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Özet: Bu çalışmada 14 köpek kullanıldı. Köpekler iki gruba ayrıldı. Salisilik asit’in etil alkoldeki % 0.1’lik solüsyonu ile idrar 

keseleri irrite edildikten sonra, I. grup Escherichia coli, II. grup Proteus mirabilis ile mililitrede 108 mikroorganizma bulunan solüs-
yon kullanılarak idrar keseleri enfekte edildi. Her iki gruptaki köpeklerde üriner sistem enfeksiyonu oluşturulmadan önce, enfeksiyon 
oluşturulduktan sonra 7. gün ve sağaltım tamamlandıktan sonra meydana gelen klinik, laboratuar, hematolojik, biyokimyasal, radyo-
lojik, ultrasonografik, mikrobiyolojik, patolojik bulgular incelendi. Vezikoüreteral refluks (VUR) oluşan birer erkek köpek sağaltıl-
mayarak araştırmanın 14. günü ötenazi edilip nekropsileri yapıldı. Retrograd üretrasistografi sonuçlarına göre, Escherichia coli ile 
enfekte edilen 7 köpekten 3’ünde (% 42.9), Proteus mirabilis ile enfekte edilen 7 köpekten 4’ünde (% 57.1) VUR oluştu. VUR olu-
şan köpeklerde yukarı üriner sistem enfeksiyonuna ait bulguların varlığı tespit edildi. Sağaltımdan sonra, bir köpek hariç diğerlerinde 
VUR’un ortadan kalktığı belirlendi. Sonuç olarak, köpeklerde aşağı üriner sistem enfeksiyonunda mikroorganizmanın türü, enfeksi-
yonun süresi ve şiddetine bağlı olarak 2. derece sekonder VUR gelişebileceği, radyografik yöntemle VUR’un tanısının konulabilece-
ği ve etkin medikal sağaltımla hastalığın büyük oranda düzeltilebileceği (% 80) tespit edildi. 

Anahtar sözcükler: E. coli, köpek, P. mirabilis, üriner sistem enfeksiyonu, vezikoüreteral refluks. 

Escherichia coli and Proteus mirabilis induced urinary tract infection and its relationship with 
vesicoureteral reflux in dogs 

Summary: Fourteen dogs were used in this study. The dogs were divided into two groups. Urinary bladders were infected by 
an inoculum in concentration of 108 colony-forming units (cfu) contained Proteus mirabilis for group I and Escherichia coli for 
group II, after irritating all bladders by 0.1 % salicylic acid in ethanol. Clinical, laboratory, hematological, biochemical, radiological, 
ultrasonographical, microbiological and pathological findings were obtained in both groups before the urinary tract infection, on 7th 
day of the urinary tract infection and after the treatment. The two male dogs with vesicoureteral reflux were euthanized on 14th day of 
the investigation and necropsies were performed. According to the findings of retrograde uretrocystography, vesicoureteral reflux 
detected in three out of seven dogs (42.9 %) on the Escherichia coli group and four out of seven dogs (57.1 %) on the Proteus mir-
abilis group. The findings of upper urinary tract infection were detected in the dogs with VUR. After the treatment, VUR was cured 
in all of the dogs except for one dog. Finally, second degree secondary VUR was induced according to microorganism, time and 
severity of the infection in the dogs with lower urinary tract infection. VUR may be diagnosed by radiography and cured (80 %) with 
the effective medical treatment. 

Key words: Dog, E. coli, P. mirabilis, urinary tract infection, vesicoureteral reflux. 
 

 

 
Giriş 

Köpeklerde üriner sistem enfeksiyonlarında (ÜSE) 
en sık izole edilen bakteriler; Escherichia coli, 
Staphylococcus spp., Proteus spp., Klebsiella spp., 
Enterococcus spp., Pseudomonas spp. ve Streptococcus 
spp.'dir (11,22). Aşağı üriner sistem enfeksiyonunun 
(AÜSE) klinik bulguları; disüri, pollaküri, mikturasyo-
nun sonunda gözlemlenebilen hematüri, kötü kokulu ve 
bulanık renkli idrar yapmadır. Yukarı üriner sistem en-
feksiyonunun (YÜSE) klinik bulguları ise; oligüri, ileri 
vakalarda poliüri, polidipsi, beden ısısında artış, 

anoreksi, depresyon, böbreklerin bulunduğu bölgede ağrı 
ve lökositozdur (13).  

