
Ankara Üniv. Veı. Fak. Derg.
44. 267-276, 997

KÖPEKLERDEKİ DİROFİLARİASİs OLGULARıNDA
KAN, İDRAR VE ABDOMİNAL SIVIDA
BİYOKİMYASAL DEGİşİKLİKLER

Mehmet ŞAHAL *
Naci ÖCAL ****

Mehmet ÖZLEM** Betül TANYEL***
Tevhide SEL*****

The Biochemical Changes in Blood, Urine And Abdominal Fluid in Dogs With Infected by
Dirofilaria immilis

Summary:ln the present study 12 dogs aged between 8 month - 7 years with infected with
Dirojilaria were studied in Internal Medicine Clinic of A. Ü. Veterinary Faculty between /990 and
/996. Lo healthy mature dogs were used as control.

In the clinical examination of infected animals, obviouse tricuspital valvula sistolic murmur,
dispnea, ascites and exercise intolerance were recorded in four dogs, in the other eight dogs
continuous dispnea and lose in body weight were examined.

Statistically important decreases (P<0.05) were determinated in mean HC0'3 (21,84 nl111ol/1)
and BD (Base status -3,06 mmol/l) values in venous blood gas analyses of infected dogs with respect
to the control animals. A slightly decrease in mean erythrocyte count (5.67 loo/mm3), MCV (82.42 l/)
and HCT (45.2 %) values were found in dogs with dirofUariasis according to control group. On the
other hand, a considerable incerease (p<O.OI) in leukocyte COUlzt(/2,85 ıd/mm.!) was observed in
dogs with dirofilariasis.

Eosinophili and basophili that have no statistical importance in differantial blood profile of
the infected dogs was seen. There was no considerable difference in mean blood serum total protein
(gld!), glucose (mg/d!), GOT (U/I) and GPT (U/I) values with respeL.t to control dogs. Important
increases (p<0.05) and (p<O.OI) in serum urea (58.22 mg/dı) and ALP (79.09 U/L) values compared
to healthy dogs were atıracted atıention.

Serum BSP test was applied to nine dogs in order to evaluate hepatic functions of infected
dogs. Medium (>%5) and severe (>%25) damage was examined in the liver of 89 % of animals.
Remarkably increased proteinuri (+5) were analyzed in dogs with dirofilariasis.

Mesothelial cell, neutrophil granuloeyte and basophil granZllocyte were observed in
abdominal fluid accumalated due to right heart and liver failure in four infected dogs. Abdominal
fluid was transudate in nature, the protein and glucose values were increased to 2.11 gr % and
I82mg % respectively. The three dogs fluid pH were found acidie while one dog abdominal fluid were
alkalic. In necropsi of died two dogs, microfUarias in venous vessels, lung, /iver and kidney and
approximately 8-1 I mature Dirofilaria immitis in right ventricule and arteria pulmona/i.l' were seen.

Key words: Dirojilariasis, dogs, biochemical analy.'ie, some bodyjluide

Özet: Çalişmada /990-/996 yılları arasmda A.Ü. VeterinerFakültesi iç Hastaltkıarı Kliniğine getirilen
Dirojilaria immitis ile enfekte, yaşları 8 ay - 7 yıl arasmda değişen 12 adet köpek kullanıldı. Ayrıca LO adet
sağltk/ı erişkin köpek kontrol grubunu oluşturdu. Hasta hayvanların klinik muayenelerinde dört köpekte belir-
gin sistolik trikiispital kapak üfürümü, solunum giiçlüğü, assites ve çabuk yorulma tespit edildi. Diğer köpek-
lerde ise sürekli solunum güçlüğü ve zayiflama dikkati çekti.
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Enfekte köpeklerin venöz kan gazlan analizinde ortalama HC(Jı (2 J,84 mmolll) ve baz durumu (BD -
3,06 1/1Inolll)değerlerinde kontrol grubuna göre önemli (p<O,05) düzeyde azalma göriildii.

Diru./ilariasisli köpeklerin urtalama eritrosit sayısı (5,67 106Imm3), MCV (82,42//) ve HCT (9r45,2)
değerlerinde kuntrol grubuna göre hafif hir azalma.te,ıpit edildi. Lökosit sayısll1l11(/2,85 /(/lmm

3
) ise kontrol

grubuna göre önemli (p<o,OI) düzeyde artflğı görüldü Enfekte köpeklerin dileransiyel kan tablosunda istatis-
tiksel önemi olmayan eozinofili ve bazofili tespit edildi.

Enfekte köpeklerde kan serUlııu ortalama total protein (% g), glikoz (% mg) ve COT (UII), CPT (VLL)
değerlerinde kontrol grubuna göre kayda değer bir değişiklik tespit edilmedi Serum üre (58,22 % mg) ve ALP
(79,09 VI!) değerlerinde ise kontrol grubuna göre önemli (p<o,05 ve p<O,OJ) düzeyde m°tlşlar tespit edildi.

