
 

 

T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 

KESİN RAPORU 

           

"Kedi ve Köpeklerde Pleural Efüzyonun Tanısal Değerlendirilmesinde Radyografik, 

Ultrasonografik ve Torakoskopik Yaklaşım"   

 

Proje Yürütücüsünün İsmi : Prof. Dr. Ali BUMİN 

 

Proje Numarası : 08-H-3338002 

 

Başlama Tarihi: 30.05.2008 

Bitiş Tarihi: 30.06.2009 

Rapor Tarihi: 09.10.2009 

                     

 

 

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Ankara - 2009 

 

 

EK-8 



 

                           

RAPOR FORMATI 

  

       Bilgisayarda 12 punto büyüklüğünde karakterler ile, tercihan "Times New Roman" stili 

kullanılarak yazılacak ve aşağıdaki kesimlerden (alt kesimler de dahildir) oluşacaktır.  

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

II. Amaç ve Kapsam  

III. Materyal ve Yöntem  

IV. Analiz ve Bulgular  

V. Sonuç ve Öneriler  

VI. Kaynaklar  

VII. Ekler  

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar (BAP 

Demirbaş numaraları dahil ) 

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  

 

NOT: Verilen kesin rapor 2 nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, kesin rapor 

Komisyon onayından sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD veya disket ile 

verilecektir. 

                



 
 

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  



1 
 

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

 

Kedi ve Köpeklerde Pleural Efüzyonun Tanısal Değerlendirilmesinde 

Radyografik, Ultrasonografik ve Torakoskopik Yaklaşım” 

 

 ÖZET   

   Pleura, göğüs kafesi ve içerisindeki organları saran mezoepiteliyal kökenli bir 

zardır. Bu zar, akciğerleri saran “visceral pleura” ve torasik kaviteyi saran “parietal 

pleura” olmak üzere ikiye ayrılır. Parietal ve visceral pleural yapraklar arasında 

pleural boşluk bulunmaktadır. Bu pleural boşlukta az miktarda (10 kg’lık bir köpekte 

yaklaşık 2.4 ml) pleural sıvı bulunur. Pleural boşluk içerisindeki bu sıvı, respirasyon 

sırasında toraksın retraksiyonu için gerekli olan kayganlığı sağlar. Pleural boşluk 

içerisinde, değişik hastalıklardan kaynaklanan her çeşit sıvının miktar olarak normalin 

üstüne çıkmasına “Pleural Effüzyon” denir. Pleural effüzyonlar, artan sıvının 

klinikopatolojik özelliklerine göre katagorize edilmektedir. Yangısal olmayan 

transudat ve seröz effüzyonlar veya düşük fibrin veya hücre içerikli yangısal 

transudatlar için “hidrotoraks”, yüksek oranda nötrofil granülosit ve yüksek fibrin 

içerikli sıvı ihtiva eden effüzyonlar için “piyotoraks”  veya  “empiyem”, artan sıvıda 

kanın bulunması durumunda “hemotoraks”, kilusun bulunmasında ise “şilotoraks” 

olarak adlandırılır. 

Kedi ve köpeklerde pleural efüzyonun tanısında rutin olarak klinik ve 

radyografik muayeneler kullanılmaktadır. Ancak kalp dışındaki toraks hastalıklarının 

bazıları radyogramda pleural effüzyonla aynı görüntüyü vermektedir. Özellikle diffuz 

akciğer neoplazileri, kist ve apseleri pleural effüzyon tablosu ile karışabilmektedir. 

Çoğu zaman da pleural effüzyon bir kitlesel lezyonla birlikte seyreder ve yine 

radyogramda effüzyon tablosundan dolayı kitle süperpozisyona uğrar ve tespit 

edilemez. Son yıllarda kalp dışı toraks hastalıklarının tanısında ultrasonografi de 

kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle ultrasonografik görüntüleme yöntemiyle pleural 

effüzyonlar, akciğer kist ve apseleri, diffuz kitlesel lezyonlar birbirinden ayırt 

edilebilir. Hatta radyogramda süperimpozisyona uğramış kitlesel lezyonlar da 

ultrasonografik görüntüleme ile ayırt edilebilir. Yine diğer bir tanı ve sağaltım 

yöntemi olan torakoskopide pleural efüzyonda kullanılmaktadır. Torakoskopi, torasik 

boşluk ve organlarını görüntülemek için kullanılan minimal invaziv operatif 

endoskopik yöntem olarak tanımlanır. Torakoskopik yaklaşım ile pleural effüzyonda 
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%100' e yakın kesin tanı ve sağaltım yapılmaktadır. Tanısal torakoskopi ile pulmonar, 

mediastinal veya hilar kitleler, primer pulmonar hastalıklar, pleural effüzyonlar, 

spontan pnömotoraks, perikardial effüzyonlar, şilotoraks ve göğüsün travmatik 

değerlendirmesi; torakoskopik cerrahi ile de akciğer lobektomileri, diyaframatik 

sağaltımlar, kardiomyoplasti ve lazer kullanılarak yapılan operasyonlar gibi birçok 

torakoskopik cerrahi uygulamalar yapılabilmektedir. Bu proje ile pleural efüzyon 

radyografik, ultrasonografik ve torakoskopik olarak tespit edilecek, alınan pleural sıvı 

örneği ve biyopsi materyalleri ile hastalığın etiyolojisi saptanacak ve böylece uygun 

sağlatımın planlanması sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda veteriner hekimlik 

alanında kalp dışı toraks hastalıklarında rutinde kullanılmayan ama hastalığın 

tanısında çok önemli bir yer tutan ultrasonografi ve torakoskopik görüntüleme 

yöntemleri rutin hayata geçirilmiş olacağı gibi birbirlerine karşı olan üstünlükleri, 

birbirlerini destekledikleri durumlar belirlenecektir. 

 

Radiographic, Ultrasonographic, Thoracoscopic Approach in Diagnostic 

Evaluation of Plerural Effusion in Dogs and Cats 

 

 Summary 

   Pleura is membrane of mesoepithelial origin which lines the inside of the chest 

cavity and also covers the members in it. This membrane parts two as the layer 

covering the lungs; “visceral pleura” and the layer lining the chest; “parietal pleura”. 

Between these layers, there is pleural cavity. Some pleural fluid(a dog 10 kg has 

around 2.4 ml) is in this cavity. The fluid in pleural cavity ensures slipperiness needed 

for retraction of thorax during respiration. “pleural effusion” is defined as abnormality 

in amount of all varietys’ fluid caused by various diseases. Pleural effusions are 

categorized as clinicopahtologic characters of increasing fluid. Pleural effusions are 

named as “hydrothorax” for transudat and serous effusions which are non- 

Inflammator, “pyothorax” or “empyema”  for effusions containing fluid of high 

percentage of neutrophil granulocyte and fibrin, “hemothorax” for detecting of blood 

in increasing fluid, and “cheilothorax” for detecting of chyle in increasing fluid. 

 Generally, clinical and radiographic inspections are practised in diagnosis of 

pleural effusion on dogs and cats. However, some thorax diseases except of hearth 

have same vision as in pleural effusion. Especially, neoplasia, cyst and abscess of 
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diffuse lung could be confused with schedule of pleural effusion. Pleural effusions 

usually progresses with massive lesion and still could not be deteched in radiogram as 

the mass is in superposition because of effusion Schedule. İn recent years, 

ultrasonography is also used in thorax diseases with the exception of heart. Pleural 

effusions, cyst and abscess of lung, diffuse massive lesions could be distinguished 

especially by ultrasonographic imaging method. As well, massive lesions coming to 

superimposition in radiogram could also be discerned. Besides, thoracoscopy medhod 

of diagnosis and treatment is used for pleural effusions, too thoracoscopy is defined as 

a minimal invasive operative endoscophic medhod used in vision of thorasic cavity 

and the members of it. Close to 100% of accurate diagnosis and treatment are 

performed by thoracoscophic approach. Traumatic evaluation of pulmonar, 

mediastinal or hilar massives, primary pulmonar diseases, pleural effusions, 

spontaneous pneumothorax, pericardial effusions, cheilothorax and chest could be 

practiced by thoracoscophic approach while many of thoracoscophic surgical 

interventions such as lung lobectomies, diaphragmatic treatments, cardiomyoplasty 

and laser operations could be operated through thoracoscophic surgery. With this 

Project, pleural effusion is determined in radiography, ultrasonography and 

thoracoscopy. Ethiology of disease is established by pleural fluid sample and biopsy 

material which are taken so sheme of accurate treatment is supplied. At the same time, 

ultrasonographic and thoracoscopic imaging methods crucial in diagnosis of thorax 

diseases except of heart in spite of being currently out of usage are practised, but also 

their superiorities to each others and completion between them are defined, too.  

 

II. Amaç ve Kapsam 

 Bu çalışmada; kedi ve köpeklerde çeşitli nedenlerle oluşan, klinik ve radyografik 

muayenelerle tanımlanan pleural effüzyon olgularında, hastalığın etiyolojisini saptamada daha 

etkili olan ultrasonografik ve torakoskopik görüntüleme yöntemlerinin kullanılması, bu 

yöntemler eşliğinde alınacak olan sıvı ve biyopsi örnek materyallerinin değerlendirilmesi ve 

böylece etiyolojisi saptanan hastalığın sağlatım planının yapılması amaçlandı. 

Torakoskopi, torasik boşluk ve organlarını görüntülemek için kullanılan minimal 

invaziv operatif endoskopik yöntem olarak tanımlanır. Torakal hastalıkların tanısı ve 

sağaltımı, insan hekimliğinde 1910 yılına kadar açık toraks cerrahisi ile konmuş ve 

yapılmıştır. Açık toraks cerrahisi oldukça invaziv bir teknik olup Jacobaeus tarafından 

1910 yılında tanımlanan torakoskopi, günümüze kadar hızla gelişme göstermiştir. 
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Non-invaziv bir yöntem olan torakoskopi yavaş yavaş hem tanıda hem de sağaltımda 

açık toraks cerrahisinin yerini almaya başlamıştır. Günümüzde, insan hekimliğinde 

kalp operasyonları bile torakoskopik cerrahi yöntem ile yapılabilmektedir. Fakat 

veteriner hekimlikte torakoskopik çalışmalar ancak 1990 yılında başlamıştır ve 

ülkemizde bu konuyla ilgili henüz bir çalışma yoktur. Torakoskopi,  açık toraks 

cerrahi operasyonlarına göre hastanın duyacağı acıyı azaltır ve nekahat dönemini 

kısaltır. Mükemmel bir aydınlatma sağlayan yüksek şiddette ışık iletimi, teleskoplarla 

büyütme ve cerrahi olarak ulaşılamayan bölgelere teleskobun yerleştirilebilmesi 

sayesinde intratorasik yapıların ve patolojinin görüntülenmesi açık operasyona göre 

çok daha iyidir. Torakoskopi ile torakotomide görülemeyen çok küçük lezyonlar 

kolayca görüntülenebilir. Kullanılan teleskoplar sayesinde insan gözüyle 

görülemeyecek kadar küçük lezyonlar bile tespit edilebilir. Bu, özellikle kitlesel 

lezyonların erken tasını içim çok önemlidir. Hastanın operasyon stresi, doku travması 

ve cerrahi süreler en aza indirgenmiş olur. Torakoskopi ile histopatoloji, kültür ve 

sitoloji için örnek toplamak da oldukça kolay ve çabuk yapılmaktadır.  

III. Materyal ve Yöntem 

Materyal: 

 Çalışma materyalini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Küçük 

Hayvan Kliniği ve Küçük Hayvan Cerrahi Kliniğinden Radyodiagnostik Ünitesine sevk edilen 

ve toraks grafisi istenilen çeşitli ırk, yaş ve cinsiyette 15 köpek  ve 25 kedi oluşturdu.  

 Torasik bölgenin radyografik muayenesinde kliniğimizde bulunan  VetRay CR 35VE 

marka yarıdigital röntgen makinası ve üzerinde bulunan özel bir scanner  ile görüntüler direkt 

olarak bilgisayara aktarıldı. Hayvanın boyutuna göre bu yarıdigital makinaya özel 18x24, 

24x30 ve 35x43 röntgen kasetleri kullanıldı.  

 

Resim-1   VetRay CR 35VE marka scanner 
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 Ultrasonografik muayeneler için Esoate AU5 marka ultrasonografi cihazı ve bu cihaz 

uzerinde bulunan multifrekans özelliğe sahip 2.5 MHz'lik sektör, 3.5 MHz’lik konveks ve 7.5 

MHz’lik lineer problar kullanıldı. Ultrasonografik görüntülerden Mitsubishi P91 marka printer 

ile ve MGB Disto II  kayıt cihazı ile digital çıktısı alındı. 

 Torakoskopik yaklaşım öncesi hayvan genel anesteziye alındı. Bunun için anestezi 

indüksiyonu için İV Propofol kullanıldı. İnhalasyon anestezisi ile hasta genel anesteziye 

alınacak ve bunun İçin Isofloran Likit kullanıldı. 

 Torakoskopik yaklaşım için 25° dereceli, 30° dereceli ve 0° dereceli  görüş açısı 

sağlayan 2.4 mm, 5 mm ve 10 m’ lik farkı markalarda  rijit teleskoplar kullanıldı. Toraks 

duvarını delip torakal boşluğa ulaşmak için projeden elde edilen trokar-kanül üniteleri 

kullanıldı.Torakal boşluğun incelenmesi için yine projeden sağlanan torakoskopik palpasyon 

probu, kanca endoskopik makas, grasping forseps gibi torakoskopik cerrahi aletler kullanıldı. 

 

Resim 2. Torakoskopik cerrahi el aletleri 

 

 Torakoskopik görüntüleme yöntemini kaydetmek için Sony Trinition marka monitör 

ve MGB Disto II marka video kayıt cihazı kullanıldı. Soğuk ışık kaynağı olarak Wolf 4200 

marka ışık kaynağından yararlanıldı.  

 Pleural sıvıdan sıvı örneği almak için projeden sağlanan olan suction kateteri 

kullanıldı. 
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Resim-3 Esoate AU5 marka ultrasonografi cihazı     Resim-4 Video-monitör ünitesi 

 

Metot: 

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Küçük Hayvan Kliniği, Doğum 

ve Jinekoloji Kliniğinden, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 

Radyodiagnostik Ünitesine sevk edilen ve toraks grafisi istenilen köpek ve kedilereden ilk 

önce latero-lateral ve ventro-dorsal olarak çift yönlü grafi alındı. Gerekli göründüğü 

durumlarda bir üçüncü pozisyon olan dorso-ventral posizyonda da grafi alındı. 

Radyogramlarda pleural effüzyon tablosu tespit edilen olgularda ultrasonografik muayene 

yapıldı. Ultrasonografik muayene için hasta lateral olarak yatırılıp yeterli görüş alanı 

sağlanacak şekilde kılları traş edildi ve ultrason jeli uygulandı. Ultrasonografik uygulama 

öncelikle hayvanın büyüklüğüne göre 2.5 Mhz lik sektör ve 3.5 Mhz lik konveks problar 

kullanılarak interkostal aralıklardan muayeneye başlanıldı. Effüzyon tablosunun kesin tanı ve 

lokasyonu yapıldıktan sonra 7.5 MHz lik linear probla daha detaylı olarak kitlesel lezyon 

açısından incelendi. Olgulara daha sonra Abdominal Ultrasonografisi uygulandı. Abdominal 

organlar detaylı olarak değerlendirildi. Efüzyona sebep olabilecek herhangi bir patoloji olup 

olmadığı araştırıldı. Hasta daha sonra, endikasyonu olduğu durumlarda, torakoskopi için 

hazılandı. İV olarak propofol (4ml/kg) ile indüksiyonu sağlanan hasta entübe edilerek 

ventilasyon cihazına bağlandı.  İnhalasyon anestezisi için Isofloran Likit kullanıldı.                                        

 Hasta tam olarak anesteziye girdikten sonra trokar-kanül ünitesi ile torakal boşluğa 

girilerek ve hastanın boyutuna göre klinğimizde bulunan 2.4 mm, 10 mm’lik trokar-kanül ve 

projeden elde edilen 5 mm’lik trokal-kanül setinden biri tercih edildi. Genelde kediler ve 

küçük köpekler için 2.4 mm'lik trokal-kanül ünitesi kullanıldı. 10 mm’lik ünite ise büyük 

köpekler için kullanıldı. Toraks boşluğuna iki şekilde ulaşıldı. 
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 Bunlardan birincisi  Paraksifoid - transdiyaframatik giriş yeridir. Bu yöntemde 

teleskop giriş yerleri için hasta dorsal olarak yatırıldı veya hastanın sternumu eğimlenerek 

ventrodorsal oblik pozisyonda yerleştirildi. Teleskop giriş alanı ksifoid kıkırdak ve kostal ark 

arasına yapılan palpasyon ile tespit edildi.  Kostal ark ve ksifoid arasına ksifoidin ya sağ ya da 

soluna 1-2 cm’lik kısa deri ensizyonu yapıldı. Trokar-kanül ünitesi bu ensizyondan torakal 

boşluğa geçirildi. Kanül göğüse girer girmez obturatör alındı.  

