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Thiacetarsamide sodium application in dogs naturally infected with
Dirofilaria immitis

Summary: In this study, dirojilariasis caused by Dirojilaria immitis was
diagnosed by EL/SA test and Thiacetarsamide sodium was applied to these
dogs. Microjilaremi was diagnosed by native blood control in only 2 of 9 dogs
which were positive for dirojilariasis in serological control.

White dirojilariasis was asymptomatic in 4 dogs coughing, dyspnea, weak-
ness, inappetance and exersize intolerance were the symptoms in 5 dogs.

In one dog presenting clinical symptoms; right ventricular hypertrophy de-
pendent jindings in ECG and patchy pulmonary interstitial or alveolar injiltra-
tion in thoracic radiographs were observed.

Thiacetarsamide sodium was applied i.v. at a dose of 2.2 mg/kg bodyweight
with 12 hours intervals for two days to dogs with dirojilariasis. White two of 9
dogs died within 5. and 6. hours exhibiting severe coughing, dy.\pnea, weakness
and lethargy after Thiacetarsamide sodium injection. Six dogs didn 't show any
important clinical symptoms indicating drug complication. Transitory increase
in cough was estimated in one dog.

Clinical symptoms, blood analyses (pH, pC02, pOı' SatOı' HCO'.J' Base
Status, eryth rocyte, leucocyte and thrombocyte counts, haematocrite, haemoglo-
bine and MCV, blood serum GOT, GPT, total bilirubin, urea, creatinin and al-
bumin values), urine analyses (pH, spesiflc gravity, protein, blood, haemoglo-
bin, bilirubin, urobilinogen, nitrit, glucose), microscopic control of urine, ECG
and thoracic radiographic control were peiformed be.fore and after Thiacetar-
samide sodium application. ELlSA test was repeated 2 months after therapy was
complated.

As a result, it is stated that ELlSA test will be able to be useful for the diag-
nosis of dirojilariasis caused by Dirojilaria immitis in dogs and Tlıiacetarsa-
mide sodium is an effective drug againts dirofilariasis according to the ELlSA
test results peiformed 2 months after therapy.

Key words: Dirofilaria immitis, dog, Thiacetarsamide sodium.

Özet: Bu çalışmada köpeklerde Dirojilaria immitis' in neden olduğu diroji-
lariasis 'in tanısı ELlSA testi ile konuldu ve bu köpeklere Thiacetarsamide sodi-
um uygulandı. Serolojik kontrollerde dirojilariasis pozitif çıkan 9 köpeğin natif
kan kontrollerinde sadece ikisinde mikrojileremi belirlendi. Bu köpeklerden dör-
dünde dirojilariasis asemptomatik seyrederken diğer 5 köpekte belirlenen semp-
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tomlar; öksürük, dispne, halsizlik, iı\.tahsızlık ve ekzersiz intoleransdı. Klinik
semptom göseten J köpekte EKG 'de sağ ventriküler hipertrofiye özgü hulgular,
göğüs radyografisinde parçalı, pulmoner intersitisyel veya alveoler infiltrasyon
gözlendi.

Thiacetarsamide sodium 2.2 mg/kg vücut ağırlığı dozunda i.v. J 2 saat
arayla 2 gün uygulandı. Dokuz köpekten ikisi Thiacetarsamide sodium enjeksi-
yonundan sonraki 5. ve 6. saatlerde ~'iddetli öksürük, dispne, halsizlik ve bitkin-
lik semptomları göstererek ölürken, 6 köpekte ilaç komplikasyonuna işaret ede-
cek hiç hir önemli klinik semptom gözlenmedi. Bir köpekte geçici öksürük artışı
belirlendi. Thiacetarsamide sodium uygulamasından önce ve sonra klinik semp-
tomlar, kan analizleri (pH, pCOı pOı, Sat 0ı' HCD-y haz durumu, eritrosit,
lökosit ve trombosit sayıları, hematokrit, hemoglobin ve ortalama eritrosit
hacmi, kan serumu GOT, GPT, total biliruhin, üre, kreatinin ve albumin değer-
leri), idrarın mikroskobik kontrolü, EKG çekimi ve göğüs kalesinin radyografik
kontrolleri yapıldı. EL/SA testi sağaltımın tamamlanmasından 2 ay sonra tek-
rarlandı.

Sonuç olarak; köpeklerde Dirofilaria immitis 'ten ileri gelen dirofilaria-
sis 'in tanısında EL/SA testi 'nin kullanılahileceği ve sağaltımın tamamlanmasın-
dan 2 ay sonra yapılan EL/SA testi sonuçlarına göre Thiatecarsamide sodi-
um'un dirofilariasis'e karşı etkili bir ilaç olduğu kalllsına varıldı.

Keywords: Dirofilaria immitis, köpek, Thiacetarsamide sodium.

Giriş

Dirofilaria immİtis tarafından oluşturulan
dirofilariasis başlıca köpek, kedi, tilki, kurt ve
bazen de insanda solunum, dolaşım ve diğer
bazı sistemik bozukluklara neden olan bir has-
talıktır (8, 16, 30, 34). Genellikle 3- i5 yaşlı, ev
dışında beslenen büyük boy, erkek köpeklerde
görülmektedir. Hastalığa endemik bölgelerde i
yaşından küçük köpeklerde ve yaz aylarında
daha sık rastlanmaktadır. Boxer, Alman kurdu,
İngiliz Pointer, Setter, Retriever ve Beag-
le' larda hastalığın sık görüldüğü rapor edilmek-
tedir (4, 8, 30).