Vezikoüreteral refluks idrarın, idrar kesesinden 
üreterlere ve pelvis renalise geri kaçması ya da dönmesi-
dir. Primer VUR vezikoüreteral kapakçıkların hatalı 
gelişimi ve anatomik defektlerinden, sekonder olanı ise 
vezikoüreteral kapakçıkların hastalıkları ve idrar kese-
sindeki basınç artışından kaynaklanabilmektedir 
(1,4,10,19). Sekonder VUR idrar yolu tıkanıklığı, 
nörojenik idrar kesesi ve AÜSE hastalıklarından kaynak-
lanmaktadır. Devamlı idrar kesesi enfeksiyonu varsa 

* Bu araştırma aynı başlıklı doktora tezinden özetlenmiştir. 
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pyelonefritis ya da böbrek disfonksiyonu gelişebilmekte, 
devamlı olmayan idrar kesesi enfeksiyonlarında üreterler 
ya da böbreklerde herhangi bir hasar oluşmamaktadır 
(4,5,7,10,12).  

VUR’a radyografik yöntemlerle tanı konulmaktadır 
(3,20). Kalıcı primer refluks’un sağaltımı operasyonla 
yapılmaktadır. Hayvanlarda üriner sistem enfeksiyonu ile 
birlikte sekonder refluks varsa antibiyotik sağaltımı ge-
rekmektedir (6,8,12). 

Bu çalışmada köpeklerde Escherichia coli ve 
Proteus mirabilis’le oluşturulan AÜSE’unda klinik, 
hematolojik, biyokimyasal, radyografik, ultrasonografik, 
mikrobiyolojik, patolojik değişikliklerin belirlenmesi, 
özellikle VUR’un enfeksiyonla ilişkisinin saptanması ve 
medikal sağaltım yönteminin geliştirilmesi amaçlanmış-
tır. 

 
Materyal ve Metot 

Çalışmada değişik ırk ve altı aylıktan büyük yaşta 
8’i erkek, 6’sı dişi olmak üzere 14 sağlıklı köpek kulla-
nıldı. Olası iç ve dış parazitlere karşı 15 gün ara ile 
ivermectin (İvomec, Topkim) ve niclosamid (Şeridif, 
DİF) uyguladıktan sonra, karma ve kuduz aşıları yapıldı. 
Köpeklere, türlerine özgü gıda ve ad libitum su verildi. 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kuru-
lu’ndan etik kurulu onayı alındı. 

Çalışmada kullanılan köpekler 4 erkek ve 3 dişi ol-
mak üzere 7’şerli iki gruba ayrıldı. İdrar kesesine 
üretradan kateter uygulanarak kese boşaltıldı, 10 ml 
salisilik asit’in etil alkoldeki % 0.1’lik solüsyonu keseye 
verilerek 10-15 dakika bekletildi. Sonra 50 ml steril fiz-
yolojik tuzlu su ile 3 kez yıkandı ve köpekler serbest 
bırakılarak idrar yapmaları sağlandı ve sonra I. grupta 
Escherichia coli [ CNF 2 (+) PJL 1 ], II. grupta Proteus 
mirabilis (Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
kültür koleksiyonu) ile ml’de 108 mikroorganizma bulu-
nan solüsyon 2.5 ml kullanılarak AÜSE oluşturuldu. Her 
iki grupta üriner sistem enfeksiyonu oluşturulmadan 
önce, enfeksiyon oluşturulduktan sonraki 7. gün ve sağal-
tım tamamlandıktan sonra; klinik, hematolojik, biyokim-
yasal bulgular, mikrobiyolojik ekimler, ultrasonografik 
ve radyografik muayeneler gerçekleştirildi. Sistosentezle 
alınan idrar örneklerinden 2 saat içinde kanlı agar, 
nutrient agar ve Mac Conkey agara 0.1 ml ekim yapıldı. 
Ekimler 24-48 saat 37 oC’de inkube edildi. Saf olarak 
izole edilen etkenler Etlik Merkez Veteriner Araştırma ve 
Kontrol Enstitüsü Mikrobiyoloji Laboratuvarında 
identifiye edildi ve bakteri sayıları organizma/ml olarak 
hesaplandı ve antibiyogram testleri yapıldı.  