Dirojilariasisli köpeklerin hepatik fonksiyonlarll1l11 değerlendirilmesi amacıyla dokuz köpekte uygula-
nan serum BSP testinde hastalann % 90 'lI1dakaraciğer in orta (>%5) ve şiddetli derecede (>%25) zarara u,ğ-
radığı tespit edildi.

Dirofi/ariasisli köpeklerin idrar muayenelerinde kontrol hayvanlanna göre kayda değer (5+)
proteinu ri dikkati çekti.

Enfekte köpeklerin dördünde sağ kalp ve karaciğer yetmezliğinden kaynaklanan assİtesİn sitolojik in-
celenmesinde mezatelial hücre, nötrofil granulosit ve bazofil granulosit belirlendi. Abdominal sıvımn transudat
olduğu, protein düzeyinin %2, J i g 'a, glikoz miktarınll1 %182 mg 'a kadar yükseldiği, üç köpekte sıvı pH 's111111
asit, birinde alkali özellik taşıdığı belirlendi Bu köpeklerden ölen iki tanesinin otopsisi sonucunda akciğer,
böhrek ve karaciğerdeki venöz damarlar içinde mikro./ilarialara, sağ kalp ventrikülünde ve arteria pulmonaliste
8-11 adet olgun Dirofilaria immitis 'e rastlandı.

Anahtar kelimeler: Dirojilariasis, köpek, biyokimyasal analiz, bazı vücut sıvi/arı

Giriş

Dirofilaria immltlS, başlıca köpeklerde
olmak üzere kedi, tilki, kurt, ayı, at ve arasıra
insanlarda da görülen bir parazittİr
(3,8, i3,22,28). Bu nematod Orta Amerika,
Japonya, Avustralya ve Akdeniz ülkelerindeki
köpeklerde çok yaygın bulunmaktadır (8,22).
Yurdumuzda ilk kez 1951 yılında A. Ü. Vete-
riner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Kliniğine getirilen yabancı orijinli bir köpekte
parazitin mikrofilerleri görülmüştür. Bu para-
zite Türkiye'deki yerli köpeklerde ilk defa E-
lazığ'da rastlanmıştır (8).

Olgun nematod, köpeklerde kalbin sağ
ventrikülüne (kalp kurdu) veya pulmoner ar-
terlere yerleşmektedir (3,8, 11,22). Parazitin
dişileri dolaşım kanına günde birkaç bin
mikrofilarya bırakabilmektedir (3,22,27).
Mikrofilerlerin perifer kandaki günlük göçleri,
pulmoner arterlerle venler arasındaki oksijen
basıncının farkına bağlı olmaktadır. Şöyle ki:
MikrofilericI' kanda oksijen basıncı düştüğü
zaman perifer kana çıkmakta, yüksek olduğu
zamanlarda ise pulmoner arterlerde toplan-
maktadır (8). Kan dolaşımındaki
mikrofilaryalar, çeşitli kan emen sivrisinek
türleri tarafından kanla birlikte alınarak bu

arakonakçının tükrük bezinde 2-3 hafta içeri-
sinde 3. dönem enfektif larva haline geçmek-
tedir. Bu larvalar daha sonra sivrisineğin
soktuğu aynı veya başka bir konakçıya geçe-
rek 3-4 ayda olgunlaşmaktadır. Larva sağ
ventriküle göç ederek olgunlaşmasını tamam-
lamakta ve aynı siklus tekrarlanmaktadır
(3,8,27 ,28).

Dirofilaria immitis larvasının arako-
nakçı sivrisinekte gelişmesi çevre ısısından
etkilenmektedir (8,23,3 I). 2 1,1Oc nin altında-
ki sıcaklıkta larva gelişmesi uzamakta, 15,6°C
nin altındaki sıcaklık ise parazitin olgun şekli
için öldürücü olmaktadır (23). Enfeksiyonun
yayılmasında sivrisineklerden başka bazı pire,
bit ve kenelerde roloynamaktadır (27). İn-
sanlarda larva seksüel olgunluğa ulaşmadan
öldüğünden, insan Dirofilaria immitis için son
konakçı olmaktadır (22,27,28). İnsan imrnun
sistemi sağ ventrikülde paraziti olgunlaşama-
dan öldürmekte, ölü parazit daha sonra
pulmoner arterde emboliye yol açabilmekte-
dir. İnsan kanında mikrofilarya görüldüğüne
dair bilgi bulunmamaktadır (3, i3,27,28). Bu
parazite bugüne kadar 100'den fazla insanııı
kalp ve pulmoner arterlerinde, nadiren göz ve
subkutan dokusunda rastlanmıştır (4,5, i3). İki
olayda canlı fakat olgun olmayan parazit bu-
lunduğu bildirilmiştir (27). Genellikle 28 ya-
şından büyüklerde görülen (27,28) pulmoner
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dirofilariasis'e Hindistan'da LO yaşındaki bir
kız çocuğunda rastlanmıştır (2).