 Kanül kapakcığı açık tutuldu ve böylece havanın göğüs boşluğuna girmesi 

sağlandı.Torakal boşluğa hava girip pnömotoraks oluşmasına izin verildi.  Pnömotoraks 

oluşturularak torakal boşluk daha rahat incelenebilmesi ve kullanılan teleskopların, 

torakoskopik aletlerin daha iyi manüple edilebilmesi sağlandı. Bazen pnömotoraks oluşturmak 

için veress iğnesi kullanıldı. 

 İkinci yöntem ise interkostal aralıklardan torakal boşluğu incelemektir. Teleskop girişi 

için seçilen alan, çalışılan lezyonun direkt üstünde değildir fakat görüntülenmeyi sağlayacak 

kadar yakınındadır. Giriş yeri için seçilen alanda kısa deri ensizyonu (1-2 cm) yapıldı.Torakar-

kanül ünitesi ile göğüs boşluğuna girildi ve pnömotoraks oluşturalarak teleskop yerleştirildi. 

Teleskoplar yerleştirildikten sonra detaylı olarak toraks duvarı, akciğer lob yüzeyleri ve 

diyafram detaylı olarak incelenip video kayıt ünitesi ile elde edilen görüntüler kaydedildi. 

Pleural effüzyondan torakoskopik aspirasyon kanülü ile sıvı örneği alınarak Ankara 

Üniversitesi Biyokimya ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalları' na analiz için gönderildi. Analiz 

sonuçları Light Kriterlerine göre değerlendirildi. Eğer kitlesel lezyonlar tespit edilmişse yine 

bu lezyonlardan torakoskopik biyopsi forsepsi ile örnek alındı ve Ankara Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı' na inceleme için gönderildi. Daha sonra kollabe 

olan akciğerler ventilasyon cihazı ile yeteri şişkinliğe erişene kadar şişirildi. Bu işlem teleskop 

ile gözlendi. Açılan toraks boşluğuna giriş için yapılan ensizyon yerleri, subkutan doku için 

2/0, 3/0 emilebilen dikiş materyalleri (polysorb) ve deri için 2/0, 3/0 emilemeyen dikiş 

materyalleri (ipek) ile dikilip kapatıldı. Pleural effüzyonun ciddi boyutlarda olduğu hastalarda 

sağaltım için drenajı sağlamak amacıyla pleural diren tüpü yerleştirildi.  Pleural diren tüpü 

teleskop kanülü boyunca torakal boşluğa yerleştirdi.  Göğüs tüpünün ucu üzerindeki kanül 

alındı, tüp yerinde bırakıldı. Daha sonra göğüs tüpünün çevresindeki çeşitli katmanlardaki 

teleskop giriş yarası kapatıldı. Torakoskopinin bildirilen çok önemli bir komplikasyonu 

yoktur. Yinede hasta uygulamadan sonra 6-12 saat gözlem altında tutuldu. 

Pleural effüzyonun belirlenmesi için kullanılan radyografik, ultrasonografik, pleural sıvı analiz 

verileri ve  torakoskopik görüntüleme yöntemi arasındaki uyum, istatiksel olarak Kappa 

yöntemi ile tespit edildi. Torakoskopik sonuçlar ve örnek materyal sonuçları duyarlılık testi ile 

değerlendirildi. Olgulardan alınan örnek materyal sonuçları da yine istatiksel oran yöntemleri 

ile sınıflandırıldı.  
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IV.Analiz ve Bulgular 

Bu bölüm kedi analiz ve bulgular , köpek analiz ve bulgular olmak üzere iki başlık altında 

değerlendirildi. 
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Kedi Analiz ve Bulgular: 
 
           Anamneze Göre Değerlendirme: 

 
Tablo 1: Kedi pleural efüzyon anamnez bulgularının olgulara göre dağılımı 

 
 Dispne Taşipne Letarji Öksürük Siyanoz Disfaji Kusma Kilo kaybı Yüksek ateş Hemoptiz Düşük ateş İkterus 
Olgu 1 + + + + + + + + - - - - 

Olgu 2 + + + + - + + + - - - - 

Olgu 3 - - + + + - - - - - - - 

Olgu 4 + + + - + + + - - - - - 

Olgu 5 + + - + + - - + - - - - 

Olgu 6 + + + + + - - - - - - - 

Olgu 7 + + - - - + + + + - - - 

Olgu 8 + + + - + - - - + - - - 

Olgu 9 + + - + - + + + - - - + 

Olgu 10 + + + + + - - + + - - - 

Olgu 11 + + + + + + + + - - - - 

Olgu 12 + + - + + - - - - - - - 

Olgu 13 + + + - - - - - - + + - 

Olgu 14 + + + + - + + - - - - - 

Olgu 15 + + + - + - - - - - - - 

Olgu 16 - - + + + + + - - - - - 

Olgu 17 + + - - + - - - - - - - 

Olgu 18 + + + - - + + - - - - - 

Olgu 19 + + + + + - - + - - - - 

Olgu 20 + + + + - + + - - - - - 

Olgu 21 + + - - - - - - - - - - 

Olgu 22 + + + + + - - + - - - - 

Olgu 23 + + + + - - - + - - - - 

Olgu 24 + + + + + + + - - - - - 

Olgu 25 + + - + + - - - - - - - 
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Tablo 2. Anamnez bulgularına göre semptom ve olgu sayısının yüzdelik dağılımı tablosu 
 

Anamnez Bulguları Olgu sayısı (toplam 25 
olguda) 

% 

Dispne / taşipne 23 % 92 
Letarji  18 % 72 
Öksürük 17 % 68 
Siyanoz 16 % 64 
Disfaji / kusma 11 % 44 
Kilo kaybı 10 % 40 
Yüksek ateş 3 % 12 
Hemoptiz 1 % 4 
Düşük ateş 1 % 4 
İkterus 1 % 4 
 

 

Anamneze göre yapılan değerlendirilmede; 25 olguda, olguların 23’ü displazi/taşipne, 18 
tanesi letarji, 16 tanesi siyanoz, 11 tanesinde disfaji/kusma, 10 tanesinde kilo kaybı, 3 
tanesinde yüksek ateş şikayetiyle kliniğimize gelmiştir.  Olgulardan 1 tanesinde (Olgu 13) 
oluşan hipotermi hasta sahibi tarafından anamnez olarak verilmiştir. Yine 1 olguda (Olgu 9) 
sarılık (ikterus), 1 olguda hemoptis (Olgu 13) hasta sahibi tarafından fark edilmiştir. 
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Fiziksel Muayene Sonucu Değerlendirme:     
           Tablo 3.  Fiziksel muayene sonucu semptomların olgulara göre dağılım tablosu 

 

 

 
Dispne Taşipne Siyanoz Taşikardi Egzersiz 

intölerans 
Kalp 

seslerinde 
boğukluk 

Yüksek ateş Kardiak 
mürmür 

Hipotermi Sinüs aritmi Fallot ritmi 

Olgu 1 + + + - + + - - - - - 

Olgu 2 + + + + + + - - - - - 

Olgu 3 + + + + - + - + - - - 

Olgu 4 + + + + - - - - - - - 

Olgu 5 + + + - + + - - - - - 

Olgu 6 + + + - - - - + - + - 

Olgu 7 + + - + + + + - - - - 

Olgu 8 + + + + - +          + - - - - 

Olgu 9 + + - + + + + - - - - 

Olgu 10 + + + - + + + - - - - 

Olgu 11 + + + + + + - - - - - 

Olgu 12 + + + + + - - - - - - 

Olgu 13 + + + - - - - - + - - 

Olgu 14 + + + + + + - + - - - 

Olgu 15 + + + + + + - - - - + 

Olgu 16 + + + + + - - - - - - 

Olgu 17 + + - - + + - - - - - 

Olgu 18 + + - + + - - - - - - 

Olgu 19 + + + + - - - - + - - 

Olgu 20 + + + + - + + - - - - 

Olgu 21 + + - + + - + + - - - 

Olgu 22 + + + + + - - - - - - 

Olgu 23 + + + - + - + - - - - 

Olgu 24 + + + + + - - - - - - 

Olgu 25 + + + + + - - - + - - 
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Tablo.4. Fiziksel muayene sonucu olgu sayısı ve yüzdelik dağılım tablosu 

 
Fiziksel Muayene Sonucu 
Sınıflandıma 

Olgu Sayısı (toplam 25 
olguda) 

% 

Dispne 25 % 100 
Taşipne 25 % 100 
Siyanoz  20 % 80 
Eğzersiz intöleranz 18 % 72 
Taşikardi (>240 bpm) 18 % 72 
Kalp seslerinde boğukluk 13 % 52 
Yüksek ateş  ( >39 C°) 7 % 28 
Kardiak (üfürüm)mürmür 4 % 16 
Hipotermi    (<37.5 C°) 3 % 12 
Sinus aritmi 1 % 4 
Fallot ritmi 1 % 4 
 
 

 Yapılan fiziksel muayene sonucu; 25 olgunun hepsinde de dispne ve taşipne izlendi., 
20 olguda siyanoz, 18 olguda ekzersiz intölerans, 18 olguda taşikardi, 13 olguda kalp 
seslerinde boğukluk, 7 olguda yüksek ateş, 4 olguda kardiak mürmür (üfürüm), 3 olguda 
hipotermi, 1 olguda (olgu 15) fallot ritmi ve 1 olguda (olgu 6) sinus aritmi tespit edildi.  
 
 Olgu 15’te (perikardial efüzyon + kardiak tamponad) fallot ritmi belirlendi. Olgu 6 
(hipertrofik kardiyomyopati) da ise sinuz artirmi gözlenlendi. Olgu 13 (trafik kazası)’da vücut 
ısısı oldukça düşük (36.5 C°) ve hipovolemik şokta kliniğimize geldi. 
 

Tablo 5. Kedi eşkal ve klinik semptom dağılım tablosu 

 Eşkal Klinik görünüm 
Olgu 1 

 
 
 

1.5 yaşlı 
Melez 
♂ 
(kısırlaştırılmamış) 
 
Dışarıda yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Eksersiz .intöleranz 

.Kilo kaybı 

.Kalp ses kaybı 

.Siyanoz 
 

Olgu 2 
 
 
 

3 yaşlı  
van 
♀(kısırlaştırılmış) 
Evde yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Eksersiz intöleranz 

.Kalp ses kaybı 

.Siyanoz 

.Taşikardi 
Olgu 3 

 
 
 

7 yaşlı  
sarman 
♂ (kısırlaştırılmış) 
Dışarı yaşıyor. 

.Taşikardi 

.Kardiak murmur 

.Kalp ses kaybı 

.Siyanoz 
Olgu 4 

 
 
 
 

1 yaşlı 
Melez 
♂ (kısırlaştırılmamış) 
Dışarı yaşıyor. 

.Dispne 

.Taşipne 

.Siyanoz 

.Taşikardi 
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Olgu 5 
 
 

 
 
 
 
 

3yaşlı 
sarman 
♀ 
(kısırlaştırılmış) 
Evde yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Eksersiz intöleranz 

.Kalp ses kaybı 

.Siyanoz 
 

Olgu 6 
 
 
 
 
 
 

10 yaşlı 
Tekir 
♀ 
(kısırlaştırılmış) 
Evde yaşıyor 
 

.Dispne 

.Sinus aritmi 

.Kardiak murmur 

.Siyanoz 
 

Olgu 7 
 
 
 
 

4 yaşlı 
ankara 
♂ 
(kısırlaştırılmamış) 
Evde yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Yüksek ateş 

.Eksersiz intöleranz 

.Kalp ses kaybı 

.Taşikardi 
Olgu 8 

 
 
 
 
 

3.5 yaşlı 
tekir 
♂ (kısırlaştırılmış) 
Evde yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Yüksek ateş 

.Taşikadi 

.Kalp ses kaybı 

.Siyanoz 
 

Olgu 9 
 
 
 
 
 

12 yaşlı 
siyam 
♂ (kısırlaştırılmış) 
Evde yaşıyor 

.Dispne 

.Yüksek ateş 

.Eksersiz intöleranz 

.Kalp ses kaybı 

.Taşikardi 
 

Olgu 10 
 
 
 
 

2 yaşlı 
melez 
♀ 
(kısırlaştırılmamış) 
Dışarıda yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Yüksek ateş 

.Eksersiz intöleranz 

.Kalp ses kaybı 

.Siyanoz 
 

Olgu 11 
 
 
 
 

4 yaşlı 
van 
♀ 
(kısırlaştırılmış) 
 
Evde yaşıyor 
 
 
 

.Dispne 

.Taşipne 

.Eksersiz intöleranz 

.Taşikardi 

.Kalp ses kaybı 

.Siyanoz 

Olgu 12 
 
 

 
 

8.5 yaşlı 
tekir 
♂ 
(kısırlaştırılmamış) 
Evde yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Eksersiz intöleranz 

.Taşikardi 

.Siyanoz 
Olgu 13 

 
 
 

 
 
 

1 yaşlı 
melez 
♂ (kısırlaştırılmış) 
Dışarıda yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.hipotermi 

.Siyanoz 
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Olgu 14 
 
 
 
 
 

15 yaşlı 
sarman 
♀ 
(kısırlaştırılmamış) 
 
 
Dışarıda yaşıyor 
 
 

.Dispne 

.Taşipne 

.Eksersiz intöleranz 

.Taşikardi 

.Kardiak murmur 

.Kalp ses kaybı 

.Siyanoz 
 

Olgu 15 
 
 
 
 
 
 
 

7 yaşlı 
siyam 
♂ 
(kısırlaştırılmamış) 
Evde yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Eksersiz intöleranz 

.Fallot ritmi  

.Kalp ses kaybı 

.Siyanoz 
 
.Taşikardi 

Olgu 16 
 
 
 
 

 
1 yaşlı 
tekir 
♂ (kısırlaştırılmış) 
Dışarıda yaşıyor 
 
 
 
 
 

.Eksersiz intöleranz 

.Taşikardi 

.Siyanoz 
 

Olgu 17 
 
 
 

 
 
 
 
 

13 yaşlı 
Tekir 
♂ (kısırlaştırılmış) 
 
Evde yaşıyor 
 
 
 

.Dispne 

.Taşipne 

.Eksersiz intöleranz 

.Kalp ses kaybı 
 
 

Olgu 18 
 
 
 
 
 

5 yaşlı 
melez 
♀ 
kısırlaştırılmış) 
dışarıda yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Eksersiz intöleranz 

.Taşikardi 

Olgu 19 
 
 
 
 
 
 
 

16 yaşlı 
iran 
♀(kısırlaştırılmış) 
Evde yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Eksersiz intöleranz 

.Hipotermi 

.Siyanoz 

.Taşikardi 
 
 

Olgu 20 
 
 
 
 
 
 

Yaşı bilinmiyor 
melez 
♂ 
(kısırlaştırılmamış) 
Dışarıda yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Yüksek ateş 

.Eksersiz intöleranz 

.Taşikardi 

.Kalp ses kaybı 

.Siyanoz 
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Olgu 21 
 
 
 
 

6 aylık 
tekir 
♂ (kısırlaştırılmış) 
Evde yaşıyor 
 

.Dispne 

.Taşipne 

.Yüksek ateş 

.Taşikardi 

.Kardiak murmur 

Olgu 22 
 
 
 
 

 
 

2 yaşlı 
ankara 
♀ 
kısırlaştırılmış) 
Evde yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Eksersiz intöleranz 

.Siyanoz 

.Taşikardi 
 

Olgu 23 
 
 
 
 
 

9 yaşlı 
sarman 
♀ 
(kısırlaştırılmamış) 
Evde yaşıyor 
 

.Dispne 

.Taşipne 

.Yüksek ateş 

.Eksersiz intöleranz 

.Siyanoz 
 

Olgu 24 
 
 
 
 
 
 
 

13 yaşlı 
tekir 
♀ 
kısırlaştırılmış) 
Evde yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Eksersiz intöleranz 

.Taşikardi 

.Siyanoz 
 

Olgu 25 
 
 
 
 

4 yaşlı 
melez 
♂ 
(kısırlaştırılmamış) 
Dışarıda yaşıyor. 