Kan serumundan üre (Merckotest Cat. No. 1.14315) 
ve kreatinin (Sigma Diagnostics, Procedure No. 555) 
değerleri, Shimadzu UV-120-01 spektrofotometrede 
belirlendi. Eritrosit, lökosit, hematokrit, ortalama eritrosit 

hacmi ve hemoglobin değerleri Contraves digicell 3100 
h, haemocell 400 h cihazında belirlendi. Radyografik 
muayeneler (Shimadzu) ve Ultrasonografik muayeneler 
(Shimadzu SDU 450) yapıldı. Köpeklerin idrar kesesine 
deneme öncesi, enfeksiyonun yedinci günü ve sağaltım 
sonrası % 10’luk sodyum diatrizoat ve meglumin amidot-
rizoat (Urografin) 30 cm su basıncı ile dakikada 100 
damla verilip retrograd sistografileri alınarak, VUR olup 
olmadığı belirlendi.  

Köpekler enfeksiyonun yedinci günü, idrar antibi-
yogram sonuçlarına göre seçilen antibiyotik, askorbik 
asit ve idrar antiseptiği ile sağaltıldılar. Sağaltıma idrar 
kültür sonuçlarına göre 1-3 hafta devam edildi. Çalışma-
da her iki gruptan VUR oluşan birer erkek köpek sağal-
tıma alınmadı ve enfeksiyonun 14. günü ötenazi yapıla-
rak nekropsileri ve histopatolojik incelemeleri Etlik Mer-
kez Veteriner Araştırma ve Kontrol Enstitüsünde Patoloji 
Laboratuvarında gerçekleştirildi. 

Deneme süresinin sonunda elde edilen klinik, hema-
tolojik bulgular, serum değerleri ve idrarın biyokimyasal 
sonuçlarının istatistik analizleri Friedman tekrarlı ölçüm 
varyans analizi testi ve gruplar arası farklılıklar Mann-
Whitney-U testi ile değerlendirildi. Parametrelerin orta-
lama değerleri ve standart hataları hesaplandı. Mikrobi-
yolojik bulgular ve retrograd üretrasistografi sonuçları 
yüzde olarak değerlendirildi. 

 
Bulgular 

Deneme öncesi, inokulasyonun 7. günü ve sağaltım 
sonrası her iki gruptaki köpeklerin hematokrit değerleri, 
lökosit ve eritrosit sayıları, eritrosit hacmi, hemoglobin 
miktarları, üre ve kreatinin miktarları, idrar pH ve 
dansiteleri, ortalama beden ısıları ve nabız sayıları Tablo 
1’de; kontrol grubuna ait iki köpeğin bulguları Tablo 
2’de gösterilmiştir.  

Deneme öncesi bakteriyolojik kültür muayenesinde 
köpeklerin hiçbirinin idrarında bakteri üremesi olmadığı 
tespit edildi. Retrograd üretrosistografi’de köpeklerin 
tümünde kontrast maddenin idrar kesesinde kaldığı tespit 
edildi (Şekil 1A). Her iki gruptaki köpeklerin idrar ör-
nekleri sarı renkte, hafif tortulu ve normal görünümdey-
di. Ultrasonografik muayenede; idrar keselerinde idrarın 
anekojen olarak görüldüğü, kese duvarının; idrar kesesi 
boş olan I. gruptakilerde 1.5-2.9 mm, II. gruptakilerde 
1.3-2.8 mm kalınlığında olduğu, böbreklerin I. gruptaki-
lerde ortalama 37.5-68.5 mm, II. gruptakilerde 35-65.5 
mm çapında ve normal görünümünde olduğu gözlemlen-
di. 

Denemenin 7. gününde köpeklerin canlı, az iştahlı 
ve zorlanarak az miktarlarda ve sık sık idrar yaptıkları, 
idrar yaparken kamburlaştıkları ve mikturasyonun so-
nunda hematürinin oluştuğu belirlendi. I. gruptaki köpek-
lerin idrar örneklerinin bulanık görünümde, koyu sarı  
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Tablo 1. Deneme öncesi, inokulasyonun 7. günü ve sağaltım sonrası laboratuvar ve klinik bulgular. ÖD: Önemli değil, ±: Standart 
sapma. 
Table 1. Laboratory and clinical findings before the study, 7th day of the inoculation and after the treatment. ÖD: Not significant,   
±: Standart deviation.  