Köpeklerde Dirofilaria immiıis enfeksi-
yonunda sivrisinekler ve ısı gibi çevre şartları
kadar, köpeklerin yaşı da önem taşımaktadır
(3 I). 4 ile 7 yaş arasındaki köpeklerde enfek-
siyon riskinin en yüksek olduğu, ayrıca erkek
köpeklerde dişilerden birkaç kat fazla enfek-
siyon riski olduğu bildirilmiştir (I 0,25,30). 8-9
yaşından büyük köpeklerin ölmesi veya
immun sistemlerinin parazitin olgunlaşmasını
engeııemesi sonucu yaşlı köpeklerde enfeksi-
yon riski azalmaktadır (I O). Ev dışında, açık
alanlarda barındırılan ve özeııikle iri yapılı
köpeklerde de enfeksiyon riskinin arttığı bildi-
rilmektedir (I 0,25,30).

Dirofilaria immiıis ile enfekte köpek le-
rin bazılarında klinik belirtiler görülmeyebilir.
! (astalıkta ilk bulgular, hareket yeteneğinde
azalma ve ağırlık kaybı olmakta, çoğunlukla
da öksürük, solunum güçlüğü ve göğüste ağrı
görülmektedir (I 3,20,22,23,25). Arasıra ateş
ve arthritis benzeri semptomlar görüldüğü de
bildirilmiştir (22). Dirofilariasis'de klinik
semptomlar hayvanda pulmoner ödem, sağ
kalp bozukluğu ve assites gelişince ağırlaş-
maktadır (20,23). Köpeklerin az bir kısmında
posterior vena cava'nın obstrüksiyonu sonu-
cunda akut sendrom gelişmekte, bu köpeklerde
ancmi, hemoglobinemi ve hemoglobinuri
(Dirofilarial hemoglobinuri=caval sendrom)
görülmektedir (I 5,17, i9,23).

Parazitin şiddetli veya uzun süreli en-
[eksiyonunu takiben pulmoner damarlarda
patolojik değişiklikler sonucunda pulmoner
hipeıtansiyon oluşmaktadır. Pulmoner arter-
lerde intimal hiperplazi, tromboembolizm,
arteriyel duvarların zedelenmesi ve akciğer-
Icrdeki parenşimal lezyonlar pulmoner hiper-
tansiyona neden olmaktadır (I 6, i8;26,29).
Lezyonların oluşumunu takiben, pulmoner
damarlarda elastikiyetin azalması ve direncin
artmasıyla hipertansiyon gelişmektedir. Da-
marlarda direnç artışı akut kardiyak yetmezli-
ğe (özeııikle sağ ventrikülde) neden olmakta-
dır (I 8). Pulmoner hipertansiyon
dirofilariasis'li köpeklerin çoğunda oluşmakta
ve hastalığın semptom larının gelişmesinde
önemli roloynamaktadır. Assites ve kalpte
endokardiya! üfürümler, özeııikle hipertansi-
yonla birlikte görülmektedir (29). Sağaitım
uygulamalarında en büyük problem olgun pa-

razitin ölmesi sonucu pulmoner
tromboembolizm oluşmasıdır (I 6). Pulmoner
arterlerde canlı parazitin bulunması da kan
akışını engelleyerek arteriyel basıncı artır-
maktadır (I 8,29).

Bir multiorgan sistemik hastalığı olan
dirofilariasis' de köpeklerde glomerulonefritis
ve glomeruler protein kaybı görülmektedir
(6,7,12,24). Başlıca renal değişiklikler;
endotelyal hücrelerde atrofi, mikrofiler ve
bunların kalıntıları ile glomelUlus
kapillerlerinde şekil değişiklikleri ve tıkan-
malar, epitel hücrelerin dejenerasyonu ve
Bowman kapsülünde kalınlaşma olmaktadır
(24). Filariyal nefropatinin patogenezinde
immun kompleks oluşumunun roloynadığı
ileri sürülmektedir (I 2). GlomelUler bazal
membranda mikrofilaryal antijenlerin topla-
narak immun kompleksler oluşturması
glomerulopatiye yol açmaktadır (6,7).
GlomelUler kapillar lumenin daralması ve ba-
zal membran değişiklikleri mikrofilaremili
köpeklerde daha şiddetli ortaya çıkmaktadır.
Bu köpeklerde, mikrofilaremi tesbit edilme-
yen köpeklere nazaran idrar protein konsant-
rasyonunun daha az olduğu saptanmıştır.
Mikrofilaremi tesbit edilmeyen köpeklerde
antikor titresinin daha yüksek bulunması,
hiperimmun durum sebebiyle mikrofilaremi
oluşmasını engellemektc, fakat bu köpeklerde
daha yüksek protcinuriye sebep olmaktadır (6).