Arakonakçılık yapan dişi sivrisinekler kan
emme sırasında Dirofilaria immitis'in larval
formu olan ve kan dolaşımında bulunan mikro-
filerleri alırlar. Mikrofilerler dişi sivrisineğin
vücudunda gelişimlerini 2 ayda tamamlar ve
bundan sonraki 2-2.5 hafta içinde enfektif lar-
valar oluşur. Bu sivrisiniğin başka bir köpeği
sokmasıyla enfektif larvalar konakçı vücuduna
girer (24, 30). Mikrofileremi enfektif larvanın
konakçıya girmesinden ortalama 6 ay sonra
meydana gelir ve kandaki mikrofiler sayısı 6 ay
süreyle hızla yükselir. Reenfeksiyon olmazsa
daha sonra düşer. Bir köpekte 1-250 arası ergin
parazit bulunabilir (30). Canlı ağırlığı 25 kg. ci-
varında olan bir köpekte parazit sayısı 25'i aşın-
caya kadar ergin parazitlerin hemen hemen ta-
mamı kaudal pulmoner arterlerdedir. Sayı
arttıkça, sağ ventriküle doğru hareket ederler,
50'yi aşıtığında sağ atriyuma ve daha da arttı-

ğında vena kavaya ulaşırlar (20, 21). Ergin pa-
razitler nadiren vücudun diğer damarlarına da
girerek tromboz ve yangıya neden olurlar (16,
20, 24, 34). Pulmoner arterlerde bulunan para-
zitler damar endotelini zedeleyerek permeabili-
tesini artınr ve kan sıvısı perivasküler intersitis-
yuma geçer. Lökosit ve trombositler aktive
olarak bazı trofik faktörler salgılar, perivasküler
sıvı sızıntısı ve yangısal eksudatın birleşmesiyle
intersitisyel ödem oluşur (33).

Dirofilariasisli hastalar genellikle asempto-
matiktir. Klinik semptomların şiddeti köpekte
bulunan ergin parazit sayısıyla ilgilidir. Parazİt
sayısı ne kadar fazla ise hastalık o kadar şiddet-
li seyreder. Ağır enfeksiyonlarda solunum ve
dolaşım sistemlerine ait ciddi klinik semptom-
lar gözlenebilmekte, hatta ani ölümler meydana
gelmektedir. En sık görülen belirtiler; akciğerde
oluşan yangıyla ilişkili olan sağ ventriküler dia-
latasyon veya hipertrofi, öksürük, dispne, ek-
zersize intolcrans ve bitkinliktir. Şiddetli vaskü-
ler yaralanması bulunan köpekler öksürükleri
ile kan çıkarabilirler. Hastalarda sağ kalp yet-
mezliğine bağlı olarak asites ve hepatomegali
de görülebilir. Hastalık ilerledikçe kardiak ka-
şeksi ortaya çıkar. ikterus nadiren görülür (22,
29, 30, 33, 35).

Torasik radiografide sağ ventriküler geniş-
leme, ana pulmoner arterlerde belirginleşme,
kaudal akciğer loblarında parçalı intersitisyel
veya alveoler infiltrasyon, arterlerde villöz pro-
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liferasyon ve tromboembolizm ile perivasküler
ödem belirlenebilmektedir (22, 23, 25, 29).

Dirofilariasisli köpeklerin çoğunda EKG
bulguları normaldir. Hipertrofide aritmi, Y2,
Y4 ve 2. derivasyonlarda yükselen S dalgaları
ve sağ axis deviationu görülür. Sağ atrial dila-
tasyon geliştiğinde nadiren P pulmonale de sap-
tanabilir. Sağ ventriküler hipertrofi gelişmemiş
fakat şiddetli pulmoner arter bozukluğu bulu-
nan köpeklerde EKG de S ve T dalgası ile ST
segment değişimleri belirlenir (5, 30).

Hastalıklı köpeklerin serum biyokimyasal
profilleri, hemogramları ve idrar analiz bulgula-
rında belirgin değişiklikler olmamakla birlikte
strese ya da dirofilariasis'e karşı gelişen yangı-
sel cevaba bağlı olarak leukogramda değişiklik,
yaralanan arteriyel yüzeyler ve dirofiler parça-
cıklarında trombositlerin kümeleşmesine bağlı
olarak trombositopeni, bazı hastalarda pıhtılaş-
ma zamanında uzama, dispnelilerde hipoksemi,
COı basıncında değişme, hipoksiye karşı geli-
şen hiperventilasyona bağlı olarak hipokarbi,
bazı köpeklerde pulmoner hipertansiyona bağlı
hipoksemi ve dispne, kan serumu globulin kon-
santrasyonunda artış, renal glomerular bozuk-
luk ve karaciğer yetmezliği sonucu bazı hasta-
larda hipoalbuminemi belirlenebilir. Hastaların
% LO unda karaciğer enzim aktivitelerinin yük-
seldiği bildirilmektedir. Eğer asites ve/veya ik-
terus varsa prognoz kötüdür. Kaval sendrom,
şiddetli pulmoner arterial bozukluk ve trombo-
embolizmaya bağlı olarak hemoglobinüri, ayrı-
ca, hastalık ve stres durumlarında salgılanan di-
abetojenik hormonların etkisine ba~lı olarak
glikozüri ve ketonüri görülebilir (5, 17, 27. 30,
33).

Dirofilariasisin tanısı; natif kan kontrolle-
rinde Dirofilaria immitis mikrofilerlerinin gö-
rülmesi (I, 6, 9, 28, 30) ve çeşitli immunodiag-
nostik testlerin (3, 10, 14, 15, 26, 36) kullanımı
ile konulur.

Kış aylarında mikrofileremiye daha seyrek
rastlanması. immun reaksiyonların mikrofilerle-
ri elimine etmesi, dirofilerlerin steril veya tek
cinsiyetten olması, immatur veya prepatent
ergin enfeksiyonları, mikrofilerisidlerin kullanı-
mı gibi nedenler dirofilariasisin gizli seyretme-
sine neden olmaktadır (7, 16, 30). Bu tür gizli
enfestasyonları ortaya çıkarmak için duyarlı ve
D. immitis'e spesifik ELlSA ve hemaglutinas-
yon testleri geliştirilmiştir. Bu testler arasında
ucuzluk ve kullanım kolaylığı gibi farklılıklar
bulunmaktadır (3, 10, 14, 15,26,36).

Dirofilariasisin sağaitımında ergin parazit-
lerin operatif yolla çıkartılması (22), ergin para-
zitleri öldüren ilaçların (Adulticid) verilmesi ve

sonra da mikrofilerleri öldüren ilaçların (Mic-
roflaricid) belirli aralıklarla kullanılması (2. 7,
11, 13, 23. 25) önerilmektedir.

Hastalık insidensinin düşük olduğu bölge-
lerde, subklinik ve hafif enfeksiyonlu yaşlı kö-
pekIerde sağaItım gerekmeyebilir. Neoplazi,
böbrek yetmezliği, nefrotik sendrom, kardiyo-
miyopati, karaciğer yetmezliği ve hipoalbumi-
neminin eşlik ettiği ağır hastalarda sağaItım
kontraendikedir. Thiacetarsamide sodium 'un et-
kinliğini azaltacağından sağaltım öncesi ve sü-
resince kortikosteroid kullanılmamalıdır (19,
23,30).