Grup Parametre Deneme öncesi 
x±Sx 

İnokulas. 7. günü 
x±Sx 

Sağaltım sonrası 
x±Sx 

P 

Hematokrit % 47.37±2.86 45.95±2.27 45.47±2.12 Ö.D. 
Lökosit 1 x 103 mm3  8.78±1.02 10.02±0.88 7.78±1.39 < 0.05 
Eritrosit 1 x 106  mm3  7.38±0.40 7.28±0.43 7.43±0.44 Ö.D. 
Eritrosit hacmi /µm3 65.00±1.43 65.17±1.01 65.33±1.47 Ö.D. 
Hemoglobin g/100 ml  13.83±0.90 13.87±0.72 13.98±0.69 Ö.D. 
Üre mg/dL 24.72±2.91 31.73±6.43 29.78±5.97 < 0.05 
Kreatinin mg/dL 0.83±0.42 0.98±0.74 1.12±0.98 Ö.D. 
PH  6.25±0.21 7.75±0.10 6.33±0.10 < 0.05 
Dansite 1019.71±3.43 1020.86±5.17 1020.14±3.49 Ö.D. 
Beden ısısı / oC 38.5±0.10 38.8±0.10 38.8±0.12 < 0.05 

 
 

 
 

I  

Nabız / dakika 104.8±5.61 103±4.62 107.5±4.11 Ö.D. 
Hematokrit % 42.98±2.13 43.77±1.30 44.60±1.59 Ö.D. 
Lökosit 1 x 103 mm3  8.88±0.68 10.70±1.17 10.88±1.30 Ö.D. 
Eritrosit 1 x 106  mm3  6.93±0.21 ±6.50±0.20 6.70±0.15 Ö.D. 
Eritrosit hacmi /µm3 65.50±0.95 63.83±0.83 64.50±1.17 Ö.D. 
Hemoglobin g/100 ml  13.90±0.34 13.37±0.38 13.17±0.25 Ö.D. 
Üre mg/dL 23.40±3.12 42.58±5.61 40.85±4.88 < 0.05 
Kreatinin mg/dL 1.02±0.13 1.23±0.13 1.25±0.11 < 0.05 
PH  6.17±0.10 6.83±0.10 6.50±0.12 < 0.01 
Dansite 1016.14±1.83 1015.29±1.82 1016.17±1.42 Ö.D. 
Beden ısısı / oC 38.5±0.15 39±0.23 38.9±0.24 Ö.D. 

 
 

 
 

II 

Nabız / dakika 106.2±6.84 103.8±5.12 110.8±5.57 Ö.D. 

 
 

Tablo 2. Ötenazi yapılan iki köpeğe ait klinik ve laboratuvar bulgular. 
Table 2. Laboratory and clinical findings of the two dogs which were euthanized. 

No Parametre Deneme öncesi İnokulas. 7. günü İnokulas. 14. günü 
Hematokrit % 45.2 46.3 47.1 
Lökosit 1 x 103 mm3  8.9 18.6 22.2 
Eritrosit 1 x 106  mm3  7.2 6.5 6.4 
Eritrosit hacmi /µm3 64 64 62 
Hemoglobin g/100 ml  13.1 11.3 9.3 
Üre mg/dL 30.4 35.5 38.8 
Kreatinin mg/dL 0.8 0.9 1.1 
PH  6 6.5 6.5 
Dansite 1020 1023 1020 
Beden ısısı / oC 39 39.8 39.8 

 
 

 
 

I  
 
 
 
 
 

Nabız / dakika 110 112 104 
Hematokrit % 50.2 55.2 55 
Lökosit 1 x 103 mm3  7.8 15.3 16.7 
Eritrosit 1 x 106  mm3  8.1 7.1 7.1 
Eritrosit hacmi /µm3 65 62 60 
Hemoglobin g/100 ml  14.8 13.5 13.6 
Üre mg/dL 22.4 38.6 40 
Kreatinin mg/dL 0.9 1.5 1.6 
PH  6 7 7.5 
Dansite 1020 1022 1020 
Beden ısısı / oC 38.5 39.3 38.6 

 
 
 

 
II 

Nabız / dakika 100 98 111 
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Şekil 1A. İnokulasyon öncesi retrograd uretrasistografi 
Figure 1A. Retrograde uretrocystography before the inocula-
tion. 

Şekil 1B. İnokulasyonun 7. günü retrograd üretrasistografi 
Figure 1B. Retrograde uretrocystography in the 7th day of the 
inoculation. 

