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       I.  Projenin Türkçe ve  İngilizce Adı ve Özetleri  

 

 
Gastroenteritis Semptomlu Köpeklerde  Canine Parvovirus Tip 2'nin Tesbiti ve  

Moleküler Karakterizasyonu 

 

Özet: Canine parvovirus enfeksiyonu, köpeklerin akut, fibrinli nekrotik veya hemorajik 

enteritis ile seyreden viral bir hastalığıdır.  Bu çalışma ile köpeklerde sirküle olan virusun 

tesbiti ve moleküler karekterizasyonu, baskın tipin saptanması, filogenetik ağaçtaki yerinin 

belirlenmesi ve virusun izole edilmesi amaçlandı. Bu amaçla gastroenteritis semptomlu 100 

hayvana ait çeşitli marazi maddeler alındı ve bunlardan 52 adedi PCR pozitif olarak tesbit 

edildi.  Pozitif  ürünlerden 15 adedi yeni nesil sekans’a ve filogenetik analize tabi tutuldu. 

Analiz sonrasında bütün örnekler CPV-2b olarak tesbit edildi. Hücre kültürü çalışmaları 

sonucunda 3 adet sitopatojen CPV-2 izolatı elde edildi. 

 

 

 

The Detection and  molecular charaterization  of canine parvovirus 

type-2 with gastroenteritis symptoms in dogs. 

 

Summary: Canine parvovirus infection is a viral disesase on dog’s, that characterized by  

acute necrotic fibrinous and hemoragik enteritis. In this study, identification,  molecular 

characterization of the virus that  is circulating in dogs, determine the dominant type of virus, 

determining the location of the phylogenetic tree and finaly virus isolation was aimed. For 

this purpose, 100 sample was taken from dogs with gastroenteritis symptoms and 52 of them 

were identified as PCR positive. Fifteen positive products were taken for new generation 

sequence and subjected to phylogenetic analysis. After analysis of all samples was 

determined as CPV-2b. And also three sitopatojen CPV-2 isolates in cell cultures was 

obtained in this study.  
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      II. Amaç ve Kapsam  

 
Dünyada yaygın olarak görülen ve Türkiye’de varlığı  1970’li yılların sonlarından 

itibaren tespit edilen, “canine  parvovirus enfeksiyonu”  köpeklerin akut, fibrinli nekrotik 

veya hemorajik enteritisi ile seyreden bulaşıcı, viral bir enfeksiyonudur (1,5).   

            Canine Parvovirus enfeksiyonu’nda parvoviral enteritis alışılagelen form olmakla 

birlikte, özellikle yeni doğan köpek yavrularında nonsupratif myokarditis ile karakterize 

myokardiyal form da görülmektedir. Hastalık çok bulaşıcı olup, direkt ve indirekt olarak 

köpekler arasında geçişi mümkündür. Enfeksiyona özellikle maternal bağışıklığı düşük olan 

köpek yavruları duyarlı olmakla birlikte, aşısız veya uygun olmayan aşılamalara maruz 

kalmış köpeklerde de hastalık görülebilmektedir (1,5,8).  

            Ülkemizde de varlığı bilinmekle birlikte Canine parvovirus’a yönelik çalışmalar ve 

sirküle olan virusun tipine ve özelliklerine dair veriler yok denecek kadar azdır. Bu araştırma 

ile köpeklerde sirküle olan virusun tesbiti ve moleküler karekterizasyonu, baskın tipin 

saptanması ve filogenetik ağaçtaki yerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Enfeksiyona sebep 

olan virusun hücre kültüründe izolasyon çalışması ise tez projesinin bir diğer önemli 

aşamasını oluşturmaktadır. Bu durumda serolojik temelli testlerde kullanılabilecek virus elde 

edilmiş olacaktır. 