Önemli pulmoner arteriyel bozukluğu bu-
lunan köpeklerde adulticid sağaItımından 1-2
hafta önce başlamak üzere aspirin verilmeli ve
trombosit sayısı belirlenmelidir. Hipoalbumine-
mili hastalarda idrarla protein kaybı veya idrar-
da proteinlkreatinin oranı saptanmalıdır. Ayrıca
dirofilariasis dışında herhangi bir hastalığı olan
köpeklerin b~ hastalıklara karşı da sağaltılmala-
rı gerekir. Omeğin, karaciğer enzimlerindeki
hafif ve orta dereceli artışlar hepatik konjesyon
göstergesi olup bu değerlerin dirofilariasis sa-
ğaltımını başlatmadan 1-2 ay önce normal sınır-
lara inmiş olması gerekmektedir (17, 30).

Dirofılaria immitis'in erginlerinin sağaItı-
mında tek etkin ilaç Phenylarsenoxide'lerden
olan organoarsenik karışımlardır. Bunlardan
sıvı solusyon içinde en stabilolanı thiacetarca-
mide sodium'dur.

Thiacetarsamide sodium 8 saatten az ve 15
saatten fazla olmayan aralıklarla günde iki kez,
2.2 mg/kg dozunda. iki gün süreyle uygulanma-
lı. hastalar sağaitımdan sonra en az üç hafta sü-
reyle hospitalize edilmelidir. Thiacertarsamide
sodium'un bu dozda üç gün süreyle kullanıl-
masının sağaıtırnın etkinliğini artırmadığı aksi-
ne toksisİte riskini yükselttiği bildirilmektedir.
Dozun 2.2 mglkg dan yüksek olmasının ise
adulticid etkiyi artıracağı ancak toksisite riskini
yükselteceği belirtilmektedir (il, 17, 18).

Thiacetarsamidc sodium damar dışına ka-
çınldığında çok şiddetli doku reaksiyonlarına
neden olduğundan i.v. verilirken kelebek kaıe-
ter kullanılmalı ve enjeksiyon sonrası kateter
yoluyla fizyolojik tuzlu su verilmelidir (30).

Ergin sağaltımından sonra ölen parazitlere
ait parçaların küçük pulmoner arterlere sürük-
lenmesi. villöz proliferasyonun artması, trom-
bus ve granülomatoz yangısal reaksiyonların
görülmesi, kan akımının bozulması, bazan kau-
dal akciğer loblarına doğru olan akımın tama-
men durması (31), şiddetli öksürük, beden sı-
caklığında artış, dispne hatta hemoptizinin
görülmesi, taşipnenin ilerlediği durumda mukoz
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membranıarda solgunluk, taşikardi, femoral na-
bızda zayıflama ve artan vasküler rezistansa
bağlı olarak sağ ventrikülde akut yetmezlik gibi
komplikasyonlar gelişebilmektedir (31, 32).

Thiacetarsamide sodium uygulamasına
bağlı akut reaksiyonlar ilk ya da ikinci dozdan
sonra ortaya çıkmaktadır. Köpeklerin % 10-
ISinde ilk belirtiler kusma, laterji ve anoreksi-
dir (23). Sık ve devamlı kusma, letarji, anorek-
si, ikterus, ilk enjeksiyonu takiben çok yüksek
bilirubinemi ve azotemi durumlannda sağaltım
durdurulmalıdır. Hepatik toksisitenin ilk belirti-
si bilirubinemi olmakla birlikte sağaltımın dur-
durulması için tek başına yeterli endikasyon
oluşturmaz. Ilacın 1. ve 2. enjeksiyonlan sonra-
sı diğer baz!. belirtilerle birlikte görüldüğünde
değer taşır. Uçüncü ve 4. enjeksiyonlar sonrası
sıklıkla rastlanan bir bulgudur. Hasta cidd~ bir
semptom göstermiyorsa dikkate alınm~. Ikte-
rus hastalann %5'in den azında görülür. Ikterus
ve hastalığa özgü şiddetli klinik semptomlar ge-
liştiğinde bazı hastalar birkaç gün içinde ölmek-
tedir. ikterus, anoreksi kusma ve laterji ile bir-
likte ise sağaitım durdurulmalıdır. Ergin
sağaitımı sırasında karaciğer enzim aktivitele-
rinde de artış meydana gelir. Bu enzim değerle-
ri ilaç uygulamasından 6 hafta sonra sağaltım
öncesi düzeylerine iner (27, 30).

Akut Thiacetarsamide sodium toksikasyo-
nu belirtileri görüldüğünde sağaitım durdurul-
malı, hastalara dengeli elektrolitik solusyonlar,
methionin, inositol ve kolin içeren vitaminIer,
yüksek karbonhidrat'lı ve düşük yağlı diyet ver-
meli, en az dört hafta istirahat önerilmelidir.
Thiacetarsamide sodium uygulaması karaciğer
ve böbreğe ilişkin biyokimyasal veriler normal
değerlere indiğinde tekrarlanabilir (4, ll, 18,
19,23,30).

Mikrofiler sağaltımının ergin sağaItımın-
dan 3-6 hafta sonra başlatılacağı ve bu amaçla
Dithiazinine, Levamisole, Fenthion ve İvermec-
tin gibi ilaçların kullanılabileceği bildirilmekte-
dir (7,30).

Sağaitılan köpeklerin ortalama %80'inin
yaşadığı, klinik belirtileri ağır olan hastalarda
iyileşme oranının düşük olduğu bildirilmektedir
(4,30).

Ülkemizde köpek dirofilariasisinin tanısı-
nın ilk kez 195 i ve 1959 yıllarında yabancı ori-
jinli köpeklerde perifer kanda mikrofiler kont-
roluyla, daha sonra Bursa, Konya, Ankara ve
Van'daki yerli köpeklerde yine mikrofiler kont-
rolu ve otopside olgun parazitlerin saptanmasıy-
la konulduğu bildirilmektedir (I, 6, 16, 28, 37).
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Bu araştırmada; köpeklerde Dirofilaria im-
mitis' in neden olduğu dirofilariasis' in tanısında
ELlSA testinin kullanılması ve Thiacetarsami-
de sodium'un etkinliğinin ELlSA testi sonucu-
na göre değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metot

Bu çalışmada, 1-5 yaşlannda değişik ırk ve
her iki cinsiyetten 9 köpek kullanıldı. Köpekler
Atatürk Orman Çiftliği ile buraya sınır iki ayn
firmaya ait olan Dirofilaria immitis için spesifik
ELlSA testi uygulanan 32 köpek arasından se-
çildi. ELlSA testi pozitif çıkarak araştırmaya
alınan 9 köpeğin kanlarında natif metot ile mik-
rofiler de arandı.

