa ı astlanması nedeniyle hastalığın klinik
tanı ve sağaItımıyla ilgili gözlemlerin yayınlanmasının ilginç ve ya-
rarlı olacağı düşünülerek hazırlanmıştır.

Materyal ve Metot

Bu makalenin materyalini 5 yaşlı dişi (kısırlaştınlmış) Maltesee
ırkı bir köpek oluşturdu. Ankara Üniversitesi İç Hastalıklar kliniğine
08.02. 1991 tarihinde kusma ve ishal şikayeti ile getirilen köpeğin
anamnez bilgile~ alındı. Klinik muayenesi yapıldı, hematolojik mua-
yeneler için (eritrosit ve lökosit sayısı, hemoglobin ve ortalama kor-
pusküler hacim değerleri) 2 ml EDTA'lı kan, idrarın fiziksel, kimya-
sal ve mikrobiyolojik muayeneleri için idrar, dışkıda parazit ve pro-
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tozoon kontrolü için dışkı örnekleri, dışkının bakteriyolojik kültürü
için rektal ekuviyon ~ındı. Hematolojik muayeneler Contraves Di-
gicelI 3100 h ve Contraves 4100 cihazında belirlendi. İdrar ve dışkı
muayene1eri.A;Ü. Vet. Fak. İç Hastalıklar laboratuvarında, dışkının
bakteriyo1ojik kültürü aynı fakültenin Mikrobiyoloji Anabilim Da-
lında yapıldı.

Gastroenteritisin semptomatik sağaltımı amacıyla Laktatlı kın-
ger solüsyonu (Haver, 100 ml'de Sodyum Laktat 0,31 gr, NaCl 0,03
gr, CaClz 0,02 gr, injeksiyonluk su q.s.) sabah akşam 200 er ml iv.,
B vitamini kompleksi (Roche, Berovit-Bı2, 1 ml'de Bı 5 mg, B2 2 mg,
B62 mg, Bı24 mg, Nikotinamid 20 mg, D-.PanthenoIIO mg). günde
bir kez 5 ml sc, Kloramfenikol (DtF, Venikol, 0.2 gr/ml) günde bir
kez 0.5 ml im. uygulandı.

Sağaltıma 5 gün devam edildi. Daha sonra Amerika'nın Mary-
land eyaleti Baltimore kentinde bulunarı Alexandria Animal Hos-
pital'da köpeğin özafagus ve bağırsağının baryumlu radiografisi
çektiriidi ve mide-bağırsak biyopsisi yaptırıldı. Biyopsi sonucu
eozinofilik enteritis tanısı konulan köpeğe prednisolon uygulanma-
sına karar verildi. Bu amaçla prednisolon tablet(Delta-Cordef,
5 mg / tablet, Upjohn) on güri günde iki kez 5'er mg, sonraki yedi
gün günde bir kez 2.5 mg, sonraki yedi gün gün aşırı günde bir kez
1.25 mg oral uygulandı. Köpeğe bu kür sırasında tavuk, koyun eti
ve pirinçten oluşan gıdasının püre halinde verilmesi önerildi. Bu pred-
nisolon kürünün tamamlanmasından üç hafta sonra hastalık nüks
ettiği için uygulamanın tekrarlanması ve ömür boyu üç günde bir
ı.25 mg prednisolon verilmesine karar verildi. Hasta halen izlenmek-
tedir.

Bulgular

A.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Kliniğine kronik kusma
ve ishal şikayeti ile getirilen köpeğin on gündür gıdasını parça halin-
de aldığında beslenmeden hemen sonra kustuğu, püre halinde al-
dığında ise beslenmeden 20-30 dakika sonra kustuğu, çıkarılan mide
içeriğinin sindirilmemiş gıda ve mukustan oluştuğu anemnezden öğ-
renildi. Aynca köpeğin günde 2-3 kez mukuslu kanlı ve hafif yağlı
dışkıladığı, flatusun varlığı, tenesmusun bulunmadığı anlaşıldı.