.Dispne 

.Taşipne  
 .Eksersiz intöleranz 
.Hipotermi 
.Siyanoz 
.Taşikardi 
 

 

 Proje kapsamında değerlendirilen 25 kedinin 7 tanesi melez, 7 tanesi tekir, 4 

tanesi sarman, 2 tanesi van, 2 tanesi Ankara, 2 tanesi siyam,1 tanesi iran kedisiydi. 

Olgulardan 7 tanesi kastre edilmemiş erkek, 7 tanesi kastre edilmiş erkek, 8 tanesi 

overo-histerektomi yapılmış dişi, 3 tanesi overo-histerektomi yapılmamış dişiydi. 

Olgulardan 10 tanesi dışarıda yaşarken, 15 tanesi ev ortamında yaşamaktaydı. Olgular 

6 aylıktan(olgu 21) 16 yaşa(olgu 19) kadar değişmekteydi. Olgulardan bir tanesinin 

yaşı belirlenemedi. 
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Radyografik, Ultrasonografik ve Torakoskopik Bulgular: 
 

Tablo 6.  Kedi radyografik, ultrasonografik ve torakoskopik bulguların karşılaştırmalı tablo 

 
KEDİ Radyografik Bulgular Ultrasonografik Bulgular 

(torasik) 
Ultrasonografik Bulgular 

(abdominal) 
Torakoskopik 

Bulgular 
Teşhis 

Olgu 1 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon(L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
Trakea dorsale doğru 
deviye(L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Efüzyon görüntüsü berrak 
bir görünüme sahip 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
 

Asites 
Peritonda kalınlaşma 
Diğer intraabdominal organlar 
normal 

Torakoskopik 
drenaj sonunda 
intratorasik 
herhangi bir kitle 
gözlemlenmedi. 
Pleural biyopsi 
örneği alındı. 

FIP 

Olgu 2 **Çift taraflı efüzyon(L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
Efüzyon görüntüsü 
partiküllü bir görünüme 
sahip 
 

Mezenşimal lenf yumruları 
belirgin 
Dalak boyutlarında diffuz 
büyüme (17.6mm) 
Diğer intraabdominal 
organların ekojeniteleri ve 
boyutları normal görünümde 

Torakoskopik 
drenaj sonunda 
İntratorasik 
herhangi bir kitle 
gözlemlenmedi. 
Pleural biyopsi 
örneği alındı. 
Mediastinumda 
kalınlaşma dikkati 
çekti. 

Felin Lökopeni 
(FeLV) 
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Olgu 3 
 
 
 

***Tek taraflı efüzyon (sağ) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Trakea dorsale doğru deviye 
(L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 
 

Belirgin efüzyon tablosu 
Efüzyon görüntüsü berrak 
bir görünüme sahip 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
 

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları 
normal görünümde 

------ İdiopatik 
Efüzyon 

Olgu 4 
 
 
 

***Tek taraflı efüzyon (sağ) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
Tek taraflı (sağ) diyafram silüeti 
kaybı (D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
Efüzyon görüntüsü 
partiküllü bir görünüme 
sahip 
Diafram sınırı bütünlüğünü 
kaybetmiş 
Omentum toraks boşluğuna 
deplase olmuş 

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları 
normal görünümde 

Karaciğerin bir 
lobunun toraksa 
deplase olduğu 
izlendi. 

Hernia 
diaframatika 
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Olgu 5 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon(L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm(L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı(L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme(D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Efüzyon görüntüsü 
partiküllü bir görünüme 
sahip 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
 

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları 
normal görünümde 

Torakoskopik 
drenaj sonunda 
intratorasik 
herhangi bir kitle 
gözlemlenmedi. 
Pleural biyopsi 
örneği alındı. 
Pleurada yer yer 
renk değişikliği 
izlendi. 
 
 

FIP 

Olgu 6 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon(L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Trakea dorsale doğru deviye 
(L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Efüzyon görüntüsü berrak 
bir görünüme sahip 
EKO’da FS değerinde 
azalma (%:10.87) (M mod) 
Sol ventrikül myokardta 
kasılım düzensizliği (B 
Mod) 
Sol ventikül duvarında 
kalınlaşma, sol atriumda 
genişleme (M mod) 
Mitral kapakta 2. derece 
kaçak 

Asites 
İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları 
normal görünümde 
 

- Hipertrofik 
cardiomypati 

Olgu 7 
 
 
 
 
 

***Tek taraflı efüzyon (sol) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
Tek taraflı(sol) diafram silüeti 
kaybı (D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
Efüzyon görüntüsü 
partiküllü bir görünüme 
sahip 
 

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları 
normal görünümde 

Torakoskopik 
drenaj sonunda 
intratorasik 
herhangi bir kitle 
gözlemlenmedi. 
Pleural biyopsi 
örneği alındı. 

Bakteriyel 
Pastörella ssp 
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Olgu 8 
 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, 
D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
Efüzyon görüntüsü 
partiküllü bir görünüme 
sahip 
Perikardta kalınlaşma 

Safra kesesinde mukosel 
birikimi 
 
Diğer intraabdominal 
organların ekojeniteleri ve 
boyutları normal görünümde 

- Bakteriyel  
Gram (-) 

Olgu 9 
 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, 
D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Efüzyon görüntüsü berrak 
bir görünüme sahip 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
 

Asites 
Karaciğerde şiddetli ekojenite 
artışı ve marjinlerde kütleşme 
 
Diğer intraabdominal 
organların ekojeniteleri ve 
boyutları normal görünümde 

- Hepatitis cronica 

Olgu 10 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, 
D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Trakea dorsale doğru deviye 
(L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
Efüzyon görüntüsü 
partiküllü bir görünüme 
sahip 
 

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları 
normal görünümde 

Torakoskopik 
drenaj sonunda 
pleurada çok 
nodüler oluşum 
izlendi.  
Pleural biyopsi 
örneği alındı. 

Bakteriyel 
Pastörella ssp 
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Olgu 11 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, 
D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
Efüzyon görüntüsü 
partiküllü bir görünüme 
sahip 
Perikarta kalınlaşma 

Asites 
Peritonda kalınlaşma 
Peritoneal efüzyon partiküllü 
görünümde 

Torakoskopik 
drenaj sonunda 
intratorasik 
herhangi bir kitle 
gözlemlenmedi. 
Pleural biyopsi 
örneği alındı. 

FIP 

Olgu 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***Tek taraflı efüzyon (sol) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
Tek taraflı (sol) diafram silüeti 
kaybı (D/V) 
 
 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
Efüzyon görüntüsü 
partiküllü bir görünüme 
sahip 
 

Her iki böbrekte de kaliks 
renalislerde yaşa bağlı kalsifiye 
alanlar izlenmekte 
İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları 
normal görünümde 

 Pleural 
mesotelioma 
 

Olgu 13 
 
 
 
 
 

***Tek taraflı efüzyon (sağ) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
Efüzyon görüntüsü 
partiküllü bir görünüme 
sahip 
 

Sağ böbrekte subkapsuller sıvı 
birikimi (hematom?) 
Dalakta 10.2 mm çapında 
anekojenik alan (hematom?) 
İdrar kesesinde pıhtı görüntüsü 

 Travma ( küt 
travma, trafik 
kazası) 
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Olgu 14 
 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, 
D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Trakea dorsale doğru deviye 
(L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 

Pleural ve perikardial 
boşlukta belirgin efüzyon 
tablosu 
Efüzyon görüntüsü berrak 
bir görünüme sahip 
 

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları 
normal görünümde 

 Perikardial 
efüzyon 

Olgu 15 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, 
D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
trakea dorsale doğru deviye 
(L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 

Pleural ve perikardial 
boşlukta belirgin efüzyon 
tablosu 
EKO’da sağ ventrikül 
kollebe 
Efüzyon görüntüsü berrak 
bir görünüme sahip 
 

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları 
normal görünümde 

Torakoskopik 
drenaj sonunda 
intratorasik 
herhangi bir kitle 
gözlemlenmedi. 
Parsiyel 
perikardiektomi 
yapıldı. 

Perikardial 
efüzyon + 
kardiak tamponad 
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Olgu 16 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, 
D/V) 
Kaudal loplarında yaprak 
benzeri görünüm (L/L) 
Trakea dorsale doğru deviye 
(L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
Efüzyon görüntüsü 
partiküllü bir görünüme 
sahip 
 

Safra kesesinde mukosel 
birikimi 
Diğer intraabdominal 
organların ekojeniteleri ve 
boyutları normal görünümde 
 

 İdiopatik 
Efüzyon 

Olgu 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Çift taraflı efüzyon (L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Trakea dorsale doğru deviye 
(L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 
 
 

Pleural ve perikardial 
boşlukta belirgin efüzyon 
tablosu 
EKO’da sağ ventrikül 
kollebe 
Efüzyon görüntüsü berrak 
bir görünüme sahip 
 

Asites 
İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları 
normal görünümde 

Torakoskopik 
drenaj sonunda 
intratorasik 
herhangi bir kitle 
gözlemlenmedi. 

Perikardial 
efüzyon + 
kardiak tamponad 

Olgu 18 
 
 
 
 
 
 

***Tek taraflı efüzyon (sol) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
Tek taraflı(sol) diafram silüeti 
kaybı (D/V) 
 

Pleural efüzyon görüntüsü  
Toraks içinde mide ve 
omentum görüntüsü 
Diafram bütünlüğünü 
kaybetmiş 

Diyafram bütünlüğünü 
kaybetmiş  
Mide toraksa deplase olmuş 

 Hernia 
diaframatika (sol 
taraf, mide ve 
omentum) 
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Olgu 19 
 
 
 
 
 

*Çift taraflı efüzyon(L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
Efüzyon görüntüsü berrak 
bir görünüme sahip 
 

Sol böbrekte ekojenite artışı ve 
boyutlarında azalma (27.1 mm 
x 32.2 mm) 
Sağ böbrek boyutlarında artış 
ve ekojenitesi normal 
Diğer intraabdominal 
organların ekojeniteleri ve 
boyutları normal görünümde 
 
 

Torakoskopik 
drenaj sonunda 
intratorasik 
herhangi bir kitle 
gözlemlenmedi. 
Pleural biyopsi 
örneği alındı. 

Kronik Böbrek 
Yetmezliği 
(KBY) 

Olgu 20 
 
 
 
 

Çift taraflı efüzyon (L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 
 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
Efüzyon görüntüsü 
partiküllü bir görünüme 
sahip 
 

Prostat boyutlarında artış 
(prostat hiperpilazisi) ve 
intraprostatik kstik alanlar 
 
Diğer intraabdominal 
organların ekojeniteleri ve 
boyutları normal görünümde 
 
 

Torakoskopik 
drenaj sonunda 
intratorasik 
herhangi bir kitle 
gözlemlenmedi. 
Pleural biyopsi 
örneği alındı. 

İdiopatik 
Efüzyon 
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Olgu 21 
 
 
 
 

***Tek taraflı efüzyon (sol) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
Tek taraflı(sol) diafram silüeti 
kaybı (D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
Efüzyon görüntüsü 
partiküllü bir görünüme 
sahip 
 

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları 
normal görünümde 

Torakoskopik 
drenaj sonunda 
intratorasik 
herhangi bir kitle 
gözlemlenmedi. 
Pleural biyopsi 
örneği alındı. 

İdiopatik 
Efüzyon 

Olgu 22 
 
 
 
 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, 
D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
Efüzyon görüntüsü berrak 
bir görünüme sahip 
 

Mezenşimal lenf yumruları 
belirgin 
Dalak boyutlarında diffuz 
büyüme (15.6mm) 
Diğer intraabdominal 
organların ekojeniteleri ve 
boyutları normal görünümde 

 Felin Lökopeni 
(FeLV) 

Olgu 23 
 
 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, 
D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme (D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar 
normal 
Efüzyon görüntüsü 
partiküllü bir görünüme 
sahip 
 

Pankreas boyutları ve 
ekojenitesinde artış 
Prop hareketlerinde abdominal 
defans ve ağrı 

Torakoskopik 
drenaj sonunda 
pleurada çok 
nodüler oluşum 
izlendi.  
Pleural biyopsi 
örneği alındı. 

Akut pankreatitis 
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Olgu 24 
 
 
 
 
 

***Tek taraflı efüzyon (sol) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
Tek taraflı(sol) diafram silüeti 
kaybı (D/V) 
 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp normal 
Kalbin hemen kranio-
dorsalinde solid kitlesel 
lezyon 
Efüzyon görüntüsü 
partiküllü bir görünüme 
sahip 
 

İntra abdominal bölgede 
oldukça büyük solid kitlesel 
lezyon (78.1mm x 13.9 mm) 
Sol böbrek kitlesel lezyonun 
büyüklüğünden dolayı net 
olarak değerlendirilemedi. 
Diğer intraabdominal 
organların ekojeniteleri ve 
boyutları normal görünümde 
 

Torakoskopik 
drenaj sonunda 
pulmoner neoplazi 
izlendi. Lezyondan 
biyopsi alındı. 

Pulmoner 
neoplazi(Carsino
ma) 

Olgu 25 
 
 
 
 

***Tek taraflı efüzyon (sağ) 
Kaudal loplarında yaprak 
benzeri görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde 
detay kaybı (L/L) 
Tek taraflı(sağ) diafram silüeti 
kaybı (D/V) 
 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp normal 
Kollabe akciğer görüntüsü 
(Kaudal lob) 
Efüzyon görüntüsü 
partiküllü bir görünüme 
sahip 
 

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları 
normal görünümde 

Torakoskopik 
drenaj sonunda 
atelaktazik akciğer 
lobları izlendi. 

Travma (sivri 
cisim, köpek 
saldırısı) 

 
 
 
 

L/L:       latero -lateral 
V/D:      Ventro-dorsal 
D/V:      Dorso-ventral 
EKO:     Ekokardiografi 
FS:         Fraksiyonel Kısalma 
B Mod:  Brightness mod 
M Mod: Motion Mod 
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Radyografik bulgular: 
 
 Olguların hepsinden çift yönlü [ latero-lateral (L/L) ve ventro-dorsal (V/D) yada dorso 
ventral (D/V) ] grafi alındı. Her olguda dikkat çeken bulgu, pleural efüzyonun tipik 
radyografik görüntüsü olan ve pleural boşluktaki serbest sıvıdan kaynaklanan, diyafram sınırı 
ve kalp silüetinin kaybolması ve kaudal akciğer lobundaki “yaprak benzeri” görüntüsüydü 
(L/L). Bazı olgularda trakeanın dorsale doğru deviye olduğu izlendi. Bunun nedeni efüzyon 
sıvısının fazla olması (Olgu 1, 3, 6, 10, 16) veya pleural efüzyonun perikardial efüzyonla ( 
Olgu 14, 15, 17) birlikte seyretmesiydi. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
.                                             
  
  
 
 
 
 

Resim 6. Olgu 22. Kaudal loplarda yaprak             
benzeri görünüm dikkati çekmektedir. 
Kalp ve diyafram silüetinde detay kaybı  
izlenilmektedir. Trakeanın seyrinin dorsale 
deviye olduğu gözlemlenmektedir. 
 