 

      III. Materyal ve Yöntem  

 

           Örneklenen hayvanlar ve numuneler:  
 
 

           Çeşitli veteriner kliniklerinden ve/veya  muayenehanelerden klinik olarak 

gastroenteritis semptomu gösteren, parvovirus enfeksiyonu ön tanısı konulmuş veya 

parvovirus şüpheli 100 hayvana ait  çeşitli örnekler viral tanı amacıyla alınmıştır. Bu 100 

hayvana ait örnek dağılımı;  57 adet kan , 35 adet rektal swab, 5 adet gaita  ve 3 adet nasal 

swab şeklindedir.  
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Örnek 

 
 
 
 

              Sayı 

Gaita                  5 
Rektal swab               35 
Kan               57 
Nasal swab                 3 
Toplam             100 

 

Söz konusu örnekler alınmadan önce, hasta sahipleri alınan örneklerin parvovirus yönünden 

tanısının yanında ileri tetkik sonuçlarının da yukarıda adı geçen tez projesinde kullanılabilmesi 

yönünde bilgilendirilmişler ve “Aydınlatılmış Onam Form”ları okutularak onayları alınmıştır.  

 
            Numunelerin hazırlanması: 
 

Parvovirus enfeksiyonu ön tanılı veya parvovirus enfeksiyonu  şüpheli hayvanlardan alınan  

örnekler, viral nükleik asit tesbiti ve virus izolasyonu  için ön hazırlığa tabi tutuldu.  

Gaita, bu amaçla laboratuvara getirilen gaita örnekleri 1/10 olacak şekilde steril PBS ile 

sulandırıldı ve vorteks’lenmek suretiyle iyice karışması sağlandı.  Daha sonra gaita örnekleri  

3000 devirde +4oC’de 30 dakika süreyle santrifüje tabi tutuldu ve santrifüj sonrasında üstte kalan 

sıvı (süpernatant), bir porsiyonu viral nükleik asit tesbiti amacıyla PCR (polymerase chain 

reaction) testine tabi tutulmak üzere bir porsiyonu ise virus izolasyonunda kullanılmak üzere 2 

tüpe ayrıldı. Virus izolasyonu amacıyla kullanılacak olan porsiyon PCR sonucu çıkıncaya kadar 

derin dondurucuda saklandı. Viral nükleik asit varlığını tesbit etmek amacıyla ayrılan örneğe ise 

PCR uygulandı.  

Rektal swab, dışkısı alınamayan ve benzer ön tanı veya şüpheyle yaklaşılan köpeklerden rektal 

swab örnekleri alındı. Alınan swablar, içinde 3 ml steril PBS bulunan tüplere taşındı ve bu PBS 

içinde vortekslenerek karışmaları sağlandı. Swab çubukları tüpün kenarına sıyrılarak 

uzaklaştırıldı ve elde edilen gaita-PBS karışımı 3000 devirde +4oC’de 30 dakika süreyle santrifüje 

tabi tutuldu. Süre sonunda tüp içindeki süpernatant PCR ve virus izolasyonu amacıyla 2’ye 

bölündü. Virus izolasyonu amacıyla bölünmüş porsiyon dondurucuda saklanırken, moleküler tanı 

amacıyla ayrılan örneğe PCR uygulandı. 
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Tam kan, gaita veya rektal swab örneklemesi yapılamayan ve benzer ön tanı veya şüpheyle 

yaklaşılan köpeklerden alındı. Antikoagulant (EDTA-ethylen diamine tetra-acetic asit)’lı tüplere 

alınan kanlar  laboratuvarda 2000 devirde 10 dakika santrifüje tabi tutuldu. Tüp  içinde 

tabakalanan kan hücrelerinden lökosit tabakası bir pastör pipeti ile çekildi ve  3 ml steril PBS 

içine aktarıldı. Burada pipete edilerek karıştırılan lökositler 3 kez yıkandıktan sonra 2 ml PBS 

içinde süspanse edildi. Elde edilen lökosit süspansiyonu yine viral nükleik asit tesbiti ve virus 

izolasyonu amacıyla 2’ye bölündü. Viral nükleik asit tesbiti amacıyla kullanılacak olan örnek 

PCR’a tabi tutuldu, virus izolasyonuna tabi tutulacak miktar ise PCR sonucu çıkıncaya kadar 

dondurucuda saklandı.  

Nasal swab, gaita ve kan örneği alınamayan ancak benzer ön tanı veya şüpheyle yaklaşılan ve 

burun akıntısı olan 3 adet köpekten nasal swab alındı ve 3’er ml steril PBS içeren tüplere 

aktarıldı. Vortekslendikten sonra swab çubukları tüpün kenarına sıyrıldı ve uzaklaştırıldı. Mevcut 

karışım 3000 devirde +4oC’de 30 dakika süreyle santrifüje tabi tutuldu. Süre sonunda tüp içindeki 

süpernatant 2 porsiyona ayrıldıktan sonra bir adedi moleküler tanı amaçlı kullanıma alındı, diğeri 

ise virus izolasyon çalışmasında kullanılmak üzere donduruldu. 