Kliniğe getirildiğinde 5 kg canlı ağırlığında bulunan köpeğin
hastalık nedeniyle biraz zayıfladığı hayvan sahibinden öğrenildi.
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Hayvanda solunum, nabız sayısı ve beden ısısının normal sınırlar içe-
risinde olduğu belirlendi. Dışkı muayenesinde, herhangi bir parazit
yumurtasına ve protozoa'ya rastlanmadı. Dışkının bakteriyolojik
kültüründe patolojik bir etken üretilemedi. İdrar muayenesi ile (id-
rarın açık renkli berrak, asit reaksiyonda olduğu, glukoz, safra renkli
maddeleri ve albuminin bulunmadığı, mikroskopik olarak 1-2 lö-
kositin varlığı belirlendi) hematolojik muayenelerde (hematokrit
% 51.7, totaleritrosit 7.,41 10L/mm3, total lökosit 9.2 103/mm3,
hemoglobin 17.9 g/lOO ml, ortalama eritrosit hacmi 69 mcm3)
patolojikdeğişikliklere rastlanılmadı. Klinik ve laboratuvar bulgulan-
na göre gastroenteritis tanısı konulan hastaya semptomatik sağaItım
uygulandı. Uygulamanın beşinci gününde şikayetlerin ortadan kalk-
madığı görüldü. Veterinary Radiology and Diagnostic Imaging Ser-
vice Inc. 12.4. 1991 tarih ve 22069 sayılı raporlarında hastanın çeki-
len baryumlu mide-bağırsak radiografisinde mide mukozasının düz-
gün olmadığı, İnce bağırsak duvarının kalınlaştığı ve villusların
ödemli olduğu bildirildi. Veterinary Diagnostic Services, Division
of Maryland Medical Laboratory Inc'ın 12.05. 1991 tarih ve M
91007799 sayılı raporlarında hastanın yapılan mide-bağırsak biyop-
sisinde midenin lamina propriyasındaki lenfosit ve plazmosit 'hücre-
lerinin arttığı, ince bağırsağın lamina propriyasında' eozinofil lenfosit
ve plazmosit hücrelerinden ibaret bir infiltrasyonun bulunduğu .ve
hastalığın orta derecede kronik eozinofilik enteritis olduğu belirtildi.
Hastaya 24 günlük prednisolon kürü uygulamasının ilk iki-üç günü
içinde şikayetler azaldı ve sonrasında da ortadan kalktı. Tedavinın
tamamlanmasından üç hafta sonra ve hipoallerjik gıdanın verilmesine
rağmen hastalık nüks etti ve bir prednisolon kürü daha uy~ı
ve hastanın ömür boyu küçük dozlarda prednisolon kullanması uy.
gun görüldü. Üç günde bir uygulanan ı.25 mg oral prednisolonun
halen izlenmekte olan hayvanda bugiin,e kadar (Kasım 1992) klinik,
patolojik bir bozuklluğa yol açmadığı görüldü.

Tartışma ve Sonuç

Köpeklerde EE'in kronik kusma ve ishale neden olduğu (1,7,
iO)etiyolojisinde T. canis larvalarınınönemli rol oynadığı bildirilme~.
tedir(5). Bunun yanısıra bu hastalığa insan hekimliğiJide alerjik ve
immunolojik mekanizmaların da neden olabileceğinden SÖz'edilmekte-
dir (lO). Bu makalede EE. tanısı konulan köpeğin'dıjkımuayenesinde
T. cttnis yumurtalarına rastlanılmadı. AnamnezbilgileriDden' hayYan-
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ın 'son zamanlarda 'değişik -bir gıda almaması 've hastalık. başladıktan.
sonra' hipoallerjik bir .diet uygulandığı halde şikayetlerin deW1rı et-
mesi Easley (3)'in bildirimine benzer Qlarak hastalığın' allerjik kö-
kenli olamayacağı kanısını uyandırdı. Hastada EE'in tanısı araştın-
cılann bildirimlerine uygun olarak (1, &, 7, 8, 10) bağırsak biyopsi-
sinde .doku katmı;uılannda eozinofil lökosit ,birikiminin görülmesi Uc
konuldu. Tanının konulmasından sonra litera,tür bilgilerin ışığında
(3,7,8, 9)uygulananprednisolon kürünün,b~ı~ı somw verdiği iz-
lendi. Sağaitırnın tamamlanmasından üç hafu'sonra görülen nüks
nedeniyle aynı kür tekrarlandı ve üç günde bir 0.25 mg Ikg günlük
oral prednisolon uygulamasına araştırıcıların önerileri doğrultusunda
(2, 7, 10) ömür boyu devam edilmesine karar verildi. Calvert ve Cor-
nelius (2) 'un 0.5 mg Ikg günlük prednisolonun uzun süreli uygula-
malarının klinik -patolojik bir etkiye neden olmayacağı bildirimleri-
ne benzer olarak üç günde' bir 0.25 mg Ikg günlük oral prednisolon
verilen bu köpekte uygulamanın başlatılmasından beş ay sonrasına
kadar herhangi bir klinik, patolojik bulguya rastlanılmadı.

Sonuç olarak A.Ü. Veteriner FaküItesi Kliniklerine getirilen kö-
peklerde askarit invazyonlarına sıkca rastlanıldığı kliniK kayıdann-
dan anlaşılmaktadu. Köpeklerdeki EE'in etiyolojisinde T. canis larva
göçlerinin önemli roloynadığı badirimi (5) göz önünde tutulduğu~da
kronik ishal ve kusma şikayetleri bulunan askaridios;sli veya yakın
zamanda askaridiosis sağaltımı uygulanmış köpeklerde EE'in gelişip
gelişmediğinin araştırılmasının yararlı olacağı kanısındayız. Ayrıca
EE'nin erken döneminde prednisolon sağaitımının daha hızlı ve etkili
sonuç vereceği bildirimi de (I O) dikkate alınacak olursa kronik ve
tekrarlayan ishal, mukuslu ve kanlı dışkılama, kusma ve zayıflama
şikayeti ile getirilen hasta köpeklerin EE bakımından muayene edil-
mesinin uygun olacağı kanısına varıldı.
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