Dirofilariasis'li köpekleri n sağ
ventrikülünde aşırı yük artışı konjestif kalp
bozukluklarına ve özelliklede karaciğer, böb-
rek gibi organlarda fonksiyon değişiklikleri ilc
çeşitli derecelerde pulmoner embolizm ve
pulmoner hipertansiyona sebep olmaktadır
(6, i8,24,25). Pulmoner, kardiyak, renal ve
hepatik lezyonlarla birlikte filariyal hastalık-
larda; kan gazları değişiklikleri, karaciğer en-
zimlerinin yükselmesi, hepatik fonksiyonun
azalması, proteinuri ve üremi bulgu ları görü-
lebilir. Kitagawa ve ark. (20) venöz kandaki
pOı'nin kalp kurdu olmayan köpeklerde 55,3
mmHg, enfekte köpeklerin hafif etkilenmiş
olanlarında 46,0 mmHg ve şiddetli etkilen-
mişlerde 40,0 mmHg'ya, pC02'nin ise kalp
kurdu olmayan köpeklerde 42,6 mmHg, hafif
etkilenmiş köpeklerde 42,3 mmHg'ya, şid-
detli etkilenenlerde 37,6 mmHg'ya kadar ö-
nemli derecede azalma gösterdiğini bildir-
mektedirler. Normal köpeklerde venöz kan
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pH'sının 7,354, HC03-'ın 19,5 mmolll, BD
'nin -4,2'nin mmolll olduğu, şiddetli enfekte
köpeklerde ise pH'nın 7,31 Tye, HC03-'ın
lS,8mmolll'ye, BD'nin -8,5 mmolll'ye düştü-
- ğü belirtilmektedir (20). Dirofilariasis'li kö-
pekIerin serumunda GOT, ALP (15) ve GPT
(15,20) enzimlerinin önemli derecede yüksel-
diği saptanmıştır. Ishihara ve ark. (15), ortala-
ma serum üre nitrojen düzeyinin sağlıklı kö-
pekierde 17 (%36,38 mg üre), dirofilariasis'li
köpeklerde 23 (%49,22 mg üre), dirofilarial
hemoglobinuri'li köpeklerde ise 49,9 mg/dı
(% i06,79 mg üre) olduğunu bildirmektedirler.

Bu çalışmada görülen dirofilaria ile
enfekte köpeklerde venöz kan gazları, asit-baz
dengesi, kan tablosu, kan serumunda total
protein, üre, glikoz, GOT, GPT ve ALP en-
zimlerİ ile idrar analizleri ve karaciğer fonksi-
yon testi yapılarak organizmada hastalığa bağlı
olarak oluşan değişiklik derecelerinin belir-
lenmesi ve bu değerlerin hastalığın tanı ve
prognozundaki önemlerinin araştırılması a-
maçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Çalışmada 1990- 1996 yılları arasında
A.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar
Anabilim Dalı Kliniğine getirilen ve yapılan
kan muayenelerinde mikrofiler saptanan,
dirofilarya ile enfekte, yaşları 8 ay- 7 yıl ara-
sında değişen, değişik ırkıarda i2 adet köpek
kullanıldı. Ayrıca 10 adet sağlıklı, erişkin kö-
pek kontrol grubunu oluşturdu.

Enfekte ve kontrol grubundaki köpek-
lerden heparinize edilmiş 2 ml'lik plastik en-
jektörlere havayla teması minimum olacak
şekilde alınan venöz kan örneklerinde: pH,
pC02, p02, 02Sat, HC03- ve BD (Baz Duru-
mu) ölçümleri Coming 170 pHlBlood Gas
Analyzer cihazında yapıldı.

Aynı kan örneklerinde, eritrosit sayısı
(RBC), ortalama korpüsküler volüm (MCV),
hematokrit (HCT), lökosit sayısı (WBC) ve
hemoglobin (Hb) değerleri Contraves Digicell
3 iOOh ve Contraves Haemocell 400h cihazla-
rıyla ölçüldü. Diferansiyel kan tablosu Giemsa
ilc boyanarak incelendi.

Her iki gruptaki köpeklerden
antikoagulantsız tüplere alınan kan örnekleri,
3000 rpm' de 15 dakika santrifüj edilerek se-
rumu ayrıldı. Kan serumunda, total protein

Biüret metoduna göre,Boehringer Mannheim
GmbH Diagnostica (Best.-Nr.124 281), üre
Berthelot reaksiyonuna göre, Merckotest
(Cat.No. 143 i5), glikoz enzimatik
kolorimetrik metotla, Glu-cinet Sclavo
Diagnostici (Cat.No.8 LO16), glutamat-
okzalasetat transaminaz (GOT) Sigma (C at.
No.SOS) 2,4-dinitrofenilhidrazin ile, glutamat-
piruvat transaminaz (GPT) Sigma
(Cat.No.SOS-P) 2,4-dinitrofenilhidrazin ile ve
alkali fosfataz (ALP) Sigma (Cat.No.104.LL)
p-nitrofenil ile kolorimetrik yöntemlerle tayin
edilerek Shimadzu spectrophotometer UV-
120-01 'de ölçülmüştür.