Şekil 2A. İnokulasyonun 7. günü idrar kesesinin 
ultrasonografik görünümü. 
Figure 2A. Ultrasonographic appearance of bladder in the 7th 
day of the inoculation. 

Şekil 2B. İnokulasyonun 7. günü böbreğin ultrasonografik 
görünümü.  
Figure 2B. Ultrasonographic appearance of kidney in the 7th 
day of the inoculation. 

Şekil 3A. İnokulasyon sonrası böbreğin makroskobik görünü-
mü. 
Figure 3A. Macroscopic appearance of kidney after the inocu-
lation 

Şekil 3B. İnokulasyon sonrası idrar kesesinin makroskobik 
görünümü. 
Figure 3B. Macroscopic appearance of bladder after the inocu-
lation. 
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Tablo 3. Radyografik muayenede VUR bulguları.  
E: Erkek, D: Dişi, +: VUR’un varlığı, -: VUR’un yokluğu, φ: 
Sağaltım uygulanmadı. 
Table 3. Findings of VUR at the radiographic examination. 
E: Male, D: Female, +: Existence of VUR, -: Absence of VUR, 
φ: No treatment. 

 
Grup 

Köpek 
No 

Cinsiyet Deneme 
Öncesi 

İnokulasyonun 
7. günü 

Sağaltım 
Sonrası 

1 E - + φ 
2 E - - - 
3 D - + - 
4 E - + - 
5 D - - - 
6 E - - - 

 
 
 
I 

7 D - - - 
1 E - + φ 
2 E - + - 
3 D - - - 
4 D - + - 
5 E - - - 
6 E - - - 

 
 
 

II 

7 D - + + 
 
renkte, hafif tortulu olduğu dikkati çekti. Proteinüri ve 
hematüri’nin varlığı belirlendi. İdrar sedimenti’nin mik-
roskobik muayenesinde; çok sayıda lökosit, 15-30 eritro-
sit ve 3 köpekte 1-2 böbrek epiteli saptandı. II. grupta 
bulunan köpeklerde idrar örneklerinin bulanık görünüm-
de, açık kırmızı renkte, hafif tortulu olduğu, proteinürinin 
ve hematüri’nin oluştuğu belirlendi. İdrar sedimenti’nin 
mikroskobik muayenesinde; çok sayıda lökosit ve eritro-
sit, 3’ünde 1-2 böbrek epiteli ve 2’sinde triple fosfat 
kristalleri tespit edildi. Her iki gruba ait köpeklerde idra-
rın bakteriyolojik kültür muayenelerinde 105 organiz-
ma/ml’den fazla bakteri ürediği belirlendi. I. gruptaki 
köpeklerden 3’ünde (Şekil 1B), II. gruptaki köpeklerden 
4’ünde kontrast maddenin üreterler ve pelvis renalise 

ulaştığı, diğerlerinde ise idrar kesesinde kaldığı tespit 
edildi (Tablo 3). Ultrasonografik muayenede bütün kö-
peklerin idrar keselerinde az miktardaki idrarın 
hipoekojen görüldüğü, idrar kesesi boş olanlarda; I. grup-
takilerde 7-12 mm (Şekil 2A) II. gruptakilerde 6-13 mm, 
kalınlığında olduğu, VUR saptanan köpeklerde böbrekle-
rin; I. gruptakilerde 32-80 mm (Şekil 2B), II. gruptaki-
lerde 30-75 mm çapında olduğu tespit edildi. 

Sağaltım sonrası idrar antibiyogram sonuçlarına gö-
re seçilen antibiyotik (Tablo 4), idrar asitleştirici ve 
üriner sistem antiseptikleri ile kombine olarak birer haf-
talık kürler olmak üzere iki ya da üç kez antibiyotik sa-
ğaltımı uygulandı. Uygulama sonrası yapılan idrar kültür 
sonuçlarına göre sağaltıma son verildi. Sağaltım sonrası 
yapılan klinik muayenede köpeklerin zorlanmadan ve 
normal miktarlarda idrar yapabildikleri saptandı. İdrar 
örneklerinin her iki gruptaki köpeklerin tümünde, sarı, 
berrak ve normal görünümde olduğu, eser değerde 
proteinüri bulunduğu ve hematürinin bulunmadığı tespit 
edildi. İdrar sedimentinin mikroskobik muayenesinde; 
köpeklerde 2-3 lökosit ve 3-4 eritrosit ve 5 köpekte 1-2 
böbrek epitelinin varlığı belirlendi. İdrarın mikrobiyolo-
jik kültür muayenesinde her iki gruba ait köpeklerde 
bakteri üremesinin 105 organizma/ml’den az olduğu 
tespit edildi. Sağaltım sonrası bir köpekte kontrast mad-
denin üreterlere ve pelvis renalise gittiği, diğerlerinde ise 
kesede kaldığı tespit edildi. Ultrasonografik muayenede; 
her iki gruptaki köpeklerin idrar keselerinde anekojen 
olarak idrarın görüldüğü, idrar kesesi boş olanlarda; 
birinci gruptakilerde 2-4 mm, ikinci gruptakilerde 2-3.8 
mm kalınlığında olduğu, VUR’u olanlarda; birinci grup-
takilerde 38-72 mm, ikinci gruptakilerde 37-69 mm ça-
pında olduğu gözlemlendi. 

