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Üç köpekte akut generalize nöromusküler fonksiyon bozukluğu
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Özet: Bozuk gıda yiyen iki köpek te beslenmcden i2-24 saat sonra ve koyun karkası yiyen bir köpekte yemekten ı2-24 saat
sonra akut generalize nöromusküler fonksiyon bozuklugu meydana gelmiştir. Köpekler klinige getirildiklerinde gliçsüzdüler. kas
ıonusu yoktu. agrı refleksi azaımıştı ve spinal ref1eksler kaybolmuştu. Köpeklerde midriyazis ve palpebral retleks k~ybı belırIcndi.
Köpeklere 7 gün süreyle semptomatik sagaltım uygulandı. Tedavinin 5'inci gününde üç köpekten biri öldü. Dıger ikisi hır <ıy soımı
sağlıklı bir şekilde taburcu edıldiler.

Anahtar kelimeler: Köpek. nöroıııusküler fonksiyon bozuklugu

Acute generalized neuromuscular dysfunction in three dogs

Summary: ;\cute generalized neuromuscular dysfunction occurred in two dogs approximately i2-24 hours arter reeding with
spoiled meal and in another dog i2-24 hours af ter eating sheep carcass. When they were admitled to the clinics the dogs were
profoundly weak, had loss of muscle tone. diminished pain retlex and absent spinal retlexes. Mydriasis and loss of palpebral retlex
were found. The dogs treated synıptomatically for seven days. One of the three dogs died in the 5th day of the treatment. The oıher
two dogs were discharged in good condition af ter a month.
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Giriş
Köpeklerde generalize nöromusküler fonksiyon bo-

zukluğunun en yaygın nedenleri myasthenia gravis, bo-
ıulismus, poliradikulonöritis, kene paralizi ve bazı ilaç
ıoksikasyonlarıdır (I ,2, iO).

Otoimmun bir hastalık olan myasthenia graviste kas
zayıi1ığı ve aşırı yorgunl uk en belirgin semptomlardır
(6,8). Poliradikulonöritis sistemik bir hastalığın baş-
langıcında veya aşı uygulamaları ve rakun ısırmalarından
sonra ortaya çıkabilmektedir, arka hacaklarda güçsüzlük,
quadrİpleji, hipcrestezi ve hiporefleksiya görülebilecek
semptomlardır (I ,3,8). Kene paralizi dişi keneler ta-
rafından ısırılan duyarlı köpeklerde ortaya çıkar. Ani
genel paraliz dışında önemli bir semptoma rastlanmaz
(1,3,8). Botulismus C!ostridilııll horlılinlım toksinlerini
içeren gıdaların yenmesiyle ortaya çıkar. Toksinin alın-
masından 12-48 saat sonra hasta köpeklerde güçsüzlük,
kas tonusunda zayıflık ve spinal refleks kayhı, sa-
livasyon, disfaji, öksürük ve şiddetli olgularda midriyazis
görülehilir (5,6,9). Çeşitli araştırıcılar (2,3) anamnez, kli-
nik muayene, e1ektromiyografik hulgular, farelerde toksin
nötralizasyon testi ve histolojik muayene sonuçlarına ha-
karak hotulismustan şüphelenmişlerdir. Botulismusun sa-
ğaltımında tip C antitoksin uygulaması ve destekleyici sa-
ğaltım yapılmalı, hastaların ürinasyon ve defekasyon yap-
masına yardım edilmelidir (2,3,5,8).

Son zamanlarda kliniklere akut generalize nöromus-
küler paraliz semptomuyla getirilen hasta sayısının art-
ması nedeniyle, hu konuya dikkat çekmek için akut ge-
neralize nöromusküler paraliz semptomuyla getirilen üç
köpekte saptanan bulguların yayımlanması amaçlandI.

Materyal ve Metot
Bu çalışmanın materyalini çeşitli tarihlerde Ankara

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Iç Hastalıklar Anabilim
Dalı kliniğine getirilen 4 aylık erkek ve i yaşlı dişi köpek
ile, özel bir kliniğe getirilen 10 aylık dişi köpek oluş-
turdu.