Sağlıklı ve enfekte köpeklerden kateter
ve gönüllü urinasyonla toplanan idrar örnekle-
rinde rutin yöntemlerle fiziksel ve
mikroskopik muayeneler yapıldı (9).

Enfekte köpeklerden assites saptanan
dördünde, abdominal bölgeden ponksiyonla
alınan periton sıvısında sitolojik muayeneler
yapıldı ve total protein ile glikoz (serum için
kullanılan kitlerle) düzeyleri belirlendi.

Enfekte köpeklerin dokuz tanesine
Bromsulfalein (Merck) ile BSP testi uygula-
narak karaciğer fonksiyonları değerlendirildi (ı).

Kontrol grubu ile enfekte grupdaki kö-
pekIerin laboratuvar bulguları Student 's t testi
ile karşılaştırıldı (14).

Bulgular

Hasta hayvanların klinik muayenelerin-
de, 4 köpekte belirgin sistolik triküspital ka-
pak üflirümü, solunum güçlüğü, assites ve
çabuk yorulma görüldü. Diğer köpeklerde ise
sürekli solunum güçlüğü, öksürük ve zayıfla-
ma kaydedildi. Enfekte köpeklerin venöz kan
gazları analizinde (Tablo i) ortalama pH,
pC02, P02 ve 02Sat. değerlerinde kontrol
hayvanlarına göre istatistiksel yönden önemli
olmayan azalmalar belirlendi. Ortalama
HC03- ve BD değerlerinin ise sağlıklı köpek-
lerden önemli derecede (P<O,05) düşük oldu-
ğu görüldü.

Dirofilariasis' ii köpekleri n ortalama
RBC, MCV ve HCT değerleri kontrol grubu-
na göre hafif düşük, Hb ise hafif yüksek bu-
lundu (Tablo 2). Enfekte köpekleri n ortalama
WBC değeri sağlıklı köpeklere nazaran ö-
nemli derecede (P<O,O i) artış gösterdi.Hasta
köpekleri n diferansiyel kan tablosunda (Tablo



KÖPEKLERDEKi DiROFiLARİASis OLGULARıNDA KAN, iDRAR VE ARDOMiNAL SIVIDA
BiYOKiMY ASAL DEGişiKLİKLER

271

3) istatistiksel önemi olmayan eozinofili ve
bazafili belirlendi. Nötrofil sayısının sağlıklı
köpeklerden önemli düzeyde (P<0,05) yüksek,
lenfosit ve monosit sayılarının ise önemli dü-
zeyde (P<O,05) düşük olduğu saptandı. .

Enfekte köpeklerin kan serumunda
(Tablo 4), ortalama total protein, glikoz, GOT
ve GPT değerlerinde kayda değer bir değişik-
lik bulunmadı. Ortalama üre ve ALP değerle-
rinde ise kontrol köpeklerine göre önemli dü-
zeyde (P<O,05 ve P<O,O i) artışlar kaydedildi.

Dirofilariasis'li köpeklerin idrar anali-
zinde, kontrol hayvanlarına göre belirgin dere-
cede artan proteinuri (+5) dikkati çekti (Tahlo 5).

Assites olaylarında abdominal sıvının
(Tablo 6) sitolojik muayenesinde; mezotelial
hücreler, nötrofil granulositIer ve bazafil
granulositler saptandı. Ayrıca; sıvıların

transudat karakterde olduğu, proteının %
2,llg'a, glikozun % 182 mg'a kadar yüksel-
diği görüldü.

Dirofilariasis'li köpeklerdeki hepatik
fonksiyonların değerlendirilmesi amacıyla 9
köpekte gerçekleştirilen BSP testinde; hay-
vanların % 45'inde karaciğerin orta (>%5
BSP retensiyonu), % 45'inde şiddetli derece-
de (>%25 BSP retensiyonu) zarara uğradığı
saptandı. Enfekte köpeklerden ölen iki tanesi-
nin otopsisi sonucunda; akciğer, böbrek ve
karaciğerdeki venöz damarlar içersinde
mikrofılaryalar ile kalbin sağ ventrikülünde ve
arteria pulmonaliste 8-11 adet olgun
Dirofilaria immitis'e rastlandı (A.Ü. Veteriner
Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nın
15/11/1991 tarih, AD-587/91 sayılı ve
21/1/1993 tarih, AD-36/93 sayılı raporları

Tablo 1: Sağlıklı ve dirofilariasisli köpeklerde venöz kan gazı analiz sonuçları
Table 1: The venous blood gas values in healty dogs and dogs with dirofilariasis