Resim 5.  Olgu 19 . Kaudal loplarda yaprak             
benzeri görünüm dikkati çekmektedir. 
Kalp ve diyafram silüetinde detay kaybı  
izlenilmektedir. Trakeanın seyrinin dorsale  
deviye olduğu gözlemlenmektedir. 
 

Resim 7. Olgu 8 Pleural efüzyonda 
gözlemlenen tipik “yaprak benzeri” 
görüntü izlenmektedir. 
Kalp ve diafram silüeti tamamen 
kaybolmuş. 

Resim 8. Olgu 10. Daha şiddetli bir 
efüzyon tablosu izlenilmiştir. Yine diğer 
olgularda olduğu gibi “yaprak benzeri” 
görüntü tipik. Diyafram ve kalp silüeti 
kaybolmuştur. 
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Olguların 16’sında çift taraflı (Bilateral), 9’unda ise tek taraflı (Unilateral) efüzyon 
izlendi. Bu 9 olgudan 4 olguda sağ tarafta, 5 olguda ise sol tarafta efüzyon tespit edildi.  Olgu 
4’te diyafram sağ tarafta bütünlüğünü kaybetip perfore olduğundan ve sağ tarafta fıtıklaşma 
geliştiğinden, sağ taraftan abdominal organlar toraks boşluğuna geçtiği ve böylece sağ tarafta 
efüzyon şekillendiği gözlemlendi. 
 
 
 

                     
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultrasonografi: 
 
 Radyografik muayene sonucu pleural efüzyon saptanan hastalar efüzyonun 
etiyolojisini tespit edebilmek için öncelikle ultrasonografik muayeneye alındı. Ultrasonografi 
muayene iki bölümden oluştu.  
 
        Torasik USG: 
 
 Kalp (Renkli Doppler Ekokardiografi) ve Kalp Dışı Torasik Ultrasonografi olmak 
üzere torasik ultrasonografi de iki bölümden oluştu. 
 
Renkli Doppler Ekokardiografi (EKO): 

 

 Olgu 6 da EKO’da FS değerinde azalma (% 21.87 - 47.13 ) Sol ventrikül myokardta 
kasılım düzensizliği, sol ventikül duvarında kalınlaşma, sol atriumda genişleme tespit edildi. 
Mitral kapakta 2. derece kaçak izlendi. Olgu 8 ve 11’de perikardta kalınlaşma dikkat 
çekiciydi. Olgu 14 ve 15’de perikardial efüzyon gözlemlendi. Yine olgu 15’te şiddetli 

Resim 8. Olgu 11.  Her iki hemisferde de 
efüzyon tablosu izlenilmektedir.(ağırlıklı 
olarak sol). Kalp ve diafram silüeti 
kaybolmuştur. İnterlober fissürlerde 
belirginleşme izlenilmektedir.                                             

Resim 9. Olgu 3. Sağ tarafta efüzyon 
tablosu izlenilmektedir. Sol tarafta 
diafram sınırı izlenirken sağ tarafta detay 
kaybı gözlemlenmektedir. 
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derecede olan bu perikardial efüzyon kardiak tamponad a neden olmuştu. Diğer olgularda ise 
kalp boyut ve fonksiyon ölçüleri normal değerler içerisindeydi. 
 

  
 
.                                                                                   
 

 

 

 

 

 

Kalp Dışı Toraks Ultrasonografisi: 

 

 Olguların 9 tanesinde efüzyon görüntüsü berrak bir görünüme sahipken, 16 tanesi ise 
partiküllü bir görünüme sahipti. Olgu 4 te diyafram bütünlüğünün kaybolduğu ve omentumun 
torasik boşluğa deplase olduğu izlenildi. Olgu 18’de yine diyafram bütünlüğün bozulduğu ve 
omentumla birlikte midenin toraksa deplase olduğu gözlemlendi. Olgu 24’te kalbin hemen 
kranio-dorsalinde, kranial akciğer lobunda, solid kitlesel bir lezyon görüldü. Olgu 25’te bir 
akciğer lobunun kollabe olduğu tespit edildi. Diğer olgularda herhangi bir patoloji tespit 
edilemedi. 
 
 

   
 
  

Resim 10. Olgu 15. Şiddetli derecede 
perikardial efüzyon tablosu 
izlenmektedir. Kalpte oluşan hasar 
dolayısıyle pleural efüzyon da 
gözlemlenmektedir. 

Resim 11. Olgu 6. Mitral kapakta 2. 
Derece yetmezlik izlenmektedi. 
Pleural efüzyon tablosu kalbin 
çevresinde anekojen bir görüntü olarak 
gözlenlenmektedir. 

 
 

Resim 12.   Olgu 24. Pleural 
boşlukta solid kitle izlenilmektedir. 
Pleural efüzyon tablosu kalbin 
çevresinde anekojen bir görüntü olarak 
gözlenlenmektedir 
 

Resim 13. Olgu 25.  Kollebe akciğer 
lobu  
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  .                                                                                     
 
 
 
 
Abdominal USG: 
 
 Abdominal Ultrasonografide; tüm olgularda karaciğer ve bilier sistem, böbrekler, 
dalak, mide, ince ve kalın barsaklar, mezanşimal lenf yumruları, pankreas, adrenal glandlar, 
idrar kesesi, prostat (erkeklede), ovaryum ve uterus (overo-histerektomi yapılmamış dişilerde) 
anatomik boyut, kontür ve parankim dokusu yapı ve ekojenite yönünden detaylı olarak 
incelenmiştir. İntraabdominal boşluk, kitlesel oluşum bakımından da taranmıştır. 
 Renal yetmezlikler, karaciğer ve pankreas patolojileri sekonder olarak pleural 
efüzyona yol açmaktadir. Ayrıca kedilerde FIP, peritonitis, asites ve pleural efüzyonla birlikte 
seyredebilmektedir. 

Resim 14. Olgu 4. Diyaframda 
perforasyon ve pleural boşluğa 
omentumun geçtiği izlenilmektedir                                                    

Resim 15.  Olgu 23. Şiddetli 
derecede pleural efüzyon ve kalpte aort 
ve dört oda görüntüsü izlenilmektedir.  

Resim 16.  Olgu 2. Partiküllü bir 
pleural efüzyon görüntüsü 
izlenilmektedir. 

Resim 17.  Olgu 19. Şiddetli 
derecede pleura efüzyon. Berrak bir 
görünüme sahip.       
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 Olgu 1ve 11’de asites ve peritonda kalınlaşma izlendi. Olgu 4’te interkostal 
pencereden incelmede, diyafram sınırının bozulduğu gözlemlendi. Olgu 2’de mezanşimal lenf 
yumruları boyutlarında artış ve dalakta diffuz büyüme dikkati çekti (17.6 mm). Olgu 6 ve 
17’de sadece asitez görüldü. Olgu 8 ve 16’de safra kesesi duvar kalınlığı normal olup normal 
dolgunluktaydı fakat orta şiddette mukosel birikimi izlendi. Olgu 9’da asites ve karaciğer 
marjinlerinde kütleşme ve karaciğer parankiminde ekojenite artışı gözlemlendi. Ayrıca bu 
olgunun serum biyokimyasal değerlendirilmesinde AST=378IU/L, ALT=560IU/L, 
ALP=55IU/L [ normal referans aralık değerleri AST (10.0-80 IU/L), ALT (10.0-80 IU/L), 
ALP (10.0-80 IU/L) ] olarak ölçülmüştür.  
 
 

    
 
.                                                                                                 
 
 
 
 
 Olgu 12’de yaşa bağlı her iki böbrekte de kaliks renalislerde kalsifikasyon izlendi 
fakat böbrek boyutları ve ekojenitesi normaldi. Olgu 13’te travma geçmişi vardı ve sağ 
böbrekte subkapsuler hematom, dalakta 10.2 mm çapında hematom ve idrar kesesinde pıhtı 
birikimi gözlemlendi.  Olgu 18’de aynı Torasik Ultrasonografide de olduğu gibi diyafram 
bütünlüğünün bozulduğu ve midenin toraksa deplase olduğu izlendi. Olgu 19 ‘da sol böbrek 
boyutlarında küçülme ve parankim ekojenitesinde artış, sağ böbrekte ise aksine boyutlarında 
artış ve parankim ekojenitesi normal olarak gözlemlendi. [(Bu olguda kan serum biyokimya 
değerlerinde üre=102 mg / dl, kreatinin= 3.4 mg/ dl olarak ölçülmüştür) normal referans 
değerleri üre: 15-64.2 mg/dl, kreatinin: 08-1.8 mg/dl]. Olgu 20’de prostat hiperplazisi (3.5 
mm) ve intraprotatik kistik alanlar gözlemlendi. Olgu 22’de aynı olgu 2’de olduğu gibi 
mezanşimal lenf yumrularında boyut artışı ve dalakta diffuz büyüme (15.6 mm) izlendi. Olgu 
23’de pankreas boyutlarında artış ve parankim ekojenitesinde hipoekojenik bir görüntü 
izlendi. Prop maniplasyonlarında ise ağrı duyumu farkedildi. Olgu 24’te intra abdominal 
bölgede oldukça büyük solid kitlesel lezyon (78.1mm x 13.9 mm) gözlemlendi. Sol böbrek 
kitlesel lezyonun büyüklüğünden dolayı net olarak değerlendirilemedi. Diğer olgularda ise 
intraabdominal boşluk ve organlarda herhangi bir patoloji izlenmedi.  
 

Abdominal USG’de tespit edilen bu lezyonlar pleural efüzyon için karakteristik ve 
primer bir patoloji değildir. Olgu 9, 19, 23’un ise sekonder olarak pleural efüzyon oluşturduğu 
düşünülmektedir. 

Resim 18. Olgu 19. Sol böbreğin 
boyutlarında azalma ve ekojenite artışı 
gözlenmiştir. 

Resim 19. Olgu 2. Mezanşimal lenf 
yumrularının belirginleştiği boyutlarının 
artığı gözlenmiştir.  
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 Daha sonra hastalardan ultrason rehberliğinde 20-22 nolu aspirasyon iğnesiyle pleural 
boşluktan 10 mm sıvı örneği alındı. Alınan örnekler EDTA’lı ve steril vakumlu tüp olmak 
üzere iki tüpe aktarıldı. EDTA içeren tüp total protein konsantrasyonu, biyokimyasal ve 
sitolojik parametreler için,  steril tüp ise bakteriyolojik inceleme için laboratuara gönderildi. 
Alınan pleural sıvı örneği rengi ve kıvamı yönünden değerlendirildi.  Hastadan daha sonra 
kan alınarak serum biyokimya ve hemogram analizi yönünden inceleme için biyokimya tanı 
laboratuarına gönderildi.  Ayrıca alınan kanlar kedilerde FeLV, FIV ve FIP yönünden 
virolojik incelemeye tabi tutuldu. Kedi ve köpekte yine Heartworm Disease (Dirofilaria 
İmmitis) gibi parazit kökenli yönünden değerlendirildi. Fungal kökenli hastalıklar için ekim 
yapıldı. 
 

Tablo7. Pleural efüzyonun karakteristik değerleri(Light Kriterleri) 
 

 Transudat Modifiye 
Transudat 

Eksudat Pyotoraks Şilotoraks FIP(kediler 
için) 

Total 
Protein(g/dl) 

< 2.5 2.5-4 > 3 >3.5 Değişebilir >5 

TNCC(cell/µL) <1500 
 

1000-7000 >7000 >7000 <10.000 <10.000 

Renk 
 

berrak Sarı, 
pembe,kırmızı 

Beyaz,kırmızı, 
kehribar 

Beyaz,kırmızı, 
kehribar 

Genellikle 
beyaz,pembe 

Altın sarısı 

Şeffaflık  
renksiz 

Puslu, bulanık 
 

Genellikle opak Bulanık veya 
opak 

opak puslu 

Biyokimyasal 
Parametreler 

  LDH>200 U/L Glukoz 
<10mg/dL 
pH <6.9 

trigliserid>serum 
trigliserid 

 

Predominat 
Hücre Tipi 

Mezotelial 
hücreler, 
makrofaj 

Mezotelial 
hücreler, 
makrofaj, 
eizonofil, 
lenfosit 

 

Nötrofil(ağırlıklı 
olarak) 
Lenfosit 
Makrofaj 
Mezotelial 
hücreler, 
Neoplastik 
hücreler 

Dejeneratif 
nötrofiller 

Lenfosit veya 
nötrofiller 

Non 
dejeneratif 
nötrofil 

 
TNCC: total nukleuslu hücre sayısı 

 
 
 Örnek alınan sıvının sitolojik incelemesinde nötrofil, makrofaj, non-dejenere nötrofil, 
lenfosit, monosit ve eizonofil sayıları değerlendirilip predominat hücre tipi tayin edilmiştir. 
Bu çalışma yine transudat, modifiye transudat, septik, non-septik eksudat ayrımlarında 
kullanılmıştır. Neoplazik efüzyonlarda sitolojik olarak lenfoblastlar aranmıştır. Bu 
değerlendirme torakoskopi yapılan olgularda,  torakoskopi eşliğinde yapılan pleural biyopsi 
örneğiyle, ya da gönderilen sıvı örneğiyle sağlanmıştır.  
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                                            .  
 
  
 
 

Şilotoraks olgularında genellikle sıvının rengi opak-beyazdı. Çok sayıda küçük 
lenfositler ve non dejenere nötrofiller predominat olarak izlenmekteydi. Ama şilotoraksın 
karakteristik ayrımı pleural sıvı örneğindeki trigliserid konsantrasyonu ile yapıldı 
(>100mg/dl). Bu aynı zamanda sıvı kolesterol : trigliserid oranıyla (<1) da ortaya konmuştur. 
(Light Kriterlerine Göre) 
 
 Yine hemorajik efüzyonlarda, periferal kan ile pleural efüzyon sıvısı arasındaki total 
protein konsantrasyonu, hematokrit (PCV) oranı değerlendirildi. Sıvı içesindeki total protein 
konsantrasyonu ve hemotokrit değerleri serum plazma içerisindeki değerlerinin en az yarısına 
ulaştığı tespit edildi.  
 
 Gönderilen periferal kan örnekleri serum biyokimya ve hemogram yönünden 
incelenildi (Light kriterlerine göre). Serum biyokimya değelendirmesinde AST, ALP, ALT, 
üre, kreatin, amilaz, lipaz, albumin, glukoz, LDH, trigliserid, kollesterol hemogramda ise, 
lökosit, monosit, lenfosit, granulosit ve eritrosit indeksleri değerlendirildi.  Bu değerlerin 
bazıları pleural sıvı örneği değerleriyle karşılaştırıldı. (trigliserid, kolesterol, total protein, 
LDH, glukoz) 
 

Efüzyon Tipine Göre Değerlendirme: 

 
Tablo 8. Efüzyon tipine göre olgu yüzdelik dağılım tablosu 

 
                Efüzyon Tipi Olgu Sayısı (Toplam 25 

olguda) 
                        % 

Septik prulent eksudat 8 % 32 
Şilotoraks 6 % 24 
Non-septik eksudat 5 % 20 
Transudat  3 % 12 
Hemorajik 2 % 8 
Modifiye transudat 1 % 4 
 

Resim 20.   Olgu 13. Torakosentezde 
hemorajik sıvı örneği aspire edilmiştir. 