Köpekler, A.Ü. Veteriner FaküItesi İç Has-
talıklar Anabilim Dalı Kliniği bokslannda, sa-
ğaltımdan önce bir hafta ve sağaltımdan sonra 3
hafta süreyle hospitalize edildiler. Hospitalizas-
yon süresince Ankara Yem Sanayi tarafından
üretilen köpek yemi ile beslendiler ve boksla-
rında sürekli su bulunduruldu.

Klinik olarak beden ısısı, nabız ve solunum
sayılan, mukoza muayenesi, su ve yeme karşı
ilgi, öksürük, kusma, genel durum ve dışkı
kontrolleri sağaitımdan önce, sağaltım süresin-
ce ve sağaltımdan sonraki 1., 15., 30., 45. ve
60. günlerde yapıldı.

Köpeklerin EKG ve röntgenleri sağaitım
öncesi ve sağaitım sonrası i. ve 60. günlerde
çekildi.

Köpeklerin kan pH'I, pCOz' pAz' SatOz'
HCO-

3
, baz durumları, eritrosit, lökosit, trombo-

sit sayıları, hematokrit, hemoglobin, MCV,
serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase
(SGOT), serum Glutamic Pyruvic Transamina-
se (SGPT), total bilirubin, üre, kreatinin ve al-
bumin değerleri sağaitımdan önce (O. Saat) ve
sağaitımdan sonraki I., 15., 30., 45. ve 60. gün-
lerde belirlendi.

Köpeklerde idrar Gamma Glutamyl Trans-
ferase (GGT) aktivitelerinin kontrolü ve idrar
analizleri (pH, dansite, protein, kan, hemoglo-
bin, keton, bilirubin, ürobilinojen, nitrit, glukoz
ve mikroskopi) sağaitımdan önce ve sağa ltım-
dan sonraki 1., 15.,30.,45. ve 60. günlerde ya-
pıldı.

Dirofilariasis'in tanısı Dirofilaria immitis'e
spesifik ELlSA testinin (DiroCHEK Heart-
worm Test Kiti Synbiotics Corp. U.S.) kullanıl-
ması ile konuldu. Dirochek, köpek ve kedilerin
plazma veya serumlannda erişkin D. immitis
antijenlerinin belirlenmesi için hazırlanmış
Enzyme-linked immunoassey (ELlSA)dır.
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ELlSA Testi, test tablasında bulunan yuva-
lara yerleştirilen siyah ve D. immitis antijenine
karşı hazırlanan antikorlarla kaplı olan saydam
(reaksiyon godeleri) godelerde yapıldı.

Godelerden biri pozitif ve biri negatif ola-
rak ayrıldıktan sonra diğer godelere sırasıyla
0.050 ml plazma veya serum örnekleri konuldu.
Her serum örneği için ayrı pipet ucu kullanıldı.
Birinci godeye 1 damla D solusyonundan (Pozi-
tif kontrol), ikinci godeye 1 damla E solusyo-
nundan (Negatif kontrol) konuldu. Sonra pozitif
ve negatif godeler de dahil tüm siyah godelere
serum örneğindeki antijenin salınması için ge-
rekli reaksiyonu sağlayacak A solusyonundan
birer damla konulup test tablası godelerin için-
de beyaz bir presipitat oluşuncaya kadar sallan-
dıktan sonra 1 dakika beklendi. Sonra her gode-
ye yine aynı amaçla B ayıraç solusyonu birer
damla konulup presipitat berra.klaşıncaya kadar
test tablasının kenarına hafifçe vuruldu. Siyah
godelerin karşısına aynı sayıda antikorla kaplı
saydam reaksiyon godeleri yerleştirildi. Pipet
ile siyah godelerdeki karışımlardan önce 0.05
ml alınarak karşılarındaki saydam godelere ak-
tanıdı. Sonra aynı miktar içerik tekrar siyah go-
delerden saydam godelere aktarıldı. Bu işlemler
sırasında da her gode için ayrı pipet ucu kulla-
nıldı. Bu şekilde siyah godelerdeki karışımlar
saydam godelere aktarılmış oldu. Bundan sonra
saydam godelerin hepsine C solusyonundan
(HRP monoklonol antikor konjugatı) konulup
test tablasının kenarına 10-15 saniye süreyle ha-
fifçe vuruldu ve 10 dakika beklendi. Daha
sonra test tablası bir kağıt havlunun üzerine ters
çevrilerek godelerin içindeki karışım boşaltıldı
ve godeler distile su püskürtülerek yıkandı. Her
yıkamadan sonra test tablası kağıt havlu üzerin-
de ters çevrilerek gode içindeki sıvı boşaltıldı.
Bu işlem en az beş kez tekrarlandıktan sonra
saydam godelerin hepsine önce F chromogen
solusyonu sonra G substrat buffer sulusyonun-
dan birer damla damlatılıp tablanın kenarına ha-
fifçe vuruldu ve 5 dakika beklenerek sonuçlar
alındı.

Sonuçta pozitif kontrolun (birinci saydam
gode) buz mavisi, negatif kontrolun (ikinci say-
dam gode) saydam olduğu görüldükten sonra
testin sağlıklı yapıldığı kabul edilip diğer gode-
ler değerlendirildi. Godelerde değişik tonlarda
mavi renk oluşması numunenin pozitif olduğu-
nu, saydam olarak kalması ise negatif olduğunu
gösterdi.

Kan gazları ölçümleri, heparinize edilmiş 2
ml'lik plastik enjektörlere havayla teması min.i-
mum olacak şekilde alınan 2'şer mL. kanda Iç
Hastalıklan Anabilim Dalı laboratuarında, Cor-
ning ı 70 pH Blood Gas analyser cihazında ya-
pıldı.

Hemogramlar, kan gazı ölçümü için alınan
kan örnekleri kullanılarak aynı laboratuarda,
Contraves Digicell 3 ıOOh, Contraves Haemo-
ce1l400h cihazlarıyla saptandı.