Birinci gruba ait olan bir köpeğin nekropsisinde 
makroskobik olarak; her iki böbreğin dışında ve kesit 
yüzlerinde çok miktarda boz beyaz renkte odakların 

 
Tablo 4. Sağaltım öncesi idrar örneklerinin antibiyogram sonuçları. 
+: Çok az duyarlı, ++: Az Duyarlı,  +++: Duyarlı,  ++++: Çok Duyarlı.   
Table 4. Antibiogram of the urine samples before the treatment. 
+: Very few response, ++: Few, +++: Moderate, ++++: Very much. 

Grup No Cefodizime Penisilin Ampisilin Enrofloksasin Trimetoprim-sulfadoxine 
1 +++ ++ + ++ ++++ 
2 ++ + ++ + +++ 
3 +++ + + + ++++ 
4 +++ + ++ + ++++ 
5 ++++ ++ + ++ +++ 

 
 
 

I 
 

 6 ++ + ++ + ++++ 
1 + ++ ++++ ++ ++ 
2 + ++ ++++ +++ ++ 
3 ++ +++ +++ ++ +++ 
4 + ++ +++ ++ ++ 
5 ++ + ++++ ++ + 

 
 
 

II 
 

6 + ++ +++ ++ +++ 
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bulunduğu belirlendi (Şekil 3.A). Üretra ve idrar kesesi-
nin kalınlaştığı, prostatın kısmen büyüdüğü, idrar kesesi 
damarlarının dolgun ve kesede kanama alanlarının bu-
lunduğu, üreterlerin hiperemik olduğu saptandı (Şekil 
3.B). Mikroskobik olarak; üretra, prostat, idrar kesesi, 
üreterler, pelvis renalis ve böbreklerdeki damarlarda 
hiperemi ve bazı alanlarda kanama odaklarının meydana 
geldiği, prostat ve idrar kesesi lamina epiteliyalis altında 
fokal kanama alanları, az sayıda mononükleer hücre 
infiltrasyonu belirlendi. Vezikoüreteral kapakçıkların 
mukozasının ödemli olduğu ve üreterlerde mononüklear 
hücre infiltrasyonunun varlığı tespit edildi. İkinci gruba 
ait köpekte de benzer bulgular elde edildi. 

 
Tartışma 

Üriner sistem, patojen mikroorganizmaların idrar 
kesesi ve böbreklere ulaşmalarını önlemeye yönelik 
savunma mekanizmalarına sahiptir. Ancak bu mekaniz-
maların bozulması durumunda enfeksiyonlara karşı 
predispozisyon gelişmektedir (13,14,15,16). Bu çalışma-
da idrar kesesine % 0.1’lik salisilik asit’in idrar kesesine 
inokulasyonundan sonra oluşturulan kimyasal yıkımlan-
ma ile mukoprotein tabaka ortadan kaldırılarak E. coli ve 
P. mirabilis ile deneysel AÜSE oluşturuldu.  