Polymerase Chain Reaction (PCR)’da kullanılacak örneklerin DNA Ekstraksiyonu: 

Viral nükleik asit varlığını tesbit etmek için yapılacak PCR’da kullanılmak üzere  ön hazırlığı 
yapılan tanı materyallerine  konvansiyonel yöntem ile DNA ekstraksiyonu yapıldı. Bu amaçla; 

- Şüpheli örnek’den 325 µl bir ependorf  tüpe alındı, 
- Üzerine eşit hacimde (325 µl) solüsyon D ilave edildi  ve 15 saniye vorteks’lendi, 
- Karışım üzerine 325 µl alkali fenol  ve 325 µl izoamil alkol (24:1) konuldu ve 15 saniye 

vorteks’lendi, 
- Karışım 12000 devirde 10 dakika santrifüje tabi tutuldu, 
- Santrifüj sonunda 700 µl süpernatant yeni bir ependorf tüpüne aktarıldı ve üzerine 700 µl 

izopropil alkol eklendi,  
- Na acetat’dan 1:10 oranında (140µl) karışımın üzerine eklendi ve 10 saniye vorteks’lendi,  
- Karışım 1 saat  -80oC’de bekletildi, 
- Süre sonunda oda derecesinde çözüldü ve 12000 devirde 10 dakika santrifüje tabi tutuldu, 
- Üsteki sıvı çekildi ve  pelet, 300 µl % 70 Etanol ile yıkandı ve tekrar 12000 devirde 2-3 

dakika santrifüje tabi tutuldu, 
- Etanol çekildikten sonra,  37 oC’de kurutulan pelet 20µl distile su ile sulandırıldı.  
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Primer çifti ve Polymerase Chain Reaction (PCR):  
 
PCR, laboratuvarda ön hazırlığı yapılan örneklere ait ekstratlardaki olası viral nükleik asidin, 

laboratuvar ortamında primer adı verilen sentetik oligonükleotid diziler yardımıyla çoğaltılması 

işlemidir. Canin parvovirus tesbiti amacıyla yapılan PCR’da, Özkul ve ark. (7)’nın bildirdiği 

primer dizini kullanıldı. 

 
Primer Sekans (5ı-3ı) Pozisyon 

CPV-P1 ( Forward) 
 

ATggCACCTCCggCAAAgA 2285-2303 

CPV-P2 (Reverse) 
 

          TTTCTAggTgCTAgTTgAg 4512-4530 

  
 
 PCR aşamaları ve bu aşamalarda uygulananan derece  (oC)/süre değerleri  aşağıda sunulduğu 

şekilde gerçekleştirildi. 

 

1- Başlangıç  denatürasyonu           94oC’de      6 dakika 
2- Denatürasyon                              94oC’de    60 saniye 
3- Annealing  (bağlanma)               52oC’de     60 saniye              35 siklus 
4- Extension  (uzama)                     72oC’de   150 saniye 
5- Final extension                            70oC’de    10 dakika 
 
 
PCR Ürünlerinin Agaroz Jel Elektroforezi:  

Elde edilen ürünlerin (amplikon) jelde görüntülenmesi amacıyla, %1’lik agaroz (Prona, EU) 0,5X 

Tris Asetat - Ethylene Diamine Tetra Acetic acid (TAE) solüsyonu içerisinde çözüldü ve 

mikrodalga fırında  eritildi. Uygun sıcaklık değerine gelmesinden sonra üzerine 0,5µg/ml 

konsantrasyondaki ethidium bromide (Sigma, ABD) ilave edilerek tarağı yerleştirilmiş jel 

taşıyıcısına döküldü. Yaklaşık 20 dakika sonra soğuyan agarozdaki tarak çıkarılıp, jel taşıyıcısı 

elektroforez tankına yerleştirildi. PCR ürünleri 6Xyükleme boyası (6x Loading Dye, Fermentas, 