Trombosit sayısı, heparinli plastik tüplere
alınan 2'şer ml'lik örneklerden, SSK Dışkapı
uygulama Hastanesi laboratuvarında belirlendi.

Kan serumu GüT, GPT, total bilirubin,
üre, kreatinin ve albumin değerleri, antikoagu-
lantsız tüplere alınarak en kısa sürede serumu
çıkarılan kan örneklerinden sırasıyla; Sigma
505 NO.58 VV, Sigma 505 No. 59 VV, Biocli-
nica AATB-loı4, Sigma 535, Sigma 555 ve
Chronolab Lot:264, idrarda GGT aktivitesi ise
Bio-Clinic. ARGT -12 ı 5 kitleri kullanılarak
A.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabi-
lim Dalı Laboratuvarında, Shımadzu VC 120-
OL spektrofotometre'de belirlendi. İdrar analiz-
leri, aynı laboratuvarda Multistix (Bayer) idrar
test çubukları kullanılarak yapıldı.

EKGler, A.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hasta-
lıkları Anabilim Dalında, Nihon-Kohden Cardi-
ofax cihazıyla kaydedildi.

Toraks radyografileri, A.Ü. Veteriner Fa-
kültesi Radyoloji Bilim Dalında, lateral ve dor-
soventral pozisyonlarda çekildi.

Thiacetarsamide sodium (Caparsolate, iO
mg/ml, Sanofi V.S.), sabah 9'da ve akşam 21'de
olmak üzere günde iki kez ve 2 gün süreyle,
vena cephalica antebrachii'nin değişik bölgele-
rinden 2.2 mg/kg dozunda, kelebek iğneyle ve-
rildi. ilacın verilmesinden önce ve hemen sonra
Lo cc. İzotonik sodyum klorür damar içine en-
jekte edildi. Enjeksiyon öncesi köpekler 2 mg!
kg dozunda Xylazine hydrochlorur (Rompun,
Bayer) ile sakinleştirildi. Thiacetarsamide sodi-
um enjeksiyonu tamamlandıktan sonra enjeksi-
yon bölgesi Dimethyl sulfoxide ile ıslatılmış
pamukla 15 dakika tamponlandı.

Köpekler sağaItım sonrası 3 hafta süreyle
Ankara Üniversitesi İç Hastalıklar Anabilim
Dalı bokslarında hospitalize edildikten sonra
getirildikleri kuruma iade edildiler. Bundan
sonraki klinik gözlemler ve kan, idrar analizleri
için numune toplanması bu kurumlarda gerçek-
leştirildi.

Thiacetarsamide sodium uygulamasının ta-
mamlanmasından 2 ay sonra kan serumlarında
ELlSA testi tekrarlandı.

Sonuçların istatistik analizleri eşlemeye
dayalı (t) testi ile yapıldı (12).
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Bulgular

Bu araştırmada kullanılan 32 köpeğin aşı-
larının kurumları tarafından rutin olarak yapıl-
dığı aşı karnelerinin kontrolundan anlaşıldı. Bu
köpeklere uygulanan Dirofilaria immitis'e spe-
sifik ELlSA testi sonuçlarına göre 9 köpeğin di-
rofilariasis olduğu belirlendi. Köpeklerden dör-
dünde hiçbir klinik semptom gözlenmedi. Diğer
5 köpekten birinde öksürük, dispne, ekzersize
intolerans, halsizlik, iştahsızlık; birinde öksü-
rük, halsizlik, iştahsızlık; birinde öksürük, disp-
ne, birinde öksürük; birinde ise sadece halsizlik
saptandı. Natif kan kontrollerinde klinik semp-
tom gösteren 5 köpekten mikrofiler belirlenen
birinde öksürük, dispne, ekzersize intolerans,
halsizlik ve iştahsızlık gözlenirken; diğerinde
sadece halsizlik dikkati çekti. Klinik tablosu
ağır olan köpeğin EKG'sinde sağ kalp hipertro-
fisine işaret eden aritmi, sağ axis deviasyonu;
toraks radiografisinde sağ ventriküler dilatas-
yon ve akciğer arterlerinde düzensiz genişleme-
ler ile kaudal akciğer loblarında parçalı intersi-
tisyel veya alveoler infiltrasyon alanları
saptandı. Dirofilariasis'in semptomsuz seyretti-
ği 4 köpek ile semptomların hafif olduğu 4 kö-
peğin EKG'leri ve toraks radiografilerinde pa-
tolojik bir bulguya rastlanmadı.

Thiacetarsamide sodium uygulaması sıra-
sında ilacın damar dışına kaçtığı bir köpekte
bölgeye soğuk su ve Dimethylsulfoxide ile tam-
pon uygulandı ve daha sonra lasonil sürüldü.
Lokal sağaıtırnın 5 gün süreyle uygulanması so-
nucu şişlik hafifledi. Klinik tablosu şiddetli
olan bir köpek ile klinik olarak sadece öksürük,
halsizlik, iştahsızlık semptomları bulunan bir
köpekte Thiacetarsamide sodium uygulamasını
takiben şiddetli öksürük, dispne, depresyon,
sendeleme ve şuur bozukluğu gelişti ve yapılan
müdahalelere rağmen köpekler ilaç uygulama-
sından sonraki 5. ve 6. saatlerde öldüler.

Klinik muayenede öksürük semptomu gös-
teren köpeklerden birinde ilaç uygulamasından
sonra öksürükte artış ve dispne gelişirken diğer
köpekte öksürük artışı meydana gelmedi. Kö-
pekierin beşinde ise Thiacetarsamide sodium
uygulaması sonrası öksürük, dispne gibi semp-
tomlar gözlenmedi.

Araştırmada kullanılan köpeklerin beden
ısısında Thiacetarsamide sodium uygulamasın-
dan sonra önemli değişiklikler kaydedilmezken
öksürük artışı ve dispne gösteren hayvanlarda
solunum ve nabız sayısında geçici artışlar oldu.
Köpeklerin ikisinde uygulama süresince iştah
azaldı, üçünde polidipsi gelişti, ikisinde ise ilaç
uygulaması sonrası ortaya çıkan ishal iki gün
sürdü.
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Dirofilariasis'li köpeklere ait bazı kan ve
idrar analiz bulguları tablo' da gösterildi. Kan
gazları ve diğer hematolojik değerlerdeki deği-
şikliklerin istatistik olarak önemli olmadı.ğı, ilaç
uygulaması yapılan köpeklerde trombosıt sayı-
sının bireyselolarak 85 bine kadar düştüğü ve
aduIticid sağaItımdan sonra giderek yükseldiği,
sağaItım sonrası dispneye bağlı olarak pCOı de-
ğerinde artış, pOı ve SatOı değerlerinde düşüş
olduğu kaydedildi.