Resim 21 Olgu 22. Torakosentezde 
şiloz karakterde pleural efüzyon sıvısı 

aspire edimiştir. 
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 Olguların 8 tanesinin septik prulent eksudat, 6 tanesinin şilotoraks, 5 tanesinin non-
septik eksudat, 3 tanesinin transudat, 2 tanesinin hemorajik eksudat ve 1 tanesinin modifiye 
transudat olduğu yapılan radyografik, ultrasonografik, torakoskopik ve sıvı analiz biyokimya, 
sitolojik, bakteriyolojik ve hematolojik bakı değerleriyle tespit edilmiştir. 
 Pleural efüzyon sıvı örneğinin biyokimyasal, bakteriyolojik ve sitolojik incelemeleri 
sonucu efüzyon klasifikasyonu yapılmıştır. Öncelikle alınan sıvı örneği renk ve şeffaflık 
yönünden değerlendirilmiştir. Daha sonra total protein konsantrasyonu ve sitolojik 
değerlendirme sonucu nükleuslu hücre sayısı incelenmiştir. Bu çalışma transudat, modifiye 
transudat ve eksudat ayrımının temel değerlendirmesidir.  
 
 
Torakoskopik Değerlendirme:  
 

 15 olguda torakoskopi inceleme yapılabilmiştir. Diğer olgular ise genel durumunun 
anesteziyi kaldıramayacak kadar kötü olması veya sahibinden izin alınamaması nedeniyle 
yapılamamıştır. 
 
 Torakoskopi yapılan 15 olgudan olgu 14, 15 ve 17. olgularda perikardiumu daha iyi 
görüntüleyebilmek için paraksifoid-transdiyaframatik yaklaşım uygulandı. Diğer olgularda ise 
interkostal yaklaşım tercih edildi. 
 
 Torakoskopi yapılan bütün olgularla torakoskopi ile drenaj yapıldı. Olgu 4, 15, 17 ve 
24 hariç diğer olgulardan pariyetal pleuradan biyopsi forsepsi ile biyopsi örneği alındı. Olgu 
2’de büyümüş hilar lenf yumruları izlendi. Olgu 4’te karaciğerin bir lobunun perforasyona 
uğramış diyaframdan toraks boşluğuna geçtiği gözlemlendi. Olgu 5’de pleura üzerinde yer yer 
kırmızı ve mavi renk ağırlıklı renk değişiklikleri fark edildi. Olgu 10 ve 23’de pariyetal pleura 
üzerinde çok sayıda mercimekten nohut büyüklüğüne kadar değişen noduler oluşumlar 
gözlemlendi. Olgu 15ve 17’de perikardiumda efüzyon sıvısı gözlemlendi. Olgu 24’te akciğer 
lobu üzerinde kitlesel lezyon gözlemlenip biyopsi alındı. Olgu 25’ ise kollabe akciğer lobları 
izlendi. 
 

  
 
                                                                                         
 

Resim 22. Olgu 10.  Torakoskopik 
drenaj sonunda pleurada çok nodüler 
oluşum izlendi.  
                                              

Resim 23.  Olgu 25. Torakoskopik 
drenaj sonunda atelaktazik akciğer 
lobları izlendi 
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Torakoskopi sonucunda torakoskopi yapılan sadece bir olguda (Olgu 24) pnömotoraks 
oluşumu gözlemlendi ama 3 gün içerisinde kendiliğinden rezorbe oldu. Yine bir olguda (Olgu 
4) postoperatif dönemde hipotansiyon gözlemlendi. Sıvı sağaltımı ve vazopresör ajanlara iyi 
cevap alındı.  
 
 Gönderilen sıvı örneklerinde Olgu 7, 8 ve 10’da bakteriyolojik üreme gözlemlendi. 
Olgu 7 ve 10 da Pastörella ssp tespit edilirken Olgu 8’de türü belirlenemeyen gram (-) bakteri 
ürediği görüldü. Diğer olgularda kullanılan kültür örneğinde herhangi bir bakteri üremesi 
gözlemlenmedi. 
 
 Gönderilen pleura biyopsi örneklerinde Olgu 10 ve 23 te pyogranulomatöz bir 
inflamasyon izlendi. Olgu 7, 10, 11, 20 ve 21’de ise fibrotik pleuritis gözlemlendi. Sıvı 
örneklerinin sitolojisinde ise Olgu 12’de mezotelial hücreler gözlemlenirken (mesotelioma), 
olgu 24’te Pulmoner Adenocarsinoma tespit edilmiştir. 
 4 olguda ise efüzyonun nedeni belirlememiştir. 
 

  
 
                                           .                                                               
 

Resim 24.  Olgu. 24. Torakoskopik 
drenaj sonunda pulmoner neoplazi 

izlendi. 

Resim 25. Olgu 2. Torakoskopik 
drenaj sonunda İntratorasik herhangi bir 
kitle gözlemlenmedi. 

Resim 26. Olgu 24. Pulmoner kitlesel lezyondan biyopsi örneği 
alındı.  
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Bütün bu değerlendirmeler sonucu pleural efüzyona neden olan hastalıkların tanısı 
konmuştur. 
 
 
Buna göre; 

Tablo 9. Hastalıklar olgu ve yüzdelik dağlım tablosu 

 
Hastalıklar     Olgu sayısı 

(toplam 25 olgu) 
             % 

Pyotoraks 3  
FIP 3  

Feline 
Lökemi(FeLV) 

2  

Hernia diaframatica 2  
Hypertrofik 

kardiomyopati 
1  

Perikardial effüzyon 3  
Travma 2  

Kronik böbrek 
yetmezliği 

1  

Akut pankreatitis 1  
Pulmoner 

adenocarsinoma 
1  

Pleural mesotelioma 1  
Akut Hepatitit  1  

Nedeni 
belirlenemeyen 
pleural efüzyon 

(idiopatik efüzyon) 

4  

 
 
 

 Olgulardan 3 olgu pyotoraks, 3 olgu FIP, 3 olgu perikardial efüzyon, 2 olgu FeLV, 2 
olgu hernia diaframatika, 2 olgu travma, 1 olgu hipertrofik kardiomyopati, 1 olgu Kronik 
Böbrek Yetmezliği (KBY), 1 olgu akut pankreatit, 1 olgu pulmoner adenocarsinoma, 1 olgu 
pleural mesotelioma,  pleural efüzyona neden olmuştur.  
 FIP kaynaklı efüzyonlarda olguların 2 tanesi non-septik efüzyona neden olurken 1 
tanesi septik prulent eksudat gözlemlenmiştir. FIP şekillenen 3 olguda (1.5yaş, 3 yaş, 4 yaş)   
genç yaştaki kedilerdi. 
 

Torakoskopik inceleme ile pleural efüzyonun etiyolojisi % 100’e yakın ortaya 
konabilmektedir. Torakoskopi yapılabilen olgularda (toplam 15 olgu), radyografik, 
ultrasonografik ve pleural sıvı örneği değerlendirmelerinin torakoskopi ile uyumları istatiksel 
olarak Kappa yöntemi ile değerlendirildi. Kedilerde toplam 15 pleural efüzyonlu kediye 
torakoskopi yapılabilmiştir.  
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Tablo 10. radyografik, ultrasonografik, torakoskopik ve pleural sıvı örneği değerlendirmelerinin 
bibirleriyle uyum istatiksel tablosu 

 
 Radyografi Ultrasonografi 

(toraks +abdomen) 
Torakoskopi Pleural Sıvı          

analizi 
Olgu 1 0 0 0 1 
Olgu 2 0 1 1 1 
Olgu 4 1 1 1 0 
Olgu 5 0 0 1 1 
Olgu 7 0 0 0 1 
Olgu 10 0 0 1 1 
Olgu 11 0 0 0 1 
Olgu 15 0 1 1 0 
Olgu 17 0 1 0 0 
Olgu 19 0 1 0 0 
Olgu 20 0 0 0 0 
Olgu 21 0 0 0 0 
Olgu 23 0 1 1 0 
Olgu 24 0 1 1 1 
Olgu 25 0 1 1 0 
 
0= etiyolojisi tespit edilemeyen 
1= etiyolojisi tespit edilebilen 
 
 
 

Pleural efüzyonun etiyolosinin tespit edilmesinde uygulanan tanısal yöntemlerin 
torakoskopi ile uyumu, kappa istatiksel yöntemine göre; 
 
Radyografi- Torakoskopi: 0.118 (Kappa), önemsiz derecede uyuşma 
Ultrasonografi- Torakoskopi: 0.464 (Kappa), ekseriyetle uyuşma 
Pleural sıvı analizi – Torakoskopi : 0.71 (Kappa) Önemsiz derecede uyuşma 
 

Olgulara uygulanan bu tanı yöntemlerinin hepsiyle de pleural efüzyonun varlığı ortaya 
konabilmiştir.(Kappa:1) 
 

Kappa istatiksel yöntem sonuçlarına göre pleural efüzyon tespitinde torakoskopi ile en 
fazla ultrasonografik yöntemlerin uyum gösterdiği ortaya çıkmıştır. Fakat torakoskopi 
yapılabilen olgu sayısı az olduğundan standart sapma fazladır. Radyografik görüntüleme 
yöntemi ile pleural efüzyonun varlığı ortaya konulabilmesine rağmen etiyolojisinin tespiti için 
yetersiz kalmaktadır. Bununda nedeni pleural boşluktaki serbest sıvının radyografik 
görüntüde detay kaybına yol açması ve torasik organların gözlemlenememesidir. 
Ultrasonografik tanı yöntemleri ile metabolik hastalıklardan kaynaklanan (konjestif Kalp 
yetmezliği, böbrek yetmezlikleri…) pleural efüzyonun tanısının diğer tanı yöntemlerine göre 
daha rahat konulabildiği görülmüştür. Kitlesel lezyonların tespitinde eğer kitle toraks 
duvarına yakınsa ve hava artefaktından kaynaklanan görüntü netsizliği az ise yine 
ultrasonografik görüntüle yöntemleri ile tanı konulabilmektedir. Pleural sıvı örneğinin 
biyokimyasal, sitolijik ve bakteriyolojik değerlendirmeleri özellikle sıvının karakterini tespit 
etmek için oldukça önemlidir. Bakteriyel, fungal ve paraziter pleural efüzyonlar 
bakteriyolojik değerlendirmeyle, neoplaziler ise sitolojik değerlendirme ile tespit 
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edilebilmektedir. Sıvının karaterinin tespit ise (transudat, eksudat, modifiye transudat, 
şilotoraks, hemorajik, septik ve non-septik prulent eksudat) etiyolojisinin tespitinde ve tedavi 
sürecinde yol gösterici olmaktadır.   Torakoskopik yöntemle teleskoplar vasıtası ile torasik 
organlar gözlemlenebildiği, sıvı ve doku örnekleri alınabildiği için pleural efüzyonun 
etiyolojisinde % 100’e yakın tanı konulabilmektedir. 
 
 
Sağaltım: 
 
 Pleural efüzyonun bu analizler ve değerlendirmeler sonucunda tanısının konulmasının 
ardından uygun sağaltım yöntemi önerildi. Olgu 1’e hasta sahibinin isteği üzerine ötenazi 
uygulandı. Olgu 2 ve 9 tedaviye başlamadan öldü. Olgu 4 ve 18’e operasyon yapıldı (hernia 
diaframatika). Olgu 12 ve 24’e kemoterapi önerildi. Olgu 14, 15 ve 17’ye perikardial drenaj 
sağlanması için subtotal yada parsiyal perikardiektomi yapılması önerildi. Olgu 6’ya diüretik 
ve β-adrejenik blokorler kullanılmaya başlanıldı. Olgu 19’a peritoneal diyaliz önerildi. Olgu 
21ve 23’e plörodez uygulandı. Olgu 22’ye torasik kanal ligasyonu önerildi. Olgu 8, 10, 11, 
20’ye paranteral sefalosporin grubu antibiyotik ve göğüs tüpü ile pleural lavaj yapıldı (ılık 
NaCL). Diğer olgulara da göğüs tüpü yerleştirilip sıvının drenajı ve ılık NaCL ile javajı 
sağlanmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 11. Pleural sıvı karakteri, teşhis ve sağaltım tablosu 

 
 Pleural sıvı karakteri Teşhis Sağaltım 
Olgu 1 

 
 
 

Non-septik eksudat 
 

FIP Ötenazi yapıldı 

Olgu 2 
 
 
 

 

Non-septik eksudat 
 

Felin Lökopeni 
(FeLV) 

Öldü 

Olgu 3 
 
 
 

Modifiye  
Transudat 
(berrak,şeffaf) 

------ 
İdiopatik efüzyon 
 

Torakostomik göğüs tüpü 
yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 
uygulandı.(Ilık NaCL ile) 

Olgu 4 
 
 
 
 

Şilotoraks 
(opak, beyaz) 

Hernia diaframatika Operasyon(hernia diaframatica) 

Olgu 5 
 
 

 
 
 
 
 

Non-septik 
Eksudat 
(koyu sarı, kötü kokulu, 
fibrinli) 

FIP Torakostomik göğüs tüpü 
yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 
uygulandı.(Ilık NaCL ile) 

Olgu 6 Şilotoraks Hipertrofik .Diüretik 
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(opak, beyaz) 
 

kardiomypati .Β-adrenerjik blokerleri 

Olgu 7 
 
 
 
 

Eksudat 
(prulent, sarı-
kahverengi, kötü 
kokulu) 

Bakteriyel 
Pastörella ssp 

Paranteral Sefalosporin grubu 
antibiyotik 
Torakostomik göğüs tüpü 
yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 
uygulandı.(Ilık NaCL ile) 
 
 

Olgu 8 
 
 
 
 
 

Eksudat 
(prulent, sarı-
kahverengi, kötü 
kokulu,fibrin içekli) 

Bakteriyel  
Gram  (-) 

Paranteral Sefalosporin grubu 
antibiyotik 
Torakostomik göğüs tüpü 
yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 
uygulandı.(Ilık NaCL ile) 
 

Olgu 9 
 
 
 
 
 

Non-septik efüzyon 
 
 
 
 

Hepatik siroz Öldü 

Olgu 
10 
 
 
 
 

Eksudat 
(prulent, sarı-
kahverengi, kötü 
kokulu,fibrin içekli) 

Bakteriyel 
Pastörella ssp 

Paranteral Sefalosporin grubu 
antibiyotik 
Torakostomik göğüs tüpü 
yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 
uygulandı.(Ilık NaCL ile) 
 

Olgu 
11 
 
 
 
 

Eksudat 
(prulent, sarı-
kahverengi, kötü 
kokulu,fibrin içekli) 

FIP Paranteral Sefalosporin grubu 
antibiyotik 
Torakostomik göğüs tüpü 
yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 
uygulandı.(Ilık NaCL ile) 
 

Olgu 
12 
 
 

 
 

Eksudat 
(prulent, sarı-
kahverengi, kötü 
kokulu,fibrin içekli 

Pleural mesotelioma 
 

Kemoterapi önerildi 

Olgu 
13 
 
 
 

 

Hemorajik 
efüzyon 

Travma( küt travma, 
trafik kazası) 

Torakostomik göğüs tüpü 
yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 
uygulandı.(Ilık NaCL ile) 

Olgu 
14 
 
 
 
 
 

Transudat  
(berrak,şeffaf) 

Perikardial efüzyon Subtotal veya parsiyal 
perikardektomi önerildi 

Olgu 
15 
 
 
 
 

Şilotoraks 
(opak, beyaz) 

Perikardial efüzyon + 
kardiak tamponad 

 Subtotal veya parsiyal 
perikardektomi önerildi 
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Olgu 
16 
 
 
 
 

Non-septik 
eksudat 

İdiopatik efüzyon 
 

Torakostomik göğüs tüpü 
yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 
uygulandı.(Ilık NaCL ile) 

Olgu 
17 
 
 
 

 

Şilotoraks 
(opak, beyaz) 
 
 
 
 
 

Perikardial efüzyon + 
kardiak tamponad 

. Subtotal veya parsiyal 
perikardektomi önerildi 

Olgu 
18 
 
 
 
 
 

Hemorajik efüzyon Hernia 
diaframatika(sol taraf, 
mide ve omentum) 

Operasyon yapıldı(Hernia 
diaframatika) 

Olgu 
19 

 
 
 
 
 
 
 

Transudat 
(berrak,şeffaf) 
 

Kronik Böbrek 
Yetmezliği (KBY) 

Peritoneal Diyaliz önerildi 

Olgu 
20 
 
 
 
 
 
 

Eksudat 
 
(prulent, sarı-
kahverengi, kötü 
kokulu,fibrin içekli) 

İdiopatik efüzyon 
 

Paranteral Sefalosporin grubu 
antibiyotik 
Torakostomik göğüs tüpü 
yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 
uygulandı.(Ilık NaCL ile) 
 

Olgu 
21 
 
 
 
 

Eksudat 
 

İdiopatik efüzyon 
 

Plörodez yapıldı(oksitetrasiklin 
ile) 

Olgu 
22 
 
 
 
 

 
 

Şilotoraks 
(opak, beyaz) 

Felin Lökopeni 
(FeLV) 

Torasik kanal ligasyonu 
önerildi. 