Köpeklerde AÜSE’larında; disüri, pollaküri, bula-
nık renkli idrar yapma, mikturasyonun sonunda gözlem-
lenebilen hematüri bulguları oluştuğu belirtilmekte, 
YÜSE’larında ise; oliguri, bazı vakalarda beden ısısında 
artış, anoreksi, depresyon, böbreklerin bulunduğu bölge-
de ağrı ve kanda lökositoz geliştiği kaydedilmektedir 
(9,13,21). Bu araştırmada da her iki gruba ait köpeklerde 
deneysel inokulasyonun 1. ve 3. gününden itibaren 
AÜSE’na işaret olan disüri ve pollaküri’nin başladığı, 
inokulasyonun 7. gününde yapılan analizlerde idrarların 
hafif bulanık olduğu, proteinüri ve hematüri bulunduğu, 
idrar sedimentinde normalden çok sayıda lökosit, eritrosit 
ve idrar kesesi epiteli ve idrar pH’ında artış saptandı. 
İnokulasyonun 7. günü yapılan radyografi sonuçlarına 
göre VUR belirlenen 7 köpekte beden ısısında hafif artış 
ve kanda lökositoz belirlenmesi bu köpeklerde hafif 
derecede YÜSE oluştuğunu da gösterdi.  

Üreterlerden idrar kesesine doğru tek yönlü akış ve 
üreterovezikal kapakçıkların varlığı böbrekleri enfeksi-
yon oluşumuna karşı korumaktadır. Üreterovezikal ka-
pakçıklar bozulursa VUR oluşabilmektedir. Bu durumda 
idrar patojenik mikroorganizmalar içeriyorsa yukarı 
üriner sistemin enfeksiyonu gelişebilmektedir. İntrapel-
vik basınç artışı böbrekte parenşimal hasara yol açabil-
mektedir (1,4,16). Bu çalışmada VUR oluşan deneme 
köpeklerinde enfeksiyonun 7. gününde elde edilen bulgu-
lara göre üre ve kreatininde hafif derecede artış belirlen-
di. Bu nedenle enfekte köpeklerde ileri derecede böbrek 
yetmezliğinin şekillenmediği ve böbreklerin normal 
fonksiyonlarını yapabildikleri tespit edildi.  

Denemeye alınan köpeklerin muayene dönemleri 
arası idrar pH değerlerinde, birinci gruptaki hayvanlarda 
beden ısılarında ve lökosit sayılarında, I. ve II. gruptaki-
lerde üre değerlerinde, II. gruptakilerde kreatinin değerle-
rinde saptanan değişiklikler hafif derecede YÜSE’nuna 
işaret sayıldı (Tablo 1). Deneme köpeklerinde kan lökosit 
sayısında oluşan artışın böbreklerdeki yangılanmadan 
kaynaklandığı ve bu durumun hayvanların beden ısısında 
artışa neden olduğu belirlenmiştir. Üre ve kreatinin de-
ğerlerinde saptanan hafif artışın ise böbreklerin enfeksi-
yondan az derecede etkilenmesine yorumlanmıştır (11). 

Newman ve ark. (10), spontan olarak VUR saptanan 
ve cerrahi operasyonla vezikoüreteral kapakçıkları alına-
rak deneysel VUR oluşturulan iki grup hayvanda yaptık-
ları çalışmada; AÜSE olmayan hayvanlarda YÜSE 
oluşmadığını, fakat deneysel olarak VUR oluşturulduk-
tan sonra, E. coli ile AÜSE oluşturulmuş olanlarda 
pyelonefritis ve böbrek bozukluklarının geliştiğini tespit 
etmişlerdir. Senior ve ark. (15), 10 köpekte P. mirabilis 
ile oluşturdukları AÜSE’nda, enfeksiyonun 14. günü elde 
edilen nekropsi bulgularına göre, pelvis renaliste mikros-
kobik değişikliklerin meydana geldiğini ve bu köpekler-
de YÜSE’nun oluştuğunu bildirmişlerdir. Çam (2) E. coli 
ile AÜSE oluşturduğu 2 köpekten 1’inde bu çalışmada 
elde edilen bulgularla uyumlu olarak YÜSE’nun bulgula-
rının tespit edildiğini belirtmiştir. Ayrıca, bu çalışmada 
inokulasyon sonrası VUR oluşan hayvanların idrar ana-
lizlerinde böbrek epitel hücrelerinin görülmesi enfeksi-
yonun böbrekleri de etkilediğini gösteren bir bulgu ola-
rak değerlendirilmiştir. 

Sommer ve Roberts (18) kronik enfeksiyon sonu-
cunda; Escherichia coli ile enfekte ettikleri 8 köpekten 
4’ünde (% 50), Proteus türleri ile enfekte ettikleri 17 
köpekten 16’sında (% 94.1) VUR oluştuğunu belirlemiş-
lerdir. Bu araştırmada ise Escherichia coli ile enfekte 
edilen 7 köpekten 3’ünde (% 42.9), Proteus mirabilis ile 
enfekte edilen 7 köpekten 4’ünde (% 57.1) VUR meyda-
na geldi.  