Köpeklerin klinik muayenelerinden sonra hematolo-
jik kontroller ve kan serumun~ın _biyokimyasal analizi için
kan örnekleri alındı. Köpekıermide sandasıyla veya ağız.-
dan zorla Hill's kJd ve i/d diyeti ile beslendiler. Kö-
peklerden ikisine bir defa lavman yapıldı, 7 gün süreyle
kloramfenikol (Kemicetine süksinat tıakon, Carlo Erha)
50 mg/kg/gün dozda i.m., günlük 3 ml B vitamini komp-
leksi (Berovit B 12, Roche) i.m. ve günlük 60 ml/kg dozda
%5'lik dekstroz (Eczacıbaşı) ve dengeli e1ektrolit solüs-
yon u (Isolyt, Eczacıbaşı) i.v. uygulandı. Iki köpekten alı-
nan bağırsak içeriği Ankara Üniversitesi Veteriner fa-
kültesi Besin Hijyeni Anabilim Dalında C!ostridiııııı ho-
tuliııum'un varlığı yönünden (4,7) incelendi. Hayvanların
yediği gıda artığı hulunamadığından gıdada etken İzo-
lasyonu yapılamadı.
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Ölen köpeğin nekropsisi ve farelerde inokulasyon
testi TC Tarım ve Köy l)leri Bakanlığı Etlik Merkez Ve-
ıeriner Kontrol ve i\raştırma Enstitüsü'nde yapıldı.

Bulgular
Köpeklerden ikisinin 12-24 saat önee bOlUlmuş

yemek. hirinin ise koyun kadavrası yediği öğrenildi. Kli-
nık muayencde köpeklerin göğüs üstü uzandıkları, kal-
kanıadıkları, durma pozisyonunda tutulduklarında vücut
ağırlıklarını taşıyamadıkları. ayakların vücudun altına
toplanamadığı ve tutulduğu pozisyonda kaldığı (ŞekilI),
pupillada kalıcı bilateral midriyazis ve palpebral rel1eks
kaybı helirlendi. Nörolojik muayenede patellar rel1eks
kaybı. lleksör rel1ekste zayll1lk ve postural reaksiyonların
bulunmadığı dikkati çekti. Yüz ve ayak derisine iğne ile
yapılan uyarımda duyunun hafif de olsa hulunduğu be-
lirlendi. Elle besleme sırasında yu tma rel1eksinin zayıf ol-

duğu saptandı.
Sağaltımın ilk iki gününde tüm köpeklerde iyileşme

belirtisi saptandı. Hastalardan biri kliniğe getirildikten 5
glin sonra öldü. Diğer iki köpekte sağaltımın 9- ıo'uncu
günlerinde ön ayaklarda, U~-20'inci günlerinde arka
ayaklarda hareket başladı, 20.25'inci günlerde dört ayak
li/.erinde durabiliyorlardı ve midriyazisin düzeldiği dik-
kati çekti. Köpekler sağaltım111 30'uncu gününde iyileşti

ve taburcu edildiler.
Köpeklerden birinde kliniğe getirildiği gün yapılan

henıatolojik ve biyokimyasal değerlerin normal sınırlarda
olduğu belirkndi. Bağırsak içeriklerinin bakteriyolojik
muayenesinde C/osırir!iııııı hotiiLinıım izole ve identifiye

edildi.

?elil i Generalııc nöroıııırskülcr fonksiyon hozukluğu hulırnan
l:.C)pd,tc KlmiK görünüııı.
Fi~ure I. Clinical <ıppcarancc in the dog wİth generalızed neırro-
ıııııscular dysfunctıon.

Bir köpeğin nekropsisinde; karaciğer numunelerinde

peslİsid zehirlenmesine ilişkin bulguya rastlanmadığı ve
fare inokulasyon testinin negatif sonuçlandığı rapor edil-

di.

Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmadaki olgularda beklemiş gıda H; ko-

kuşmu) kadavra alımından sonra akut olarak meydana
geldiği anlaşılan tetraparezis bulgusu çeşitli araştırıcıların

bildirimlerinede uygun olarak botulisnnısu düşündür
müştür (2,3,8). Gaitada Closırilliıım türlerinin izolasyonu
güç olduğundan dışkıda bu etkeninin izolasyonu ıanıyı
kuvvetlendirmektedir (8,9). Bu çalışmada hağırsak içe.
riğimk C/osıridiıııı/ /Joıııliıııııı/ im1c ve identifiye edilmiş.
kan veya dışkıda toksin saptanması imkansulıkbr ne-
deniyle yapılamamıştır. Hastalığın beşinci gününde ölen
bir köpekten alınan bağu'sak içeriği nUlmınesındcn ya-
pılan fare inokulasyon testinin negaıif çıktığı bildirilmiş-
tir. Bu bulgu Bors ve ark. (3)'nın gecikmiş dönemde fare

inokulasyon testinin negatif çıkacağı bilelirimine uymak-

tadır.
Myasthenia graviste hastalığın klinik seyrinın f<ırklı

olması (8.10). poliradikulonöritiste hiperesıeıinin ,'arlığ]
(i ,3,8), kene paralizine neden olan Demwceıııor tlirli kc
nelerin ülkemizde hulunmaması (1 A.8) ve ananınezde
ilaç kullanımına ilişkin bir bilginin alınmaması bu ol.
gulardaki tetraparezisin nedeninin hotulisımıs olma ola-
sılığını artırdı. C/oslridiıııı/ /Joııılinıım tipleriılC karşı tire-