Olgu 
23 
 
 
 
 
 

Eksudat 
 

Akut pankreatitis Plörodez yapıldı(oksitetrasiklin 
ile) 
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Olgu 
24 
 
 
 
 
 
 
 

Şilotoraks 
 

Pulmoner 
adenocarsinoma 

Kemoterapi önerildi 

Olgu 
25 
 
 
 
 

Transudat 
 (berrak,şeffaf) 

Travma (sivri cisim, 
köpek saldırısı) 

Torakostomik göğüs tüpü 
yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 
uygulandı.(Ilık NaCL ile) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



41 
 

Köpek Analiz ve Bulgular 
 
Anamneze Göre Değerlendirme 

Tablo 12. Köpek pleural efüzyon anamnez bulgularının olgulara göre dağılımı 

 
 
 

 

 
            

 Dispne Taşipne Letarji Öksürük Siyanoz Disfaji Kusma Kilo kaybı Yüksek ateş Hemoptiz Düşük ateş İkterus 
Olgu 1 + + - + - + + + - - - - 

Olgu 2 + + - + + - - - - - - - 

Olgu 3 + + + - + - - + - - - - 

Olgu 4 + + - + - - - - - - - - 

Olgu 5 + + + + - + + - - - - - 

Olgu 6 + + - - - - - - - - - - 

Olgu 7 + + - + - + + + - - - - 

Olgu 8 + + - + + - - - - - - - 

Olgu 9 + + + + - - - + + - - - 

Olgu 10 + + + - - - - - - - - - 

Olgu 11 + + - + - - - - - - + - 

Olgu 12 + + - + - + + + + - - - 

Olgu 13 + + + + + - - - - - - - 

Olgu 14 + + + + + - - - - - - - 

Olgu 15 + + - + - + + + + - - - 
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 Anamneze göre Değerlendirme: 
 
Tablo 13. Anamneze göre köpeklerde pleural efüzyondan kaynaklanan klinik görünümün olgu dağılım tablosu 

 
Anamnez Bulguları Olgu Sayısı(toplam 15 olguda) % 

Dispne / Taşipne 15 % 100 
Öksürük 12 % 80 
Letarji 6 % 40 
Kilo kaybı 6 % 40 
Siyanoz 5 % 33.3 
Disfaji / Kusma 5 % 33.3 
Yüksek ateş 3 % 20 
Düşük ateş 1 % 6.6 
Hemoptiz - % 0 
İkterus - % 0 
 

 
  

 Olguların hepsinde de dispne/taşipne izlenmiştir. 12 olguda öksürük, 6 olguda letarji, 6 
olguda kilo kaybı, 5 olguda siyanoz, 5 olgu da disfaji/kusma, 3 olguda yüksek ateş ve 1 
olguda düşük ateş olduğu bilgisi hasta sahibi tarafından aktarılmıştır. 
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Fiziksel Muayene Sonucu Değerlendirme: 

 
Tablo 14. Fiziksel muayene sonucu semptomların olgulara göre dağılım tablosu 

 

 
Dispne Taşipne Siyanoz Taşikardi Egzersiz 

intölerans 
Kalp 

seslerinde 
boğukluk 

Yüksek ateş Kardiak 
mürmür 

Hipotermi Sinüs aritmi Fallot ritmi 

Olgu 1 + + - - + - + - - - - 

Olgu 2 + + +  + - - - - - - 

Olgu 3 + + + + + - - + - - - 

Olgu 4 + + - + - + - - - - - 

Olgu 5 + + + - - - - - - - - 

Olgu 6 + + - + - - - - - + - 

Olgu 7 + + - + + + - - - - - 

Olgu 8 + + + + + +          - - - - - 

Olgu 9 + + - - + + + - - - - 

Olgu 10 + + - - - - - - - - - 

Olgu 11 + + - - + + - - + - - 

Olgu 12 + + - - + - + - - - - 

Olgu 13 + + + - - + - - - - - 

Olgu 14 + + + - + + - - - - - 

Olgu 15 + + - - - + + - - - + 
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Tablo 15. Fiziksel muayene sonucunda tespit edilen semptomların olgu dağılım tablosu 

 
Fiziksel muayene sonucu 
sınıflandıma 

                   Olgu sayısı                            % 

Dispne 15 % 100 
Taşipne 15 % 100 
Egzersiz intöleranz 9 % 60 
Kalp seslerinde boğukluk 8 % 53.3 
Siyanoz 6 % 40 
Taşikardi 5 % 33.3 
Yüksek ateş 4 % 26.6 
Hipotermi 1 % 6.6 
Kardiak (üfürüm)mürmür 1 % 6.6 
Sinus aritmi - % 0 
Fallot ritmi - % 0 

 
 

 Yapılan fiziksel muayeneler sonucu, olguların hepsinde dispne ve taşipne tespit 
edilmiştir. Olguların 9 da egzersiz intölerans, 8’inde kalp seslerinde boğukluk, 6’sında 
siyanoz, 5’inde taşikardi, 4 tanesinde yüksek ateş, 1 olguda ( Olgu 11) hipotermi ve 1 olguda 
(Olgu 3) da kardiak mürmür gözlemlenmiştir. 
 

Tablo 16. Eşkal ve klinik semptom dağılım tablosu 

 
 Eşkal Klinik görünüm 

Olgu 1 
 
 
 

12 yaşlı 
Kangal 
♀(kısırlaştırılmış) 
 
Dışarıda yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Yüksek ateş 

.Egzersiz intöleranz 

.Kilo kaybı 
 

Olgu 2 
 
 
 

13 yaşlı  
cocker 
♀(kısırlaştırılmış) 
 

.Dispne 

.Taşipne 

.Egzersiz intöleranz 

.Siyanoz 
 

Olgu 3 
 
 
 

14 yaşlı  
terrier 
♂ 
(kısırlaştırılmamış) 
 

.Dispne 

.Taşipne 

.Egzersiz intöleranz 

.Taşikardi 

.Kardiak murmur 

.Siyanoz 
 

Olgu 4 
 
 
 
 

9 yaşlı 
Pincher 
♀(kısırlaştırılmış) 
 

.Dispne 

.Taşipne 

.Taşikardi 

.Kalp ses kaybı 
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Olgu 5 
 
 

 
 
 
 
 

5 yaşlı  
terrier 
♂ (kısırlaştırılmış) 
 

.Dispne 

.Taşipne 

.Siyanoz 

Olgu 6 
 
 
 

11 yaşlı 
cocker 
♂ (kısırlaştırılmış) 

.Dispne 

.Taşipne 

.Taşikardi 
 

Olgu 7 
 
 
 
 

15 yaşlı 
Pekinez 
♂ 
(kısırlaştırılmamış) 
 

.Dispne 

.Taşipne 

.Egzersiz intöleranz 

.Taşikardi 

.Kalp ses kaybı 
 

Olgu 8 
 
 
 
 
 

16 yaşlı 
Terrier 
 
♀(kısırlaştırılmış) 
 

.Dispne 

.Taşipne 

.Egzersiz intöleranz 

.Taşikardi 

.Kalp ses kaybı 

.Siyanoz 
 

Olgu 9 
 
 
 
 
 

8 yaşlı 
pointer 
♀ 
(kısırlaştırılmamış) 
 
Dışarıda yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Yüksek ateş 

.Egzersiz intöleranz 

.Kilo kaybı  

.Kalp ses kaybı 
 

Olgu 10 
 
 
 
 

1 yaşlı 
Golden Retriever 
♂ 
(kısırlaştırılmamış) 
 

.Dispne 

.Taşipne 
 

Olgu 11 
 
 
 
 
 
 
 

11 yaşlı 
Terrier 
♀(kısırlaştırılmış) 
 
 

.Dispne 

.Taşipne 

.Egzersiz intöleranz 

.Kalp ses kaybı 

.Hipotermi 

Olgu 12 
 
 

 
 

15 yaşlı 
Pincher 
♀(kısırlaştırılmış) 
 

.Dispne 

.Taşipne 

.Yüksek ateş 

.Egzersiz intöleranz 

.Kilo kaybı 
Olgu 13 

 
 
 
 
 

Yaşı bilinmiyor 
Melez 
 
♂ 
(kısırlaştırılmamış) 
Dışarıda yaşıyor 

.Dispne 

.Taşipne 

.Kalp ses kaybı 

.Siyanoz 
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Olgu 14 
 
 
 
 
 
 
 

13 yaşlı  
German shepherd 
♀ (kısırlaştırılmış) 
 
Dışarıda yaşıyor 
 

 .Dispne 
 .Taşipne 
 .Egzersiz intöleranz 
 .Kalp ses kaybı 
 .Siyanoz 
 

Olgu 15 
 
 
 
 

3 yaşlı 
Rottweiler 
♂ 
(kısırlaştırılmamış) 
Dışarıda yaşıyor 

 .Dispne 
 .Taşipne 
 .Yüksek ateş 
 .Kilo kaybı 
 .Kalp ses kaybı 

 
 
 Projede incelenilen bu çalışmada 15 köpeğin 4 tanesi Terrier, 2 tanesi Pincher, 2 tanesi 
Cocker, 1 tanesi Kangal, 1 tanesi Rottweiler, 1 tanesi German Shepherd, 1 tanesi Golden 
Retreiver, 1 tanesi Pekinez, 1 tanesi Pointer ve 1 tanesi melez dir. 
 
 Olgulardan 5 tanesi dışarıda yaşıyorken (Olgu 1, 9, 13, 14, 15) 10 tanesi de ev 
koşullarında yaşamaktadır. Olgulardan 7 tanesi overo-histerektomi yapılmış dişi, 1 tanesi 
overohisterektomi yapılmamış dişi, 5 tanesi kastre edilmemiş erkek, 2 tanesi ise kastre edilmiş 
erkek köpekti. 
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Radyografik, Ultrasonografik ve Torakoskopik Değerlendirmeler: 
 

Tablo 17: Köpek radyografik, ultrasonografik ve torakoskopik bulguların karşılaştırmalı tablo 

 
KÖPEK Radyografik bulgular Ultrasonografik bulgular 

(torasik) 
Ultrasonografik bulgular 

(abdominal) 
Torakoskopik 

bulgular 
Teşhis 

Olgu 1 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde detay 
kaybı (L/L) 
Trakea dorsale doğru deviye (L/L) 
İnterlober fissürlerde belirginleşme 
(D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar normal 
Efüzyon görüntüsü partiküllü bir 
görünüme sahip 
 

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları normal 
görünümde 

Torakoskopik drenaj 
sonunda pleurada 
kalınlaşma, renk 
değişiklikleri izlendi. 
 

Bakteriyel 
efüzyon(actinomyces 
ssp) 

Olgu 2 
 
 
 

***Tek taraflı efüzyon(sağ) 
Kalbin sağ dosalinde yumuşak doku 
opasitesi veren  radyoopak kitle 
 

Hafif derecede pleural efüzyon 
Efüzyon görüntüsü partiküllü bir 
görünüme sahip 
Kalbin dorsalinde solid kitlesel 
lezyon  

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları normal 
görünümde 

Torakoskopik drenaj 
sonunda kranial 
akciğer lobunda 
kitlesel lezyon tespit 
edildi. Lezyondan 
biyopsi örneği alındı. 

Bronşioalveolar adenoma 

Olgu 3 
 
 
 

*Çift taraflı efüzyon (L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde detay 
kaybı (L/L) 
Trakea dorsale doğru deviye (L/L) 
İnterlober fissürlerde belirginleşme 
(D/V) 
 
 

Belirgin efüzyon tablosu 
Efüzyon görüntüsü berrak bir 
görünüme sahip 
Kalpte mitral kapakta 2.derece 
kaçak  
Sol ventrikülde dilatasyon (M 
mod) 
FS değerinde Azalma (%21.3) 
(M mod) 
 

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları normal 
görünümde 

------------ Konjestif Kalp 
Yetmezliği (KKY) 

Olgu 4 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde detay 
kaybı (L/L) 
Trakea dorsale doğru deviye (L/L) 
İnterlober fissürlerde belirginleşme 

Belirgin efüzyon tablosu 
Efüzyon görüntüsü berrak bir 
görünüme sahip 
Sol atriumda 15.2 mm çapında 
solit kitle 
Triküspital kapakta 2.derece 
kaçak. 

intraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları normal 
görünümde 

 
-------------- 

Sol atriumda kitlesel 
lezyon 
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(D/V) 
 

 

Olgu 5 
 
 
 

***Tek taraflı efüzyon (sağ) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde detay 
kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde belirginleşme 
(D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Efüzyon görüntüsü partiküllü bir 
görünüme sahip 
Diyafram bütünlüğü bozulmuş 
ve karaciğer toraks boşluğuna 
deplase olmuş.   
 

Diyafram bütünlüğü bozulmuş ve 
karaciğer toraks boşluğuna deplase 
olmuş.   
 
Diğer intraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları normal 
görünümde 
 

---------- Hernia diaframatika 

Olgu 6 
 
 
 

***Tek taraflı efüzyon (sol) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde detay 
kaybı (L/L) 
Tek taraflı(sol) diafram silüeti kaybı 
(D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Efüzyon görüntüsü partiküllü bir 
görünüme sahip 
 

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları normal 
görünümde 
 

- Travma (yüksekten 
düşme) 

Olgu 7 
 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde detay 
kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde belirginleşme 
(D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Efüzyon görüntüsü berrak bir 
görünüme sahip 
Kalp ve kalpdışı yapılar normal 
 

Her iki böbrekte de böbrek 
boyutlarında küçülme ve ekojenite 
artışı izlenmektedir. 

Torakoskopik drenaj 
sonunda intratorasik 
herhangi bir kitle 
gözlemlenmedi. 
Pleural biyopsi örneği 
alındı. 

Kronik Böbrek 
Yetmezliği (KBY) 

Olgu 8 
 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde detay 
kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde belirginleşme 
(D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Efüzyon görüntüsü berrak bir 
görünüme sahip 
Şiddetli perikardial efüzyon 
tablosu 
EKO’da sağ ventrikül kollabe 

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları normal 
görünümde 

-  Perikardial 
efüzyon+kadiak 
tamponad 
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Olgu 9 
 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde detay 
kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde belirginleşme 
(D/V) 
 
 
 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar normal 
Efüzyon görüntüsü partiküllü ve 
yoğun fibrin içerikli bir 
görünüme sahip 
 

Safra kesesinde mukosel birikimi 
Karaciğer paranşimi heterojen bir 
görünüme sahip 
 
Diğer intraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları normal 
görünümde 

- Bakteriyel(Nocardia ssp) 

Olgu 10 
 
 
 
 

**Tek taraflı efüzyon (sol) 
Kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde detay 
kaybı (L/L) 
Tek taraflı (sol) diafram silüeti kaybı 
(D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar normal 
Efüzyon görüntüsü partiküllü bir 
görünüme sahip 
 

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları normal 
görünümde 

 Travma (Küt cisim) 

Olgu 11 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm(L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde detay 
kaybı(L/L) 
İnterlober fissürlerde 
belirginleşme(D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar normal 
Kalbin krania dorsalinde solid 
kitlesel lezyon  
Efüzyon görüntüsü partiküllü bir 
görünüme sahip 
 

Prostatta hipeplazi ve intraprostatik 
kist 
Splenomegali 
Diğer intraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları normal 
görünümde 

Torakoskopik drenaj 
sonunda  
Toraks boşluğunun 
kranialinde kitlesel 
lezyon izlenmiştir. 
Pleural biyopsi örneği 
alındı. 
 