•

Gruplar
Parametreler Kontrol grubu Enfekte gruı :tt

n .x. Sx . Min-max n x Sx min-max
pH (-log W) 10 7,34 0,012 7,29-7,40 9 7,31 0,017 7,22-7,37 1,600

pCOı (mmHg) Lo 49,90 2,03 39,3-56,5 9 43,98 2,70 30,1-55,7 1,772

pOı (mmHg) Lo 48,07 3,40 36,7-58,0 9 44,78 3,88 25,7-56,2 0,641

HCO') (mmallı) Lo 25,64 0,68 21,5-28,6 9 21,84 1,16 14,8-26,6 2,849*

Oı Sat(%) Lo 72,01 4,54 54,0-85,0 9 65,10 5,68 32,1-77,7 0,960

BD (mmolll) 10 0,53 0,72 -3,1 -4,3 9 -3,06 1,15 -8,7 - 2,1 2,705*

* : p< 0,05

Tablo 2: Sağlıklı ve dirofilariasisli köpeklerde kan tablosu sonuçları
Table 2: The blood profile in healthy dogs and dogs with dirofilariasis

Gruı lar
Parametreler Kontrol grubu Enfekte grup :tt

n x Sx Min-max n x Sx mın-max
RBC ( iOll/mm-') Lo 5,82 0,14 5,00-6,44 12 5,67 0,41 2,56-7,32 0,320

MCV (43) ıo 85,30 1,41 78-92 12 82,42 2,13 66,93 1,117

HCT (%) Lo 48,53 1,88 39,2-55,4 12 45,42 3,15 22,8-58,4 0,806

WBC (lO-'/mm') Lo 7,18 0,63 4,4-10,9 12 12,85 1,50 7,7-23,8 -3,247**

Hb (g/dl) Lo 13,38 0,52 11,0-16,4 12 14,40 1,07 4,5- i8,2 -0,804

** : p< 0,01
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Tablo 3: Sağlıklı ve dirofılariasisli köpeklerde diferansiyel kan tablosu sonuçları
Table 3 : The differantial blood profile in healthy dogs and dogs with dirofiariasis

Gruı lar
Parametreler Kontrol grubu Enfekte grup :tt

(%) n x Sx mın-max n x Sx min-max
Nötrofil 5 59,2 1,53 55-64 12 65,92 1,16 59-74 -3,264*

Lenfosit 5 21,9 0,80 20-24 12 15.03 1,4 i 10-29 3,013*

Monosit 5 10,5 0,98 8-14 12 5,60 0,87 2-12 3,267*

Bazatıl 5 2,2 0,80 0-4 12 3,75 0,84 O-I i -1,095

Eozinofil 5 6,1 0,32 5-7 12 9,69 1,55 2-19 -1,462

* : p< 0,05

Tablo 4: Sağlıklı ve dirofilariasisli köpeklerde kan serum u analiz sonuçları
Table 4: The results of blood serum analyses in healthy dogs and dogs with dirofilariasis

Gruplar
Parametreler Kontrol grubu Enfekte grup :tt

n x Sx min-max n x Sx mın-max
Total potein (%g) LO 6,29 0,25 5,33-7,65 12 6,96 0,43 4,32-9,60 -1.276

Üre (%mg) LO 32,07 3,33 i8, i3-52,7 12 58,22 10,47 20,8- 139,8 -2.196*

Glikoz (%mg) LO 84,90 4,98 66-107 12 101,3 11,85 55-216 -ı,191
GOl' (VII) LO 18,73 3,07 7,7-32,2 9 26,84 6,45 4,3-64,0 - 1.174

GPT (VII) lO 19,29 2.19 8,2-28,8 9 44,41 20,40 4,6-199 -1,293

ALP (VII) Lo 28,66 3,23 16,7-52,0 LO 79,09 17,01 15,0-186 -2,913**

* : p<0,05, **: p<O,OI

Tablo 5: Sağlıklı ve dirofilariasisli köpeklerde idrar analiz sonuçları
Table 5: The results of mine analyses in healthy dogs and dogs with dirofilariasis

Gruplar
Parametreler Kontrol grubu Enfekte grup

N = Lo n=8
Görünüm Berrak - Hafifbulanık Hafifbulanık - Bulanık

Renk Sarı Sarı - K iri i sarı

PH 5,0-8,0 (5,89 :t 0,34) 5,0-7,0 (5,63::t 0,32)

Protein Yok (-) - (+) (+) - (+++++)

Mikroskopik 0-5 adet lökosit 3- iO adet lökosit. i-lOadet eritrosit

muayene 0-3 adet böbrek epiteli i-5 adet böbrek epiteli

•
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Tablo 6: Assitesh enfekte köpeklerde periton sıvısı analiz sonuçları
Table 6: The results of peritoncal fluid analyses of infected dogs with ~scİtes
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n=4
Parametreler i 2 3 4

Görünüm Berrak Berrak Hafifbulanık Bulanık

Renk Sarı Açık sarı Sarı Kirli sarı

Ph Asit Alkali Asit Asit

Protein (%g) 0,08 2,05 0,48 2,11

Glikoz (o/"mg) 182 125 147 134

Rivaha testi sonucu Transudat Transudat Transudat Transudat

Mesotelyal hücre, Mesotc1yal hücre, Mesotelyal hüc- Mesotelyal hücre-
Nondcjcneratif Nondejencratif re, ler,