Kan serumu GOT aktivitesinde sağaItım
sonrası i. günde görülen artış istatistik olarak
önemli değilken Serum GPT aktivitesindeki
artış P<O.OI oranında önemli bulundu. Bu de-
ğerlerin sağaitım sonrası 2. günde sağaItım ön-
cesi değerlere yaklaştığı dikkati çekti.

Total bilirubin, üre, kreatinin, albumin,
idrar GGT değerlerinde, ilaç uygulaması sonra-
sı istatistik önem taşıyan değişiklikler belirlene-
mezken; bir köpeğin idrarında keton ve 2.5 gIlt
glukoz belirlendi, idrarla protein atılımı arttı ve
idrar pH'1 düştü. Köpeklerin aItısının idrarında
eser miktarda kan saptandı. Uygulama sonrası
i5. günde 3 köpeğin idrarlarında gözlenen
kanın 30. günde yapılan kontrolde ortadan kalk-
tığı saptandı. Thiacetarsamide sodium uygula-
ması süresince ve uygulama sonrası 30. güne
kadar idrarda i(+) -4 (++++) arası bilirubin be-
lirlendi. İdrarlarının mikroskobik kontrolünde
uygulama öncesi bir mikroskop sahasında 3-8
adet lökosit, 2- i2 ya da bol eritrosit ve bol trip-
lefosfat kristalleri gözlenirken uygulama süresi
ve sonrasında bu bulgulara ilave olarak 4-5 adet
böbrek ve mesane epitelieri ile silindirler de
saptandı.

Thiacetarsamide sodium uygulaması önce-
si çeşitli klinik semptomlar gösteren köpekler-
den üçünde klinik tablonun sağaltımı takiben
iyiye gittiği, halsizlik ve iştahsızlığın düzeldiği,
öksüren köpekleri n öksürüklerinin azaldığı ve
öksürüğün i5-20 gün içinde ortadan kalktığı iz-
lendi. Dirofilariasis'in asemptomatik seyrettiği
4 köpeğin ilaç uygulaması sonrası canlılıkları-
nın ve iştahlarının arttığı dikkati çekti. Deneme
sonuna kadar kurumlarında barındırılan köpek-
lerin aktivitelerinin günden güne arttığı ve ök-
sürmedikleri belirlendi. Thiacetarsamide sodi-
um uygulamasının tamamlanmasından 2 ay
sonra 7 köpekte tekrarlanan ELlSA testi uygu-
lamasında godelerde mavi renk tonları belirlen-
medi.

Thiacetarsamide sodium uygulaması son-
rası ölen iki köpeğin otopsilerinde sağ ventrikül
ve pulmoner akterlerde bir köpek te ı42, diğe-
rinde ~6 adet erişkin parazite rastlandı. Ayrıca
akciğer ve tracheada yoğun ödem belirlendi.
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Table: Some blood and urine analyses results of doqs treated with Thiacetarsamide sodium
SaOaltım Oncesi SaOaltım Sonrası

O.saat (n=9) 1.g0n (n=7) 15.g0n (n=7) 30.g0n (n=7) 45.gOn (n=7 60.g0n (n=7)

Omekalma y. Sx xmin- x Sx xmin. x Sx xmın- x Sx xmin- x Sx xmin- x Sx xmin-

zamanı xmax xmax xmax xmx xmax xmax

Parametre

pH (-Log W) 7285 0._ 7.1*- 7.2'" 0.040 7.166- 7223 0.023 7.182. 7231 0.088 7128- 7.2010 0.02. 7.200- 7.275 0018 702»-

7.351 7300 7254 7341 7.285 7.305

pC02 (mmHg) 48 04 5,41. 36.1- 5212 621 .2.6- 4715 325 4'.7- 54.17 12.39 38.9- .9.2. 8.52 35.5- ....84 8.00 36.9-

573 607 52.0 76.9 626 56.

P02 (mmHg) 47.01 6516 37.- • 308 1307 32.• ' .592 81 • 35.1- .7.6 '046 33.- .931 12'" 34 7- 5022 779 418-

585 73.9 62 O 63.2 68.3 669

Sat O2 (%) 7125 8632 59.1. 5994 '.87 51.~ 6812 1079 56.~ 6468 13.•8 .5.1- 8917 1•. 7. 50.~ 7312 661 65.7-

86.1 91.3 836 81.3 87.3 86.5

HC03 -(mmol/L) 22.54 3119 17 o- 2220 2.52 187- 20010 193 18.2- 2392 2.39 20 7- 20.72 280 16.5- 2032 .20 15.9-.

271 25.3 2., 29.0 231 275

BD (mmol/L) -3.57 3.737 -11 .•• ~.87 2.•7 -96- -6.' 215 -90- ~25 191 .7 O- -528 1.63 -ll.!. -5.51 358 .9.-

.19 -21 -28 -<L6 .2.6 11
RBC(106/mm3) 661 075 5.2- 6.99 078 617- 712 087 567. 7,49 046 6.81- 655 089 .75- 727 085 576-

754 8.50 819 807 7.7 847

MCV (u3) 8622 8.68 76- 89.2 104 88- 900 2.72 87- 90 51 37. 86- 90.57 3.2. 86- 9100 •. 69 84-

100 91 94 98 96 97

HCT(%) 57.28 3.81 51.8- 6262 700 55.1- 5612 616 .79- 57.34 800 48.2- 5598 7.00 •••.0- 55.28 919 379-

648 76. 665 69.1 887 890

WBC(103/mm3) 888 286 57- 984 2.98 •. 8- 12 l' 2.2. 82- 1337 2.00 10 ı- ",6 353 77- 126 188 9.8-

148 135 '.6 165 167 ,.7

Hb (% gr) 1615 089 1•. 7. 1642 1,10 '4,8- 16.9 0.82 160- 16.72 ~92 150- 17 7. 129 160- 171 165 '4.7.