Litvanya) ile kuyucuklara yüklendi. Spesifik ürünün belirlenmesi için 1µl 100-3000 bp’lik DNA 

merdiveni (Fermentas, Litvanya) de baştaki  kuyucuğa  yüklendi. 0,5×TAE solüsyonu  

içerisindeki  jele 20 dakika  30  mAmp elektrik akımı uygulanarak, DNA göçü sağlandı ve jel 

görüntüleme sistemi (Kodak, Gel Logic 100, ABD) kullanılarak PCR sonrasında oluşan bantlar  

görüntülendi. 
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PCR ürünlerinin saflaştırılması: 

 

CPV  nükleik  asiti yönünden konvansiyonel PCR’ da pozitif olarak tespit edilen amplikonlardan 

en kuvvetli 15 adedi ayrıldı ve  PCR ürünleri (30µl) ile 6xyükleme boyası (10µl) karıştırılarak %1 

olarak hazırlanan jelin  kuyucuklarına 3000 bp’lik DNA merdiveni ile birlikte  yüklendi. DNA 

göçü sonrasında görüntülenen 2245 bp’lik DNA bantları  steril bir bistüri yardımıyla jelden 

kesilerek ayrıldı ve 1,5 ml’lik ependorf tüplere konuldu. Elde edilen jel parçaları ticari bir 

pürifikasyon kiti (High Pure PCR Clean/extraction kit, Roche, Almanya) ile üretici firmanın 

önerisi  doğrultusunda  saflaştırıldı.  Saflaştırılmış  DNA’lar,  dizin  analizinde kullanılmak üzere 

-20°C’ de tutuldu. 

 

            Sekans ve filogenetik analiz: 
 
Saflaştırılmış  DNA’lar (15 adet)  yeni nesil sekans analizine tabi tutuldu. Analiz sonrası elde 

edilen veriler National Center Biotechnology Information (NCBI) servisinin BLAST web 

sayfasında (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast) sağlanan Gen bankası hizmetinden yararlanılarak 

tanımlandı. Dataların analizi için referens  olarak parvovirusun full genomu (M19296)  

kullanıldı. Dizinler Bioedit ve Clustral W (2) yazılımı kullanılarak kendi aralarında 

karşılaştırıldı (4,13). Fasta formatına çevrilen tüm verilere Neighbor-Joining metoduna göre 

bootstrap analizi (1000 tekrar) yapıldı (10). Evrimsel mesafeler Tamura-Nei method (11) 

yöntemi kullanılarak hesaplandı. Evrimsel analiz MEGA 6 (12) ile gerçekleştirildi. 

 

Hücre kültürü:  
 
Virus izolasyonu amacıyla CrFK (Crendall Feline Kidney)  hücre kültürü kullanıldı. Söz konusu  

hücre kültürü Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı laboratuvarı hücre 

koleksiyonundan sağlandı. CrFK hücre kültürünün devamlılığı DMEM (Dulbecco’s Modified 

Eagle’s Medium), % 10 FBS (fetal bovine serum) ve antibiyotik (100 unite/ml penicillin G 

potassium ve 0.5 mg/ml streptomycin sülfat) kullanılarak   sağlandı. İzolasyon çalışmasında 

kullanılan hücre hattı ve hücrenin devamlılığında kullanılan fötal dana serumu nonsitopatojen 

BVDV varlığı yönünden test edildi ve virus negatif seriler kullanıldı. 
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Virus izolasyonu: 
 

       PCR’da pozitif olarak değerlendirilen örneklerin, hücre kültürü inokulasyonu ve izolasyon 

çalışması için derin dondurucuya kaldırılan eşleri çözüldü ve 0.2 µm’lik filitrelerden (Orange       

scientific, Cat.No:1520012, Belçika) geçirilmek suretiyle hücre kültürüne inokulasyona hazır hale 

getirildi. Süzüntü adsorbsiyonlu yöntemle hücre kültürüne inokule edildi  ve inokulasyondan 

sonraki 4. - 5. günde  CPE görülüp görülmemesine bakılmaksızın toplanarak, 5 kör pasajı yapıldı 

(3,6,9). Hücre kültürlerinde seri pasajları yapılan örneklerin 5. pasaj sıvıları  Canine Parvovirus-2 

varlığı yönünden IF testine tabi tutuldu.  