Tymoma 

Olgu 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, D/V) 
Kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde detay 
kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde belirginleşme 
(D/V) 
 
 
 
 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar normal 
Efüzyon görüntüsü berrak bir 
görünüme sahip 
 

Karaciğer boyutları normal olup 
parankim ekojenitesi heterojen bir 
görünüme sahip, marjinleri 
kütletmiş 
Hafif miktarda asites  

  
Hepatitis kronika 
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Olgu 13 
 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Trakea dorsale doğru deviye (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde detay 
kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde belirginleşme 
(D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Kalp ve kalpdışı yapılar normal 
Efüzyon görüntüsü partiküllü bir 
görünüme sahip 
 

Dalak üzerinde nodüler kalsifiye 
alanlar izlenmiştir. 
 
Diğer intraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları normal 
görünümde 

Torakoskopik drenaj 
sonunda intratorasik 
herhangi bir kitle 
gözlemlenmedi. 
Pleurada kalınlaşma ve 
adezyonlar 
gözlemlendi. 
 

İdiopatik efüzyon 

Olgu 14 
 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, D/V) 
Kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Trakea dorsale doğru deviye (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde detay 
kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde belirginleşme 
(D/V) 
 
 
 
 
 
 

 

Pleural ve perikardial boşlukta 
belirgin efüzyon tablosu 
Efüzyon görüntüsü berrak bir 
görünüme sahip 
EKO’da Perikartta kalınlaşma (B 
mod) 
.Epikardta ekojenite artışı (B 
mod) 
  .Mitral kapakta kalınlaşma ve 
2.derece kaçak (Renkli Doppler) 
.IVS’da kalınlaşma ve ekojenite 
artışı (B mod) 
.Sol ventrikülde dilatasyon (M 
mod) 
 
 

Şiddetli asites 
Her iki böbrektede kaliks 
renalislerde kalsifikasyon 
Kortekslerde incelme 
Her iki böbrekte de pelvis renaliste 
genişleme (Hidronefritis) 
 
Diğer intraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları normal 
görünümde 
 

Torakoskopik drenaj 
sonunda intratorasik 
herhangi bir kitle 
gözlemlenmedi. 
Pleural biyopsi alındı. 

Konjestif Kalp 
Yetmezliği (KKY) 

Olgu 15 
 
 
 
 

**Çift taraflı efüzyon (L/L, D/V) 
kaudal loplarında yaprak benzeri 
görünüm (L/L) 
Trakea dorsale doğru deviye (L/L) 
Kalp ve diyafram silüetinde detay 
kaybı (L/L) 
İnterlober fissürlerde belirginleşme 
(D/V) 

Belirgin efüzyon tablosu 
Efüzyon görüntüsü partiküllü bir 
görünüme sahip 
 
 

İntraabdominal organların 
ekojeniteleri ve boyutları normal 
görünümde 

Torakoskopik drenaj 
sonunda intratorasik 
herhangi bir kitle 
gözlemlenmedi. 
Pleurada kalınlaşma ve 
renk değişiklikleri 
tespit edildi. 
Pleural biyopsi alındı. 

Bakteriyel (nocardia ssp) 
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L/L:       latero -lateral 
V/D:      Ventro-dorsal 
D/V:      Dorso-ventral 
EKO:     Ekokardiografi 
FS:         Fraksiyonel Kısalma 
B Mod:  Brightness mod 
M Mod: Motion Mod 
 
 

Radyografi: 
 

  Olguların hepsinden çift yönlü (latero-lateral(L/L) ve ventro-dorsal (V/D) ya da dorso 
ventral (D/V)) grafi alındı. Her olguda dikkat çeken bulgu, pleural efüzyonun tipik radiografik 
görüntüsü olan ve pleural boşluktaki serbet sıvıdan kaynaklanan, diyafram sınırı ve kalp 
silüetinin kaybolması ve kaudal akciğer lobundaki “yaprak benzeri” görüntüsüydü (L/L). Bazı 
olgularda trakeanın dorsale doğru deviye olduğu izlendi. Bunun nedeni yine kedide olduğu 
gibi efüzyon sıvısının fazla olması veya pleural efüzyonun perikardial efüzyonla (Olgu 8) 
birlikte seyretmesiydi. 
 

   
                                                                                         
 
  
  
 

 
 
 
Olguların 11’inde çift taraflı (Bilateral), 4’ünde ise tek taraflı (Unilateral) efüzyon 

izlendi. Bu 4 olgudan 2 tanesi sağ tarafta (Olgu 2, 5), 2 olguda ( Olgu 6, 10) ise sol tarafta 
efüzyon tespit edildi. Olgu 6’da sağ tarafta fıtıklaşma geliştiğinden ve sağ taraftan abdominal 
organlar toraks boşluğuna geçtiğinden, sağ tarafta efüzyon şekillendiği gözlemlendi. 
 
 
Ultrasonografi: 
 
 Radyografik muayene sonucu pleural efüzyon saptanan hastalar efüzyonun 
etiyolojisini tespit edebilmek için öncelikle ultrasonografik muayeneye alındı. Ultrasonografi 
muayene iki bölümden oluştu.  
 

Resim 27. Olgu 8. Şiddetli derecede 
pleural efüzyon görüntüsü izlenilmiştir. 
Kalp ve diyafram silüeti kaybolmuş ve 
trakea dorsale deviyo olmuş olarak 
izlenilmektedir.  

Resim 28. Olgu 15. Şiddetli derecede 
pleural efüzyon izlenilmektedir. Kalp ve 
diyafram silüeti kaybolmuş olarak 
izlenilmektedir. 
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        Torasik Ultrasonografi: 
 
 Kalp (Renkli Doppler Ekokardiografi) ve Kalp Dışı Torasik Ultrasonografi olmak 
üzere torasik ultrasonografi de iki bölümden oluştu. 
 
 Renkli Doppler Ekokardiografi (EKO): 

 

 Olgu 3’te EKO’da FS değerinde azalma (%21.3) (normal ölçüler % 43-41), sol 
ventrikülde dilatasyon ve mitral kapakta 2. derece kaçak izlendi. Olgu 4’te sol atriumda 10. 9 
mm çapında solid, kitlesel bir oluşum tespit edildi. Triküspital kapakta 2.decere kaçak 
gözlemlendi. Olgu 8’de şiddetli derecede perikardial efüzyon ve buna bağlı sağ ventrikülün 
kollabe olduğu gözlemlendi.  
 
 

                                          
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Kalp Dışı Toraks Ultrasonografisi: 

 

Olguların 9 tanesinde efüzyon görüntüsü partiküllü bir görünüme sahipken, 6 tanesi 
ise berrak bir görünüme sahipti. Olgu 5’te diyafram bütünlüğü bozulmuş ve karaciğer toraks 
boşluğuna deplase olduğu tespit edildi.  Olgu 2 ve olgu 11’de kalbin hemen kranio-dorsalinde 
solid yapıda kitlesel lezyon gözlemlenmiştir. 
 

Resim 29. Olgu 4. Efüzyon görüntüsü 
berrak bir görünüme sahiptir. 
Sol atriumda 15.2 mm çapında solit kitle 
Triküspital kapakta 2.derece kaçak 
izlenilmiştir. 
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 Abdominal Ultrasonografi: 
 
 Olgu 5’te toraks ultrasonografisinde de gözlemlendiği gibi diyafram duvarının 
bütünlüğünü kaybettiği ve karaciğerin toraks boşluğuna geçtiği tespit edilmiştir. Olgu 7 ‘de 
her iki böbrek boyutlarının da küçüldüğü ve parankim ekojenitelerinin arttığı gözlemlendi. 
(Bu olgunun kan serum biyokimya değerleri üre= 78 ve kreatin 3.7 mg/dl dir. Normal referans 
aralık değerleri üre 12-25 mg/ dl  kreatin 0.5-1.5 mg/dl). Olgu 9’da karaciğer parankimi 
heterojen bir görünüme sahipti. Safra kesesinde hafif derecede mukosel birikimi 
izlenilmekteydi.  Olgu 11’de prostat hiperplazisi (52.3 mm x 42.1 mm) ve intraprostatik kist 
tespit edilmiştir. Dalakta diffuz büyüme (splenomegali) gözlemlendi. Olgu 12’de karaciğer 
boyutları normal olup parankim ekojenitesi heterojen bir görünüme sahip, marjinleri kütletmiş 
olduğu tespit edildi. Hafif miktarda asites birikimi gözlemlendi. Olgu 13’te dalak üzerinde 
nodüler kalsifiye alanlar izlendi. Olgu 14’te Şiddetli derece asites gözlemlendi. Her iki 

Resim 30. Olgu 2. Kalbin dorsalinde 
solid kitlesel lezyon izlenilmiştir. 

Resim 31. Olgu 5. Diyafram 
bütünlüğü bozulmuş ve karaciğer toraks 
boşluğuna deplase olmuş olarak 
gözlemlenmiştir.   

 

Resim 32. Olgu 1. Pleural efüzyon 
oldukça berrak bi görünüme sahip olarak 
seyredildi.  

Resim 33. Olgu 10.  Partiküllü bir 
pleural efüzyon görüntüsü. 



54 
 

böbrektede kaliks renalislerde kalsifikasyon kortekslerde incelme ve her iki böbrekte de 
pelvis renaliste genişleme (Hidronefritis) tespit edildi. 
Abdominal USG’de tespit edilen bu lezyonlar aynı kedide olduğu gibi pleural efüzyon için 
karakteristik ve primer bir patoloji değildir. Olgu 7 ve 12’nin ise sekonder olarak pleural 
efüzyon oluşturduğu düşünülmektedir. 
 

  
 
 
                                                             

 
  

Daha sonra hastalardan aynı kedilerde olduğu gibi ultrason rehberliğinde 20-22 nolu 
aspirasyon iğnesiyle pleural boşluktan 10 mm sıvı örneği alındı. Alınan örnekler EDTA’lı ve 
steril vakumlu tüp olmak üzere iki tüpe aktarıldı. EDTA içeren tüp total protein 
konsantrasyonu, biyokimyasal ve sitolojik parametreler için, steril tüp ise bakteriyolojik 
inceleme için laboratuara gönderildi. Alınan pleural sıvı örneği rengi ve kıvamı yönünden 
değerlendirildi.  Hastadan daha sonra kan alınarak serum biyokimya ve hemogram analizi 
yönünden inceleme için biyokimya tanı laboratuarına gönderildi.  Ayrıca alınan kanlar 
virolojik incelemeye tabi tutuldu. Köpekte Heartworm Disease (Dirofilaria İmmitis) 
yönünden değerlendirildi. Fungal kökenli hastalıklar için ekim yapıldı.  
 

       
 
    
 

Resim 34. Olgu 7. Her iki böbrekte 
de böbrek boyutlarında küçülme ve 
ekojenite artışı izlenmektedir. Korteks 
oldukça inceldiği tespit edilmiştir. 

Resim 35. Olgu 9. Safra kesesinde 
ileri derecede mukoel birikimi 
izlenmektedir. 

Resim 36.  Olgu 1.  Torakosentezde eksudat karakterinde pleural sıvı örneği alınmıştır.                                                           
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Pleural sıvının serumbiyokimya, hematolojik, bakteriyolojik ve sitolojik incelemeleri kedide 
olduğu aynı şekilde ve aynı kriterlere göre yapıldı.  
 
 
 

 

 

Efüzyon tipine göre değerlendirme: 

 
Tablo 18. Efüzyon karakterlerinin olgulara göre dağılım tablosu. 

 
                Efüzyon tipi                                            olgu sayısı                                                    %  
Hemorajik eksudat 4 % 26.6 
Septik prulent eksudat 3 % 20 
Transudat  3 % 20 
şilotoraks 2 % 13.3 
Non-septik eksudat 2 % 13.3 
Modifiye transudat 1 %  6.6 

 
 
 Projede değerlendirilen 15 olgudan 4 tanesi hemorajik (Olgu 2, 5, 6, 10), 3 tanesi 
septik prulent eksudat (Olgu 1, 9, 15), 3 olgu transudat ( Olgu 3, 4, 12), 2 olgu şilöz ( Olgu 8, 
11), 2 olgu Non-septik eksudat ( Olgu 13, 14) ve 1 olgu da modifiye transudat ( Olgu 7) 
karakterinde olduğu tespit edilmiştir. 
 
 
Torakoskopik Değerlendirme: 
 

Projede incelenen 15 köpekten 7 tanesine torakoskopi yapılabilmiştir. Diğer olguların 
genel durumu ya genel anesteziyi torele edemeyecek kadar kötüydü yada hasta sahiplerinden 
torakoskopi için onay alınamadı.  
 

Torakoskopi yapılan olgulardan sadece olgu 14’de kalbi daha detaylı incelemek için 
paraksifoid-transdiyaframatik yaklaşım tercih edilmiştir. Diğer 6 olguda interkostal yaklaşım 
uygulanmıştır. 
 

Torakoskopi yapılan her olguya öncelikle torakoskopik suction kateteri ile drenaj 
gerçekleştirilmiştir. 
 

Olgu 1’de pleurada kalınlaşma ve kırmızı-mavi renk değişiklikleri izlendi. Toraks 
boşluğunun kranialinde pleural adezyonlar gözlemlendi. Olgu 2’de kranial akciğer lobunda 
kitlesel lezyon tespit edildi. Lezyondan biyopsi forsepsi ile biyopsi örneği alındı. Olgu 11’de 
Toraks boşluğunun kranialinde kitlesel lezyon izlendi. Kitlesel bu lezyondan biyopsi forsepsi 
ile biyopsi örneği alındı. Olgu 15’de pleurada kalınlaşma ve yer yer renk değişiklikleri tespit 
edildi. Pleuradan biyopsi alındı. Olgu 13’de pleural kalınlaşma ve adezyon alanları dikkati 
çekti. Olgu 1, 7 ve 14’de ise herhangi bir patoloji gözlemlenmedi. 
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Resim 37. Olgu 1. Torakoskopik 
drenaj sonunda pleurada kalınlaşma, renk 
değişiklikleri izlenmiştir. 

 

Resim 38. Olgu 13. Torakoskopik 
drenaj sonunda intratorasik herhangi bir 
kitle gözlemlenmedi. 
Pleurada kalınlaşma ve adezyonlar 
izlenmiştir. Pleuradan biyopsi örneği 
alınmıştır. 

Resim 39. Olgu 11. Şilöz karakterde sıvı ve kranial mediastinumda kitlesel lezyon tespit 
edilmiştir 
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Torakoskopi sonucunda torakoskopi yapılan hiçbir olguda ciddi bir komplikasyon 

gözlemlenmemiştir.  
 

Gönderilen sıvı örneklerinde olgu 1, 9 ve 15 de bakteriyolojik üreme gözlemlendi. 
Olgu 1’de Actinomyces ssp  gözlemlenirken, olgu 9 ve 15 ‘de Nocardia ssp tespit edilmiştir. 
Diğer olgularda kullanılan kültür örneğinde herhangi bir bakteri üremesi gözlemlenmedi. 
Olguların parazitolojik, fundal ve virolojik incelemelerin sonucu negatifdi. 
 

Gönderilen pleura biyopsi örneklerinde olgu 1 ve 15’de fibrotik pleuritis gözlemlendi. 
Olgu 2’de kranial akciğer lobundaki kitlesel lezyondan alınan biyopsi sonucu Bronşioalveolar 
adenoma du. Olgu 11 de yine kranial lobtan alınan biyopsi sonucu Tymoma şeklindeydi. Olgu 
13 de ise pleura örneğinde nekrotik epitelyum hücreleri gözlemlendi. 
 