Bu çalışmada elde edilen radyografik bulgulara gö-
re VUR oluşan 7 köpeğin hepsinde kontrast maddenin 
idrar kesesinden üreterlere oradan da pelvis renalise 
ulaştığı fakat üreterlerde ve pelvis renaliste herhangi bir 
dilatasyonun şekillenmediği belirlenmiştir. Bu nedenle 
araştırmada kullanılan deneme köpeklerinde oluşan 
VUR’un uluslararası refluks çalışma komitesi derecelen-
dirmesine göre 2. derecede olduğu tespit edilmiştir (6). 
Bu çalışmada VUR oluşan iki köpeğe ait nekropsi bulgu-
larında üreterovezikal kapakçıklarda ödem ve kapakçık-
larda hasar saptanmıştır. Bu durum, köpeklerde enfeksi-
yona bağlı olarak gelişen sekonder VUR oluşumuna 
yorumlanmıştır.  

Bazı araştırıcılar (13,22) üriner sistem enfeksiyonla-
rında bu çalışma bulgularına paralel olarak idrar kültür 
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sonuçlarına göre E. coli nedenli enfeksiyonlarda 
Trimethoprim-sulfadoxine, nitrofurantoin ve enrofloksa-
sin, P. mirabilis nedenli idrar kesesi enfeksiyonlarında 
ise ampisilin, amoxacilin, penisilin G ve enrofloksasin 
kullanılmasını tavsiye etmektedirler. Bu çalışmada, en-
feksiyon sonrası idrarın antibiyogram sonuçlarına göre I. 
grupta Trimethoprim-sulfadoxine’e, II. grupta ampisi-
lin’e en fazla duyarlılık belirlendi (Tablo 4). Çam (2)        
E. coli ile oluşturduğu AÜSE’unun sağaltımında Ko-
trimoksazol’ün 3 ve 10 gün sürelerle kullanımının klinik 
ve bakteriyolojik iyileşme sağladığını, amoksisilin-
klavulanik asit’in 10 süreyle kullanımının daha az klinik 
ve bakteriyolojik iyileşme oluşturduğunu bildirmiştir. Bu 
çalışmada hasta hayvanların idrar örneklerinden yapılan 
kültür ve antibiyogram sonuçlarına göre etkili antibiyotik 
seçilmesi ve sağaltımın 7 günlük sürelerle 1-3 kür devam 
ettirilmesinin faydalı olduğu tespit edildi.  

 5. Harrison L, Cass A, Cox C, Boyce W (1974): Role of 
bladder infection in the etiology of vesicoureteral reflux in 
dogs. Invest Urol, 12, 123-124. 

Smeille ve ark. (17) 149 çocukta uyguladıkları me-
dikal sağaltımda 3. ve 4. derece, üreterlerde dilatasyon 
şekillenen VUR’un %50 oranında düzeldiğini bildirmiş-
lerdir. Aynı araştırıcılar 1. ve 2. derece VUR’un medikal 
sağaltımında ise başarı oranının daha yüksek olduğunu 
kaydetmektedirler. Bu araştırmada da medikal sağaltımla 
2. derece sekonder VUR oluşan 5 köpeğin 4’ünde (%80) 
VUR’un düzeldiği saptanmıştır. Çalışmada sağaltım 
sonrası elde edilen bulgulara göre VUR’un sadece II. 
gruba ait bir hayvanda halen devam ettiği, diğerlerinde 
ise ortadan kalktığı belirlenmiştir (Tablo 3). Bu bulgular 
AÜSE oluşan köpeklerde sağaltım uygulamasıyla enfek-
siyona bağlı oluşan sekonder VUR’un iyileşebileceğine 
yorumlanmıştır.  

Araştırma sonucunda VUR oluşan köpeklerde 
üreterovezikal kapakçıkların ödemli olduğu kapakçıklar-
da hasar oluştuğu, buna bağlı olarak 2. derece sekonder 
VUR’un geliştiği anlaşıldı. VUR oluşan köpeklerde 
YÜSE’na ait bulguların varlığı tespit edildi. Sonuç olarak 
etkin bir medikal sağaltım yöntemiyle 2. derece sekonder 
VUR’un köpeklerde büyük oranda düzeltilebileceği ka-
naatine varıldı.  
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