 

Direkt İmmunofloresan (IF) Testi: 
 

PCR pozitif olarak tesbit edilen ve hücre kültürlerinde 5 seri pasajı  yapılan örnekler IF testine 

tabi tutuldu. Bu amaçla  flourescein isothiocyanat (FITC) ile işaretli anti-CPV mouse monoclonal 

antikoru, (VMRD, direkt FA konjugate, catalog no: 210-11-CPV) konjugat olarak kullanıldı. Son 

pasajı yapılan ve inokulasyonun 4. gününde olan 24 gözlü pleytlerdeki hücrelerin  üzerine %3.7 

formaldehit ilave edilerek hücrelerin fikzasyonu sağlandı. Pleyt gözlerindeki içerik 20 dakika 

sonra  çekildi ve üzerine 1/10000’lik tween’li  beyaz PBS konuldu. Otuz dakika sonra beyaz PBS 

ile iki kez hücre yüzeyleri yıkandı. Hücre yüzeyleri kurutulduktan sonra üzerlerine 100µl 

konjugat konuldu ve 37oC’lik derecelik etüvde, çalkalayıcı  üzerinde 40 dakika bekletildi. Sonra 

konjugat çekildi ve hücre yüzeyleri beyaz PBS ile iki kez yıkandı. Tüm gözlere değerlendirme 

sıvısı ilave edilerek  floresan mikroskopta   incelendi. 

 

IV. Analiz ve Bulgular 
 
 
Polymerase Chain Reaction (PCR) sonuçları: 

      Çalışmada gaita, rektal swab, kan ve nasal swab örneklerine  VP-1 ve VP-2 gen bölgesine  

      yönelik  olarak yapılan PCR sonucunda  2245 bp büyüklüğündeki bantların varlığı o örnek    

      için  pozitif olarak değerlendirildi. 
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           Toplam 100 köpeğe ait örnekten 52 adedi  pozitif olarak tesbit edildi (% 52).    

           PCR  pozitifliğinin  test edilen örneklere göre dağılımı ise tablo 2’de sunuldu. 

 

 

                 Tablo 2.: PCR pozitif  örneklerin  dağılımı  

 

Örnek               Örnek sayısı PCR (+)           PCR(+) % 
Gaita           5      3                      60   

Rektal swab         35    20                      57.1 

Kan         57    28                      49.1 

Nasal swab        3      1                      33.3 

Toplam       100    52                      52 

 

 

     Filogenetik analiz: 

Araştırma kapsamında izole edilen 15 adet CPV'un VP2 gen bölgesi düzeyinde Neighbor Joining 

(10) tekniği ile yapılan filogenetik analizinde, tüm virusların CPV-2b genotipi yapısında olduğu 

tespit edildi. Gerek sekans analizi sonucu elde edilen nükleotit dizinleri ve gerekse bu 

dizinlerden in-silico olarak ifade bulan aminoasit dizinleri temelinde izolatlar arasında bir takım 

farklılıklar olduğu gözlendi. Ancak tespit edilen bu farklılıklar, her ne kadar filogenetik ağaçta 

virüslerin farklı lokalizasyonuna neden olsa da, çalışmada incelenen olgulara ait klinik hastalık 

tablosu ile olası ilişkileri konusunda herhangi bir tespit gerçekleştirilemedi.  
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CPV-2a 
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Virus izolasyonu:  

PCR  pozitif olarak tesbit edilen 52 örnekten PCR pozitifliği yüksek olan 20 adet orijinal örnek  

hücre kültüründe virus izolasyonu çalışmasına tabi tutuldu. Hücre kültüründe 5 kör pasaj  işlemi 

sonrasında 17 adet örnek hücre kültüründe CPE oluşturmazken 3 örnek CPE meydana getirdi. 

Hücre kültürlerinde CPE gösteren izolatların görüntüsü resim 2’de sunuldu.  

 

                   

                   Resim 2.  a,b,c: CrFK hücre kültüründe CPE gösteren izolatlar, d: hücre  

                       kontrol. (Olympus CKX 41, Japan, X100) 

 

 

Direkt IF testi sonuçları: 

Öncelikle hücre kültüründe CPE meydana getiren örnekler direkt immunfloresan testine tabi 

tutuldu. Hücre kültüründe CPE gösteren 3 örneğin yapılan direkt IF testi sonucu örnekler Canine 

parvovirus -2 olarak doğrulandı.  İzolatların floresan mikroskop görüntüsü resim 3’de sunuldu. 