17.5 t8 O 18.1 18.2 20.0 199

Trombosit 15655 60 15 8500- 158 65 7.01 7000- 181,28 86 7' 82.00- 2691. 90.73 120 00- 270.2 76.76 156 00- 220 85 7534 134 00-
i (Klmm3) 26000 25500 29600 .0300 380.00 31600

GOTU/L 1899 5.53 10.59- 26.57 21 2. 883- 16.92 .95 12.36- 2838 8.84 1353. 25.•3 5'6 17.65- 2039 3.• ' 1589-

26.8 8569 259 3765 3354 26.8

GPT U/L 2598 .74 1647- .2343 2921 17650- 2.35 '.62 1236. 3337 672 19.2- 27.• ' 1148 706- 26.75 659 17 65-

3059 261.30 5709 46.4e .5.30 3836

T Bilirubin 064 018 0.38. 052 019 0,ı4- 0.65 016 036- 057 010 O*- 0.5 01. 025- 0.38 015 0.23-
'( ma/dı) 101 0.60 094 079 0.67 071

Üre 30.97 10.4' 18.57- 35.25 12.53 15.71- 3910 1855 207- 34.2. 570 2582. ".99 19.70 1232. 5083 1223 34 2-

i maidil 5569 5873 72.54 ., 16 71.56 689

Kreatinin 164 016 135. 1.64 018 1.35- 1.38 017 106- 1.65 031 129- 160 0.86 086- 1.38 0.31 097
(mg/dı) 190 192 152 2.25 2.96 190

Albumın 3.31 076 21.- 3" 035 2.96. 351 0.039 296- 305 050 2.3ı- 289 046 2.15- 2.71 02. 234-
(g/dl) .46 .'9 •. 05 3.74 3010 2.96

GGT (Idrarda) 3981 22.52 1737 54 .2 3266 28.56 57.99 .2.21 127. 46.19 .911 12.37 3267 26.82 13.90 2982 2096 11 97

U/L 7•. 11 115.03 '.32' 150.15 9148 6755

• P< 0.01

Not: Istatistiki değerlendirmeler sağaitım öncesi ve sağaitımdan sonraki 1., 15.,30.,45.

ve 60. günlerdeki değerler arasında yapıldı.
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Tartlşma ve Sonuç

Genellikle köpeklerde görüldüğü bildirilen
ve Dirofilaria immitis tarafından olu~turulan di-
rofilariasis'e (8, 16, 30) Ankara Universitesi
Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim
Dalı Klinik ve Patoloji Anabilim Dalı otopsi ka-
yıtlan incelendiğinde Ankara ve çevresindeki
köpeklerde de rastlandığı dikkat çekmektedir.

Hastalık hakkında yapılan ekolojik tanım-
lamaya benzer olarak (4, 30) bu araştırmanın
yürütüldüğü yörenin sulak ve yeşil örtüsünün
fazla olduğu, bölgede sivrisineklerin bolca bu-
lunduğu saptandı. Bu bölgede serolojik olarak
kontrol edilen 32 köpekten dokuzunda dirofila-
riasis'in saptanması hastalığın Ankara çevresin-
deki köpeklerde yaygın olabileceği fikrini
verdi.

Dirofilariasis tanısı konulan yedisi erkek,
ikisi dişi, toplam dokuz köpeğin ev dışında bes-
lendiği ve tamamının iri yapılı köpeklerden
oluştuğu bulgulan hastalıkla ilgili bildirimlere
uymaktadır (4, 8, 30) Araştırıcılar (5,30) dirofi-
lariasis'e Boxer, Setter, Alman kurdu, Pointer,
Retriwer ve Beagle ırkı köpeklerde rastladıkla-
rını bildirmektedirler. Bu araştırmada hastalığa
dördü Kangal, ikisi Boxer, biri Rothweiler, biri
Alman Kurdu ve biri de Setter ırkı olan köpek-
lerde rastlanması dirafilariasis'in daha çok iri
ırk köpeklerde görüldüğü tezini doğrular nite-
liktedir. Hastalığın iri ırk köpeklerde sık görül-
mesi bunların genellikle ev dışında beslenmele-
ri, vücut yüzeylerinin daha büyük ve sivrisinek
saldırılanna karşı tepkilerinin az olmasıyla
açıklanabilir.

Köpeklerde dirofi lariasis' in çoğunlukla
asemptomatik seyrettiği, hafif enfestasyonlarda
durgunluk, iştahsızlık ve halsizliğin; ağır olgu-
larda ise öksürük, dispne, durgunluk, ekzersize
intolerans gibi semptomların görülebileceği
(22, 29, 30, 33) bildirimlerine uygun olarak bu
araştırmadaki köpeklerden dördünde hastalık
asemptomatik seyrederken, dördünde sözü edi-
len semptomlardan bir veya bir kaçının birlikte
bulunduğu saptandı. Köpeklerden birinde ise
halsizlik dışında bir semptoma rastlanmadı.

Klinik semptom gösteren 5 köpekten sade-
ce ikisinde natif kontrolde mikrofiler belirlen-
mesi, semptom göstermeyen 4 köpekten hiç bi-
rinde mikrofiler saptanmaması çeşitli
araştırıcıların (7, 15, 16, 30) bu hastalığın tanı-
sının natİf mikrofiler kontrolüyle her zaman ko-
nulamayabileceği bildirimlerine uymaktadır.

Bu araştırmada dirofilariasis' in serolojik
tanısında kullanılan çeşitli serolojik testlerden
(3, 10, ı4, ı5, 26, 30) biri olan Diro-CHEK di-
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ğerlerinden daha ekonomik olması göz önünde
bulundurularak tercih edildi.

Dirofilariasis' le ağır enfeste köpeklerde to-
rasik radyografide sağ ventriküler genişleme,
ana pulmoner arterlerde belirginleşme, kaudal
akciğer loblarında ödem, hemoraji ve paranşi-
rnal bozuklukların bulunabileceği bildirimlerine
(22, 23, 25, 29) benzer olarak bu araştırmada
ağır enfeste bir köpekte akciğer arterlerinde dü-
zensiz genişlerneler, kaudal akciğer loblannda
parçalı, intersitisyel veya alveoler infiltrasyon
alanları ve EKG de sağ ventrikü1er hipertrofiye
özgü bulgular belirlendi. Losonsky ve ark (25)
mikrofileremi saptanan 200 dirofilariasis' li kö-
peğin %86sında akciğerlerde ve %60 ında sağ
ventrikü1de patolojik değişikliklere rastlandığı-
nı bildirmektedirler. Bu araştırmada kullanılan
dirofilariasis'li 9 köpek te söz konusu EKG ve
radyolojik değişikliklere dispne semptomu gös-
teren mikrofileremili iki köpekten birinde rast-
landı.