Bütün bu değerlendirmeler sonucu pleural efüzyona neden olan hastalıkların tanısı 
konmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 40. Olgu 2. Torakoskopik 
drenaj sonunda kranial akciğer lobunda 
kitlesel lezyon tespit edildi. Lezyondan 
biyopsi örneği alındı 

Resim 41. Olgu 15.  Pleurada 
kalınlaşma ve renk değişiklikleri tespit 
edildi. 
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Buna göre; 
 

Tablo 19. Hastalıklara göre olgu sayısı ve yüzdelikdağılım tablosu 
 

Efüzyona neden olan 
hastalıklar 

Olgu sayısı % 

Pyotoraks 3 % 20 
Konjektiv Kalp 

Yetmezliği (KKY) 
2 % 13.3 

Travma 2 % 13.3 
Hernia diaframatica 1 % 6.6 
İntrakardiak kitle                1 % 6.6 
Bronşioalveolar 

Adenoma 
1 % 6.6 

Tymoma 1 % 6.6 
Perikardial effüzyon 1 % 6.6 

Kronik böbrek 
yetmezliği (KBY) 

1 % 6.6 

Kronik Hepatit 1 % 6.6 
Nedeni 

belirlenemeyen pleural 
efüzyon 

(idiopatik efüzyon) 

1 % 6.6 

 
 

Projede incelenen 15 olgunun 3 tanesi Pyotoraks ( Olgu 1, 9, 15), 2 tanesi Konjestiv 
Kalp Yetmezliği (KKY) (Olgu 3, 14), 2 Travma (Olgu 6, 10) ve 1’er olgu Hernia 
Diaframatika (Olgu 5), İntrakardiak Kitle (Olgu 4), Bronşioalveolar Adenoma (Olgu 2), 
Tymoma (Olgu 11), Perikardial Efüzyon (Olgu 8), Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) (Olgu 
7), Kronik Hepatit (Olgu 12). 1 olguda (Olgu 13) pleural efüzyonun etiyolojisi tespit 
edilemememiştir.  

Torakoskopi yapılabilen olgularda (toplam 7 olgu), radyografik, ultrasonografik, 
torakoskopik ve pleural sıvı örneği değerlendirmelerinin bibirleriyle uyumu istatiksel olarak 
Kappa yöntemi ile değerlendirildi.  

 
Pleural efüzyonun etiyolojisini tespit etmebilme açısından yöntemlerinin birbirine 

uyumuna bakıldığında; 
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Tablo 20.  Radyografik, ultrasonografik, torakoskopik ve pleural sıvı örneği değerlendirmelerinin 
bibirleriyle uyum istatiksel tablosu 

 
 Radyografi Ultrasonografi 

(Toraks + Abdomen) 
Torakoskopi Pleural Sıvı        

analizi 
Olgu 1 0 0 1 1 
Olgu 2 0 1 1 1 
Olgu 7 0 1 0 0 
Olgu 11 0 1 1 1 
Olgu 13 0 0 1 1 
Olgu 14 0 1 0 0 
Olgu 15 0 0 1 1 
 
0= etiyolojisi tespit edilemeyen 
1= etiyolojisi tespit edilebilen 
 
Toplam 7 pleural efüzyonlu köpeğe torakoskopi yapılabilmiştir. Olgulara uygulanan bu tanı 
yöntemlerinin hepsiyle de pleural efüzyonun varlığı ortaya konabilmiştir.(Kappa:1) 
 
Pleural efüzyonun etiyolojisinin tespitinde radyografi, ultrasonografi (toraks + abdominal) ve 
pleural sıvı analizi değerlendirilmelerinin torakoskopi ile karşilaştırılmasında, torakoskopi 
yapılabilen olgu sayısının azlığı ve buna bağlı olarak standart sapmanın fazla olması 
nedeniyle kappa istatiksel yöntemine göre mantıklı bir veri elde edilememiştir.  
 
 
 

Tablo 21. Köpek pleural efüzyon sıvı karakteri, teşhis ve sağaltım tablosu 

 
 Torasentes sıvı örneği 

Karakteri 
Teşhis Sağaltım 

Olgu 1 
 
 
 

Eksudat 
(prulent, sarı-

kahverengi, kötü 
kokulu,fibrin içekli) 

Bakteriyel efüzyon 
(actinomyces ssp) 

Paranteral Amoksisilin + 
Klavulanik asit grubu 

antibiyotik 
Torakostomik göğüs tüpü 

yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 
uygulandı.(Ilık NaCL ile) 

 

Olgu 2 
 
 
 

Hemorajik efüzyon Bronşioalveolar 
Adenoma 

Kemoterapi önerildi 

 
Olgu 3 

 
 
 

Transudat 
(berrak,şeffaf) 

KKY(Konjestiv Kalp 
Yetmezliği) 

(mitral 2. Derece 
kaçak) 

Diüretik 
β-adrenerjik blokerleri 

Olgu 4 
 
 
 
 

Transudat 
(berrak,şeffaf) 

Kalpte kitlesel Lezyon Torakostomik göğüs tüpü 
yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 

uygulandı.(Ilık NaCL ile) 
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Olgu 5 
 
 

 
 
 
 
 

Hemorajik efüzyon Hernia Diaframatika Operasyon yapıldı 

Olgu 6 
 
 
 

Hemorajik efüzyon Travma (yüksekten 
düşme) 

Torakostomik göğüs tüpü 
yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 

uygulandı.(Ilık NaCL ile) 

Olgu 7 
 
 
 
 

 
Modifiye transudat 

 

KBY (Kronik Böbrek 
Yetmezliği) 

Peritoneal diyaliz önerildi 

Olgu 8 
 
 
 
 
 

Şilotoraks 
(opak, beyaz) 

Perikardial 
efüzyon+kadiak 

tamponad 

Subtotal veya parsiyal 
perikardiektomi önerildi 

Olgu 9 
 
 
 
 
 

Eksudat 
(prulent, sarı-

kahverengi, kötü 
kokulu,fibrin içekli) 

Bakteriyel (Nocardia 
ssp) 

Paranteral trimetoprim + 
sülfanamid grubu antibiyotik 
Torakostomik göğüs tüpü 

yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 
uygulandı.(Ilık NaCL ile) 

 

Olgu 
10 
 
 
 
 

Hemorajik efüzyon Travma (Küt cisim) Torakostomik göğüs tüpü 
yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 

uygulandı.(Ilık NaCL ile) 

Olgu 
11 
 
 
 
 

Şilotoraks 
(opak, beyaz) 

Tymoma Kemoterapi önerildi. 

Olgu 
12 
 
 

 
 

Transudat 
(berrak,şeffaf) 

 
Hepatitis Kronika 

Öldü 

Olgu 
13 

Non-septik 
eksudat 

İdiopatik efüzyon Öldü 
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Olgu 
14 
 
 
 
 
 

Non-septik 
eksudat 

KKY (Konjestif Kalp 
Yetmezliği) 

Diüretik 
β-adrenerjik blokerleri 

Olgu 
15 
 
 
 
 

Eksudat 
(prulent, sarı-

kahverengi, kötü 
kokulu,fibrin içekli) 

Bakteriyel (nocardia 
ssp) 

Paranteral Trimetoprim + 
Sülfanamid grubu antibiyotik 
Torakostomik göğüs tüpü 

yerlertirildi. Torasik lavaj lavaj 
uygulandı.(Ilık NaCL ile) 

 

 
 
Sağaltım: 
 

Projede incelenen ve pleural efüzyonun etiyolojsi tespit edilen 15 köpeğin hepsinde 
torakoskopik olarak göğüs tüpü yerleştirilip pleural efüzyon drenajı ve lavajı sağlandı. Olgu 
1’e torakoskopi eşliğinde drenaj yapıldı ve göğüs tüpü yerleştirildi. Paranteral amoksisilin + 
klavulanik asit grubu antibiyotik uygulandı. Ilık NaCL ile pleural boşluğa lavaj yapıldı. 
Bronşialveolar Adenoma ve Tymoma kaynaklı pleural efüzyon tespit edilen Olgu 2 ve Olgu 
11‘e kemoterapi önerildi. Olgu 4’e sol atriumda kitsel lezyon tespit edimişti. Yine bu 
olguyada kemoterapi önerildi. Konjestif Kalp Yetmezliği kaynaklı pelural efüzyon tespit 
edilen Olgu 3 ve 14’e diüretik ve β-adrenerjik blokerleri başlandı. Olgu 5’e hernia 
diaframatika operasyonu yapıldı. Olgu 7’ ye peritoneal diyaliz önerildi. Olgu 9 ve 15’ e 
paranteral trimethoprim + sülfanamid grubu antibiyotik uygulandı. Olgu 8’e subtotal veya 
parsiyal perikardiektomi önerildi. Olgu 12 ve 13 tedavi başlamadan öldü. Diğer olgulara 
sadece drenaj ve pleural boşlukta lavaj uygulandı. 
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              Sonuç ve Tartışma  
 
    

 FIP kaynaklı efüzyon görünen 3 olguda, genç yaştaki kedilerde (1.5y, 3y, 4y) 
gözlemlenirken, Kronik böbrek yetmezliği (16y) ileri yaşlı kedide izlendi. Genellikle 
metabolik hastalıklar ve neolazik oluşumlar ileri yaşlı kedilerde göründü. Genel olarak pleural 
efüzyon 1 olgu hariç (Olgu 21) 1 yaş ve üstünde şekillenmiştir. 
Irklara göre ve cinsiyete göre efüzyon görünme sıklığında herhangi bir predispozisyon 
belirlenememiştir. 
 

 Pleural efüzyon olguları radyografik muayene ile tespit edilebilmektedir. Fakat. Her 
olguda oluşan pleural efüzyon radyografik olarak tespit edilebilmiştir. Fakat etiyolojisi ve 
klasifikasyonu hakkında hiçbir fikir elde edilememiştir.  
 
 Torasik Ultrasonografik muayene ile özellikle kalp ile ilgili efüzyonlar rahatlıkla 
değerlendirilebilmiştir (Olgu 6, 14, 15, 17).  Yine torasik ultrasonografi ile diyaframatik 
hernia kaynaklı efüzyonlar değerlendirilmiş ve deplase olan organlar gözlemlenebilmiştir 
(Olgu 4, 8). Olgu 8 ve 11’de perikartta kalınlaşma gözlemlenirken asıl pleural efüzyona neyin 
neden olduğu anlaşılamamıştır. Bu iki olgu da da efüzyona neden olan hastalıklar farklıdır. 
Olgu 24’te kalbin kranio-dorsalinde solit kitlesel bir lezyon izlenebilmiştir. Olgu 25’te kollabe 
olan akciğer lobu gözlemlenebilmiştir.  
 
 Torasik ultrasonografide kalp ile ilgili hastalıklar ve diyaframatik hernialar net bir 
şekilde gözlemlenebilmektedir. Büyük ve toraks duvarına yakın olan solid kitleler de yine 
toraks ultrasonografisi ile gözlemlenebilmiştir. Bu olgular pleurada bulunan serbest sıvının 
yarattığı detay kaybı yüzünden radyografik muayenede belirlenememiştir. 
 
 Abdominal Ultrasonografide ise sekonder olarak pleural efüzyona neden olabilecek 
hastalıklar gözlemlenebilir. Fakat mutlaka kan serumbiyokimya ve hemogram analiz 
değerlendirilmesi ile birlikte incelenmelidir. 
 
 Torakoskopik muayene ile özellikle radyografi ve ultrasonografi ile gözlemlenemeyen 
pleural değişiklikler net bir şekilde değerlendirilmiştir ve torakoskopi eşliğinde pleuradan 
alınan biyopsi örnekleri tanısal açıdan önemli olmuştur. Tüm torasik boşluk incelenebilmekte 
ve gözden kaçabilecek kadar küçük lezyonlar dahi teleskopik büyütme sayesinde 
değerlendirilmiştir. Olgu 4’te ultrasonografik muayene ile sadece omentum torasik boşluğa 
deplase olduğu gözlemlenirken torakoskopik muayene ile omentuma karaciğerin bir lobunun 
da eşlik ettiği tespit edilmiştir. Torakoskopi sonunda torakoskopi yapılan bütün olgularda 
torakoskopi ile drenaj sağlanmış ve dispne/taşipne, siyanoz, ağrı bulgularının ortadan kalktığı 
gözlemlenmiştir. Torakoskopi uygulanan hiçbir olguda ciddi bir komplikasyon 
gözlemlenmemiştir. 
 
 

Projede incelenen 15 köpekten sadece bir olguda (Olgu 13) oluşan pleural efüzyonun 
etiyolojisi tespit edilememiştir. Olgu 2, 7, 11 ve 14 te etiyoloji ultrasonografi ile 
konulabilmiştir. Olgu 1, 2, 11, 13 ve 15’te torakoskopi ve pleural sıvı örneği analizleri ile 
etiyoloji saptanmıştır.  
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 Radyografik görüntüleme yöntemi ile pleural efüzyonun varlığı ortaya 
konulabilmesine rağmen etiyolojisinin tespiti için yetersiz kalmaktadır. Bununda nedeni 
pleural boşluktaki serbest sıvının radyografik görüntüde detay kaybına yol açması ve torasik 
organların yeteri kadar gözlemlenememesidir. Ultrasonografik tanı yöntemleri ile metabolik 
hastalıklardan kaynaklanan (Konjestif Kalp Yetmezliği, böbrek yetmezlikleri, pankreatit, 
hepatit…) pleural efüzyonun tanısının diğer tanı yöntemlerine göre daha rahat konulabildiği 
görülmüştür. Kitlesel lezyonların tespitinde eğer kitle toraks duvarına yakınsa ve hava 
artefaktından kaynaklanan görüntü netsizliği az ise yine ultrasonografik görüntüle yöntemi ile 
tanı konulabilmektedir. Pleural sıvı örneğinin biyokimyasal, sitolijik ve bakteriyolojik 
değerlendirmeleri özellikle sıvının karakterini tespit etmek için oldukça önemlidir. Bakteriyel, 
fungal ve paraziter pleural efüzyonlar bakteriyolojik değerlendirmeyle, neoplaziler ise 
sitolojik değerlendirme ile tespit edilebilmektedir. Sıvının karaterinin tespit ise (transudat, 
eksudat, modifiye transudat, şilotoraks, hemorajik, septik ve non-septik prulent eksudat) 
etiyolojisinin tespitinde ve tedavi sürecinde yol gösterici olmaktadır.   Torakoskopik yöntemle 
teleskoplar vasıtası ile torasik organlar gözlemlenebildiği, sıvı ve doku örnekleri alınabildiği 
için pleural efüzyonun etiyolojisinde % 100’e yakın tanı konulabilmektedir. 

 
Pleural efüzyonun varlığının tespitinde uygulanan tanı yöntemlerinin hepsininde 

pleural efüzyon görüntülebilmiştir. Çalışmada uygulandığı gibi radyografi, ultrasonografi 
(torakal + abdominal), pleural sıvı analizi (bakteriyolojik, biyokimyasal, sitolojik) ve 
torakoskopi yöntemlerinin her birinin sırasıyla yapılmasının, pleural efüzyonun etiyolojisinin 
tespitinde daha kesin sonuç verdiği sonucuna varılmıştır. 
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VII. Ekler  

 

a) Mali Bilanço 

Kalem kodu Kalem Demirbaş No Harcanan, YTL 

600  Torakopskopik Cerrahi El aletleri  6000 

Toplam harcama   6000 

Proje bütçesi   6000 

Kalan   - 

 

b) Torakoskopi amacıyla projeden sağlanan yardımcı el aletleri için demir baş numarası bulunmamaktadır. Bu 

cihazlar Anabilim Dalımız kliniğinde rutin olarak kullanılmaya devam edilmektedir. 

 

c) Tebliğ ve Posterler 

Bu proje kapmamı ile alınan endoskopi setinin kullanıldığı bir doktora halen devam etmektedir. Ayrıca proje 

yöneticisin danışmanlığını yaptığı başka bir doktora öğrencisine Tubitak’dan burs alabilmesi için bir çalışma 

konusu verilmiştir ve bu çalışma da projeden alınan aletler kullanılacaktır.  

 