Sitolojik muayene nötrofiL. nötrofil, Nötrofil lökosit Eozinofilik fırça
Binukleotid Küçük lenfositler, kenar lı hücre,
mesotelyal hücre Binukleotid Bazafilik hücre,

mesotelyal hücre Nondejeneratif
nötrofiller içinde
agrete olmuş
mesotelyal hücreler

Tartışma ve Sonuç

Dirofilaria immltıs tarafından oluşturulan
dirofilariasis' de enfeksiyon riskinin 4-7 yaşın-
daki köpeklerde çok yüksek olduğu ve erkek
köpeklerde dişilerden birkaç kat fazla görül-
düğü bildirilmektedir (10,25,30). A.Ü. Veteri-
ner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Kliniğinde ı990-1996 yılları arasında
dirofilariasis saptanan 12 köpeğin iO'unun
erkek, 2'sinin dişi köpek olması da bunu des-
tekler niteliktedir. Bu çalışmada hasta köpek-
lerin yaşlarının 8 ay-7 yıl arasında (ortalama 4
yaş) olduğu saptanmıştır. Hastalığın genç kö-
pekierde görülmesi, çevrede sivrisineklerin bol
bulunması ve yaz aylarında sıcaklığın
ISoC'nin üstünde olması ile açıklanabilir.
Dirofilariasis'in ev dışında beslenen ve iri ya-
pılı olan köpeklerde daha çok görüldüğü
(I 0,25,30) bildirimlerine uygun olarak; altı
kangal, üç kurt, bir puanter,bir melez ve bir
Basset ırkı olan bu çalışmadaki köpeklerin de
genellikle cv dışında aktivite gösteren hay-
vanlar olduğu tesbit edildi.

Çalışmadaki enfekte köpeklerde, diğer
bildirimiere (20,23,25) uygun klinik bulgular
saptandı. Dört köpekte ise belirgin sistolik
triküspital kapak üfürümü, solunum güçlüğü,
assites ve çabuk yorulma görüldü.

Kitagawa ve ark. (20), enfekte köpek-
lerde arteriyal ve venöz pOz'nin önemli dere-
cede düşük olduğunu, pCO/nin ise şiddetli
etkilenmiş köpeklerde önemli derecede azaldı-
ğını, bu nedenle de kan gazları analizlerinin
pulmoner embolizmin ayırımında hassas kri-
terler olduğunu bildirmektedirler. Bu çalışma-
da da enfekte köpekleri n pCOz, pOz ve OzSat.
değerlerinin sağlıklı köpeklerden daha düşük
olduğu görülmüştür (Tablo ı).
Kardiyopulmoner lezyonlarda, perfüze akciğe-
re yeterli ventilasyonu sağlamak için akciğer-
Iere doğru kan akışı güçleştiğinden, hafif
hipoksemi gelişmektedir (24). Bu çalışmadaki
enfekte köpeklerde de (Tablo I)
kardiyopulmoner lezyonlara bağlı olarak hafif
hipoksemi oluşmuş, bir köpekte pOz düzeyinin
25,7 mmHg'ya kadar düştüğü saptanmıştır.
Hipoksi durumunda, vücut alveolar oksijeni
yükseltmek için solunumu hızlandırarak ve
CO/nin kan düzeyinin azalmasının sebep ol-
duğu alkalozu dengelernek için HC03"1 atarak
tamponlama sağlamaktadır (20). Bu çalışma-
daki enfekte köpeklerde pCOz'nin hafif,
HCO,' ve BD değerlerinin önemli derecede
(p<0,05) düşük bulunması Crablo i) organ iz-
manın tamponlama yeteneğine işaret sayılmış-
tır. Enfekte köpeklerin çoğunda kan pH'sı
normal sınırlarda olduğu halde, HC03' ve BD
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değerlerinin sağlıklı köpeklerden önemli dere-
cede (p<0,05) düşük bulunması (Tablo i),
dirofilariasis' de metabolik asidoz oluştuğunu
göstermektedir.

Dirofilariasis' li köpeklerin ortalama
WBC sayılarının yüksek olduğu bulgularına
(I 5,17) benzer şekilde, bu çalışmada da orta-
lama WBC sayıları sağlıklı köpeklere göre
önemli derecede (p<O,O 1) yüksek bulundu
(Tablo 2). Bu artışın, organizmanın diğer
enfeksiyöz hastalıklara karşı direncinin azal-
masından ve hastalarda sekonder pnömonilerin
gelişmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Konuyla ilgili diğer çalışmalarda enfekte kö-
pekIerin RBe, HCT ve Hb değerlerinde ö-
nemli azalmalar belirlenirken (15,20), bu ça-
lışmadaki değişikliklerin önemsiz olduğu gö-
rülmüştür (Tablo 2). Dirofilariasis'de
eosinofili ve bazofilinin genel bulgular olduğu
belirtilmesine karşın, bunların diğer bağırsak
,paraziti taşıyan köpeklerde de görülebileceği
(25) ve dirofilariasis için spesifik olmadığı
(27), fakat bu bulguların tanıda yardımcı ola-
bileceği (i0,24,27) bildirilmektedir. Bu çalış-
mada da'nötrofil, lenfosit ve monosit sayıla-
rında önemli düzeyde (p<0,05) değişiklik ol-
duğu halde, istatistiksel önemi olmayan
eosinofili ve bazofili saptanması (Tablo 3),
dirofilariasis' de eosinofili ve bazafili bulun-
masının, ancak tanıyı destekleyici bulgular
olabileceği fikrini doğrulamaktadır.