tilmiş antitoksinlerin hastalığın erken döneminde kulbml-
masının hayaıi öneme sahip olduğu, paraliıin şekillendiği
ileri dönem olgularda sadece destekleyici ,ağaltım ile iyı-
leşme sağlanabileceği belirtilmektedir (8.9) Generalize
paralil. hulgusu ile kliniğe getirilen hu olgularda boıuli~:-
mu st an ~üphe a~amasına kadar acilolarak destekleyici sa-
ğaltım başlatılmı~ ve hayvanlardan ikisinde belirgin bir
iyileşme sağlanırken biri ölmüştür. Ya~ayan iki hastacia
ise hu a~amadan sonra antitoksin uygulamasına gerek gij-

rülmcmiştir.
Sonuç olarak. akuı generaliıe tctraparcl.is geli~ı:1l ol

gularda bozuk gıela veya kadavra yenmesi anamneıinin
önemli olduğu. hastalarda ani ölümlerin olabileceği, kritik
elönemi atlatan gecikmiş olgularda iyi hir destekleyici ,a-
ğaltımla 30 günlük sürede iyileşme sağl~ınabileceği an-

laşıldı.

Kaynaklar
1_ Barsanli.lA (I <)SO): BolUtisll7. Tic/.: Pıım/,,,, ııııd Aıu!

Po/l'mdiculollf'lIriıis. 773-776. 111: RW Kırk (Ed). Cııl"lcnı
veteriııary Therapy. Volııme VII. Sıııaıı Alliın,d Pr;ıclicc.
WB Salınders Comp. Philadelphia.

2. Barsanli .lA, Walscr M, Halhcway CL, Bowcn .IM, ero-

wcll \V (I <)7S): Tvpe C hollllislI7 iıı AlIll'riClIII jo\hmııııls.

.lAVMA. ın. SO<)-SI3
3_ Bors ~1.Valcnlhine BA, Lahunla A (i <)RS) Neılril1J1ı/.\CL/-

IilI' diseıısf' ;11 il dog. Corncil Vet. 7X. :P<)-3-'1.'i.



Ankara Üni\ Vet Fak Derg. 48. 2001 IU9

4. Cato EP, George WL, Finegold SM ( 1986): Genus C/os/-

riı!iul1l. ı i57- i i 59. In: PHA Sneaıh. NS \!Iair. ME Sharpe.
lG Halı (Eds). Bergey"s Manual of Systematic Bac-
ıeriology. Vol ii. Williams and Wilkins. Baltimare.

5. Darkc PGG, Roherts TA. Smart L.J. Bradshaw PR
( 1976): Suspeeıeı! /)o/ll!isl1l iıı J{nhouııı!s. Vct Rec. 99. 98-
l)l).

6. Eherhart \VG (i 977): Gar/)({ge aııd Food-Borllf' 111-

/f)riCltlil)lls (EIl!f'r%vmias) 176- i 78. In: RW Kırk (Ed).
Currcnt veterınmy Thcnıpy. Yolume Vi. WB Salınders
Comp. Toronıo.

7. Kautter DA, Solomon H'\1, Lake DE, Bernard DT,
Mills DC (I 992): C/os/ridiııııı /){)lUlinulıı and i/s /oxins.

fl05-fl2! In: C vanderzant. DI' Splittstoesser (Eds). Com-
pendium of Methods for the Microhiological Examination
of Foods. 3rd ed. APHA. Washington.

8. :\'leric SM (1991): NeumlıılısclIlar Dil'orden. 723 81)7. In
RW Nchon and CC COllto (Ed). Esscntials of Smail Anİ-
mal Internal Medicine. Moshy Year Book. fblıimore.

9. Swango L.J, Bankemper KW, Kong LI (1993): Bacterİal
Disease. 273-274. In: Sl Ettinger (hı). Textbook of ve-
terinary Internal Disease of the Dog and Cal. \VB Saıınders
Comp. Philadclphia.

iO. Taylor SM (2000): Selec/ed ı!isrmlers orııııısele aııd ,he

neummuscular jııııe/wn Yel elin \lorıh /\nı Sınall Anını
Pract. 30. 59.75.

Yazışma adresi:
Pmf. Dr. Ari/KUr/dedI'
Anka/'({ Ünil'eJ'si/esi Vf'/eriner Fakül/esi

h. Has/alıklar Aııahilim Dalt

Dı ,ı-kapı, Anka/'({


	00000001
	00000002
	00000003