Araştırmada ikincil amaç serolojik çalışmalarda kullanılabilecek tercihen CPE meydana getiren 

bir virus izole edilmesiydi. Yapılan hücre kültürü çalışmaları sonucu CPE gösteren 3 farklı 

izolatın elde edilmesinden dolayı diğer örnekler için izolasyon çalışmaları ve IF testlerine devam 

edilmemiştir. 
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                   Resim 3.  a,b,c,d: CrFK hücre kültüründe CPE gösteren izolatların direkt  

                       IF testi  ile  canine  parvovirus-2  olarak  doğrulanması. (Nikon, eclipse 

                       TS100, Japan, X100) 

 

        V. Sonuç ve Öneriler  
 

Projede gastroenteritis semptomu gösteren ve parvovirus enteritis ön tanılı veya şüpheli toplam 

100 adet köpek seçildi. Söz konusu köpeklerden alınan çeşitli tanı materyallerine  moleküler 

tanı yöntemi olarak PCR tekniği uygulandı.  Yüz köpeğe ait örnek dağılımı; 5 adet gaita, 35 

adet rektal swab, 57 adet kan ve 3 adet nasal swab şeklindeydi. Projede kullanılan köpeklerin 

gastroenteritis semptomu göstermeleri sebebiyle gaita/rektal swab örneklemesi yapılabilen 

kısmı % 40 ile sınırlı kaldı. Örneklenen gaitadan PCR pozitiflik oranı % 60, rektal swab’dan ise 

57.1 olarak tesbit edildi. Gösterdikleri gastroenteritis tablosu nedeniyle gaita/rektal swab 

örneklemesi yapılamayan 60 adet (% 60) köpeğin 57 adedinden tam kan (anticoagulant’lı) ve 3 

adedinden nasal swab örneklemesi yapıldı. Kan örneklemesi yapılan köpeklerden 28 adedi (% 

49.1), nasal swab örneklemesi yapılan köpeklerden ise 1 adedi (%33.3) parvovirus-2 yönünden 

pozitif olarak saptandı. Elde edilen bu sonuçlar ile gastroenteritis semptomu gösteren 

hayvanlarda gaita ve rektal swab örnekleri tanısal anlamda önemli materyaller olarak bilinse de 

hastalık tablosunun ağır olduğu ve bu örneklemelerin yapılamadığı durumlarda kan örneklerinin 

(anticoagulant’lı) de tanısal amaçla kullanılabileceği söylenebilmektedir.  
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PCR pozitif olarak tesbit edilen 52 adet köpekten 15 adedinin PCR ürünü moleküler 

karakterizasyona ve filogenetik analize tabi tutuldu. Filogenetik analize tabi tutulan 15 adet 

virusun CPV-2b genotipinde olduğu tesbit edildi. Mevcut izolatlar arasında bir takım 

farklılıklar olsa da araştırmada örneklenen köpeklerin klinik  hastalık tablosu ile olası ilişkileri 

konusunda herhangi bir tespit gerçekleştirilemedi. Bu sonuç ile köpeklerde sirküle olan 

(Ankara’da) virusun CPV-2b olduğu saptandı. 

Çalışma kapsamında hücre kültüründe sitopatolojik etki (CPE) meydana getiren ve direkt IF 

testi ile doğrulanan 3 adet CPV-2 virusu izole edildi ki bu ülkemizde bilinen ilk canine 

parvovirus-2 izolasyonudur. Bu izolasyon ile ileride serolojik temelli parvovirus çalışmalarına 

esas teşkil edecek virus da elde edilmiş olmaktadır. 