Kitagawa ve ark. (20), ortalama serum
üre nitrojen düzeyinin sağlıklı köpeklerde
16,5 mg/dı (%35,31 mg üre), dirofilariasis'li
köpeklerde 29,7 mg/dı (%63,56 mg üre) oldu-
ğunu bildirmişlerdir. Ishihara ve ark. (15) ile
Kitagawa ve ark. (20)' ının çalışmalarındaki
bulgulara benzer şekilde bu çalışmada da, üre
düzeyinin enfekte köpeklerde önemli derecede
(p<0,05) yüksek olduğu belirlendi. Ortalama
üre düzeyi (Tablo 4) sağlıklı köpeklerde %
32,07:t3,33 mg, enfekte köpeklerde ise %
58,22:tl0,47 mg bulunmuştur. Serum üre
miktarının bir köpekte % 139,8 mg'a kadar
yükseldiği dikkati çekmiştir. Dirofilariasis'li
köpeklerde glomeruler lezyonların oluştuğu ve
gfomeruler protein kaybı görüleceği
(6,7, i2,24) verilerini destekler nitelikte bu a-
raştırmada da, enfekte köpeklerde bulunan
yüksek serum üre miktarı Crablo 4) ve
proteinuri (Tablo 5), hastalarda

mikrofılaryalara bağlı glomeruler lezyonlar
meydana geldiğini göstermektedir.

Köpeklerde karaciğer hastalıklarının
tanısı için GPT'nin GOT'den daha spesifik bir
enzim olduğu bildirilmektedir (21). Bu çalış-
mada ortalama GPT düzeyinin enfekte köpek-
lerde daha yüksek olduğu (44,41 :t20,40 UI!),
bir köpekte 199,0 UII düzeyine kadar yüksel-
diği görülmüştür (Tablo 4). Ancak, enfekte
köpeklerde karaciğerin değişik derecelerde
etkilenmesine bağlı olarak, bireysel değerlerin
çok geniş aralıkta olmasından dolayı sağlıklı
köpeklere nazaran istatistiksel önem bulun-
mamıştır. Köpeklerde karaciğer hastalıkları
için özel öneme sahip serum ALP düzeyi (21),
bu çalışmadaki sağlıklı köpeklerde 28,66:t3,23
UII, enfekte köpeklerde ise 79 ,09:t ı7,0 i U/i
saptanmıştır (p<O,O I). Enfekte köpekleri n bi-
rinde ise en yüksek değer 186,0 U/I bulun-
muştur (Tablo 4). Ishihara ve ark. (15) da sağ-
lıklı köpeklerde 8,2 KAU (58,22 U/I) olan
ALP'ın, dirofilariasis'de 11,0 KAU (78, LO
ULI), dirofılarial hemoglobinuri'de ise 25,7
KAU (182,47 U/I) düzeyine yükseldiğini bil-
dirmişlerdir. Bu araştırmada, karaciğer hasta-
lıkları için diagnostik değer taşıyan enzim le-
rin, enfekte köpeklerde sağlıklı köpeklerden
daha yüksek bulunması (Tablo 4) karaciğerin
hastalıktan değişik oranlarda etkilendiğini
göstermektedir. Ayrıca dirofilariasis' li köpek-
lerdeki hepatik fonksiyonların değerlendiril-
mesi amacıyla 9 köpekte yapılan BSP
. retensiyonu testinde de köpeklerin % 45' inde
karaciğerin orta derecede (>% 5 BSP
retensiyonu), % 45'inde ise şiddetli derecede
(>% 25 BSP retensiyonu) zarara uğradığının
saptanması bu bulguları desteklemektedir.

Sonuç olarak, dirofılariasis olaylarında
hastalarda pulmoner hipertansiyon (p02 ve
pCO/nin azalması) ve metabolik asidoz
(HCO}- ve BD' nin azalması) gelişebileceğin-
den, kan gazları ve asit-baz dengesi değerleri-
nin önemli kriterler olduğu, ayrıca kan seru-
munda üre, ALP ve GPT düzeylerinin belir-
lenmesi ve karaciğer fonksiyon testlerinin ya-
pılmasıyla, glomeruler ve hepatik fonksiyonla-
rın değerlendirilmesinin klinik tanı ve prognoz
açısından önemli olacağı kanısına varılmıştır.
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