Thiacetarsamide sodium uygulamasını ta-
kiben kalp ve akciğerde bulunan ergin dirofiler-
lerin ölmesi ile gelişebilecek tromboembolik ve
parenşimal bozuklukların öksürüğe neden ola-
cağı veya öksürüğü artıracağı ve dispneye yol
açacağı bildirimlerine (31, 32) benzer olarak bu
araştırmada ilaç uygulaması öncesi öksürük vel
veya dispnesi bulunan hastalarda sağaItım son-
rası öksürüğün ve dispnenin arttığı saptandı.
Klinik olarak dispnesi ve öksürüğü bulunmayan
hastaların ise ilaç uygulamaları sonrasında ök-
sürmedikleri ve dispne göstermedikleri saptandı
ve bu durum EKG'de ve thoraksın radiografik
kontrollerinde kalp ve akciğerlerinde patolojik
bir değişikliğe rastlanmayan hastalarda Thiace-
tarsamide sodium uygulaması sonrası ortaya çı-
kabilecek yan etkilerin vücut tarafından kom-
panze edilebileceğini gösterdiği kanaatindeyiz.
Ilaç uygulamaları sonrası artan öksürüğün bir
köpekte 15, diğer köpekte ise 20 gün içinde ha-
fifleyip ortadan kalkması literatür bildirimlerine
(4,30) uymaktadır.

Uygulama sonrası %10-15 oranında görü-
lebileceği bildirilen (17, 19) kusmaya bu araş-
tırmadaki 9 köpeğin hiç birinde rastlanmadı.
Ayrıca iki köpekte ilaç uygulamaları sırasında
belirlenen polidipsi karaciğerde oluşabileceği
bildirilen (17, 19) hiperemiye bağlandı.

Drofilariasisli köpeklerde akciğerlerdeki
parenşimal bozukluklara ilişkin olarak hemoptİ-
si görülebileceği bildirimlerine (30, 3 ı) karşın
bu araştırmada klinik semtom gösteren ve gös-
termeyen köpeklerin hiçbirinde hemaptisi gö-
rülmedi.
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Çeşitli araştıncıların (2, 7, 10, ll, 13, 23)
i2 saat aralıklarla i.V., 2.2 mglkg dozda dört
kez kullanılmasını önerdikleri Thiacetarsamide
sodium uygulaması sonrası iki köpekte ölümün
meydana gelmesi bu hayvanların akciğer ve
kalplerinde ergin parazitlerin fazla (142 ve 86
adet) miktarda bulunmasına bağlandı.

Thiacetarsamide sodium'un damar dışına
kaçtığında şiddetli ağrı, şişkinlik ve doku nek-
rozu gibi komplikasyonlara neden olabileceği
uyarılarına (4, 30) benzer olarak bu araştırmada
da ilacın damar dışına kaçırıldığı bir köpekte
bacakta ağrılı şişlik meydana geldi.

Thiacetarsamide sodium uygulamasından
sonra olguların %5'den daha azında şiddetli he-
patotoksisiteye ilişkin olarak gelişebileceği bil-
dirilen ve belirlendiğinde ilaç uygulamasının
derhal durdurulması yönünde uyarılar bulunan
ikterus (4, 17, 18, 27, 30, 33) bulgusuna bu ça-
lışmadaki köpeklerin hiçbirinde rastlanmadı.

Thiacetarsamide sodium uygulamaları sıra-
sında serum karaciğer enzim aktivitelerinin ço-
ğunlukla artacağı bildirimlerine (I 7, 30) uygun
olarak bu araştırmada sağaltımı yapılan köpek-
lerde SGOT da istatistik önem taşımayan ve
SGPT da ise P<O.OI oranında önemli değişik-
likler saptandı. İdrar 667 düzeyinde belirlenen
önemli olmayan değişiklikler tubulus epitelle-
rinde ileri düzeyde bir yıkımlanma olmadığını
şeklinde yorumlandı.

Bu araştırmada kullanılan köpeklerde sa-
ğaltımın 1. gününde parsiyel 0ı basıncında be-
lirlenen düşüş ve COı basıncındaki artış çeşitli
araştırıcılarca Thiacetarsamide sodium cnjeksi-
yonundan sonra oluşacağı bildirilen hipoksemi-
ye (31) bağlandı.

Bu araştırmadaki adulticid sağaltımından
önce bireysel bazda trombosit sayısının 85
bin' e inmesi dirofilariasis' li hastalarda yarala-
nan arter yüzeyleri ve ölü drofiler parçalarında
platelet oluşumuna bağlı olarak trombositopeni
gelişeceği bildirimlerine (3 I, 32) uymaktadır.
Ilaç uygulaması sonrası trombosit sayısında b.e-
lirlenen artış hastaların sağaltıma iyi yanıt ver-
diği şeklinde yorumlandı.

Thiacetarsamide sodium uygulamasına
bağlı hepatik toksisitenin erken laboratuvar bul-
gusu olan ve ilaç uygulamasını durdurmak için
tek başına belirleyici olmadığı bildirilen biliru-
binüriye (4, 17,27,30,33) bu araştırmadaki kö-
peklerin 6 sında sağaItımın 2. gününde, birinde
sağaItım sonrası 15. günde rastlanmasına karşın
ilaç uygulamasına devam edildi.

Hastalık ve stres durumlarında salgılanan
diatebojenik hormonların etkisine bağlı olarak

glikozüri ve ketonürinin ortaya çıkabileceği bil-
dirimine (27) uygun olarak bu araştırmada bir
köpekte glikozüri ve ketonüri belirlendi. Protei-
nürinin ve idrar tortu analizinde lökosit ve
eritrositlerin görülmesi ise dirofilariasis'li has-
talarda oluşabileceği bildirilen (30) glomerulo-
nefritise; ilaç uygulaması sonrası bu bulgulara
ilave olarak böbrek ve/veya idrar kesesi epitel-
Ierinin görülmesi ilacın nefrotoksik etkisine
(30) bağlandı.

Sonuç olarak; köpeklerde Dirofilaria immi-
tis' in neden olduğu dirofilariasis' in tanısının
konulmasında ve ergin sağaItımında kullanılan
Thiacetarsamide sodium 'un etkinliğinin saptan-
masında ELlSA testinin yararlı olabileceği ka-
nısına varıldı.
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