 
       VI.  Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  
 
 

Bu araştırma ile köpeklerde sirküle olan canine parvovirusun tesbiti ve moleküler 

karekterizasyonu, baskın tipin saptanması ve filogenetik ağaçtaki yerinin belirlenmesi 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ayrıca CPV-2’nin Türkiye’de ilk kez  hücre kültüründe 

izolasyonunun gerçekleştirildiği bir çalışmadır.  Bu çalışma ile Ankara/Türkiye’de sirküle olan 

ve gastroenteritis semptomları ile seyreden canine parvo virus varyantı CPV-2b olarak tesbit 

edilmiştir. Söz konusu izolatlar arasında aminoasit dizinleri temelinde bir takım farklılıklar 

olduğu gözlenmesine karşın tesbit edilen bu farklılıkların  klinik hastalık tablosu ile olası 

ilişkileri konusunda herhangi bir tespit gerçekleştirilememiştir. Farklı bölgelerde yapılacak 

çalışmalar ile CPV’ a yönelik farklı varyantların söz konusu olup olmadığı, tesbit edilen CPV-2  

varyantı ile klinik tablo arasındaki ilişkiler ileriki çalışmalar açısından değerli bilgiler 

verecektir. Hücre kültüründe izole edilen CPV-2 izolatları ise serolojik temelli testlerin 

uygulanabilir hale gelmesinde çok önemli materyaller olarak önemli bir kazanımı 

oluşturmaktadır. Elde edilen bu veri ve kazanımlar Canine parvovirus 2’ye yönelik ileri 

çalışmalarda kullanılacak önemli değerler olarak yerini almıştır. 

 
    VII.  Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

- 
 

    VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları  
- 
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X.  Ekler  

 

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

Söz konusu proje, 33 kalem sarf malzemesi harcamaları için 10.000 TL ile desteklenmiş,  proje 

teklifinde de belirtilen ve aşağıda sunulan malzeme listesi 9945,45 TL’ye temin edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.    Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

Proje, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı laboratuvarı olanakları 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda kullanılan makine ve 

techizat ileriki  çalışmalarda da kullanılabilecek gibi faal durumda bulunmaktadır. 

 

 

 

 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 
              (SARF MALZEMESİ) 

1 Hücre kültürü şişesi                      (25cm
2
) 18 Applichem nuclease free water        (500 ml) 

2 Hücre kültürü şişesi                      (75cm
2 
) 19 PCR Primer Sentezi (Biomers)        (1x19 baz) 

3 Cryotube                                           (2 ml) 20 Parafilm 

4 Fötal Dana Serum (BVD negatif) (500ml) 21 Serum stok tüpü                                       (2 ml) 

5 DMEM  (toz)                               (10 litre) 22 Enjektör                                                      (2ml) 

6 PBS (toz)                                      (10 litre) 23 Agarose BASICALE (Prona)                  (100gr) 

7 DMSO (hücre kültürü spesifik)    (100 ml) 24 10μl fitreli otomatik pipet ucu            (96’lık) 

8 Hücre kültürü pleyti                   (24 gözlü) 25 200μl filtreli otomatik pipet  ucu        (96’lık) 

9 Hücre kültürü pleyti                   (96 gözlü) 26 1000μl filtreli otomatik pipet ucu       (96’lık) 

10 Kan Tüpü (Edta’lı)                         (10 ml) 27 6x loading Dye Fermentas  

11 Swab                                          (Virolojik) 28 PCR Tüpü 0.2 μl (eppendorf)           (1000’lik) 

12 Viral n.a. Extrak. kit (Roche)      (300 test) 29 PCR Tüpü 0.5 μl (eppendorf)           (1000’lik) 

13 PCR pürifikasyon kiti                  (100 test) 30 PCR Tüpü 1.5 ml (eppendorf)           (500’lük) 

14 Taq DNA polymerase(Fermentas)(500 IU)   31 Eldiven (medium)                               (100’lük) 

15 dNTP karışımı 10mM(Fermentas) (10nM) 32 CPV Direct FA       Conjugate               (10 ml) 

16  DNA ladder                                   (100bp) 33 Şırınga ucu filtre                                    (50’lik) 

17 PCR Clean up kit                      (50 testlik)   
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c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  

- 

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

-  

e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          NOT: Verilen sonuç raporu bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, sonuç raporu 
Komisyon onayından sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte sunulacaktır. 
Sonuç raporunda proje sonuçlarını içeren, ISI’ nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri 
kapsamında ve diğer uluslar arası dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayınlanmış 
makaleler, III. Materyal ve Yöntem ve IV. Analiz ve Bulgular bölümleri yerine kabul edilir. 

 


