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Abstract

Amaç: Trakya bölgesindeki bazı geçici hayvan barınaklarında bulunan sahipsiz sokak köpeklerinde anti-Leishmania
infantum (L. infantum) antikorlarının ELISA yöntemi ile araştırılması amaçlanmıştır.

Aim: The aim of this study was to investigate the presence
of anti-Leishmania infantum (L. infantum) antibodies in stray
dogs in some temporary animal shelters in Thrace region of
Turkey.

Bulgular: Anti- L. infantum antikorları yönünden incelenen
184 köpek serum örneğinin 16’sı seropozitif, (%8,7), 168
tanesi ise seronegatif (%91,3) olarak tespit edilmiştir. Çanakkale/Gelibolu ve Kırklareli merkezde pozitiflik saptanmazken, İstanbul/Silivri’de %13,9, Edirne/Uzunköprü’de
%12,1 ve Tekirdağ/Süleymanpaşa’da %4 oranında pozitiflik
saptanmıştır. Çalışmada seropozitiflik oranının cinsiyetle
ilişkisinin olmadığı, 4 yaş ve üstü köpeklerde seropozitiflik
oranının arttığı tespit edilmiştir.

Results: Of the 184 dog serum samples examined for anti-L.
infantum antibodies, 16 were seropositive (8,7%) and 168
(91,3%) were seronegative. While there was no positivity
in Çanakkale/Gelibolu and Kırklareli/Center, 13,9%, 12,1%
and 4% of the examined dogs were found seropositive in İstanbul/Silivri, Edirne/Uzunköprü and Tekirdağ/Süleymanpaşa, respectively. It was found that seropositivity rate was
not related to sex and the rate of seropositivity was increased
in dogs older than 4 years in this study.

Gereç ve Yöntem: Çalışma materyalini Trakya bölgesinde
bulunan Çanakkale/Gelibolu, Edirne/Uzunköprü, Kırklareli/Merkez, İstanbul/Silivri ve Tekirdağ/Süleymanpaşa’dan
olmak üzere toplam 184 köpek oluşturmuştur. Köpeklerden
alınan kan örneklerinden elde edilen serumlarda anti- L. infantum antikorlarının tespiti Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay (ELISA) yöntemi ile yapılmıştır.

Öneri: Trakya bölgesinde Leishmaniasis’in insan ve köpek
sağlığı için önemli bir zoonoz hastalık olduğu ve vektör Phelebotomus türlerinin araştırılmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Leishmania infantum, Köpek, ELISA,
Trakya Bölgesi, Türkiye

Materials and Methods: Material of study included a total of
184 dogs in the Thrace region. (Çanakkale/Gelibolu, Edirne/
Uzunköprü, Kırklareli/Center, İstanbul/Silivri and Tekirdağ/
Süleymanpaşa. Detection of antibodies to L. infantum was
performed by Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay (ELISA) technique.

Conclusion: It was concluded that Leishmaniasis is an important zoonotic disease for human and dog health and it
would be appropriate to investigate vector Phelebotomus
species in the Thrace region.
Keywords: Leishmania infantum, Dog, ELISA, Thrace Region,
Turkey
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Giriş
L. infantum, dişi phlebotomine kum sinekleri tarafından bulaştırılan vektör kaynaklı zoonoz bir hastalık olup, köpekler
parazitin ana rezervuar kaynağı olarak kabul edilir (SolanoGallego ve ark 2009). Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2013
yılında 98 ülkede en yaygın görülen dokuz parazitik enfeksiyondan biri olarak rapor edilmiştir (Bakırcı ve ark 2016).
L. infantum Güney Avrupa, Kuzey ve Orta Afrika, Orta Doğu,
Çin, Güney ve Orta Amerika dahil olmak üzere dünyanın tropikal, subtropikal ve ılıman bölgelerinde görülür (SolanoGallego ve ark 2016). 1993 sonrası Türkiye’de 22 farklı ilde
yapılan epidemiyolojik çalışmalarda prevalans oranları %
1,45 ila %27,5 arasında bulunmuştur (Özbel 2013). Köpek
leishmaniasis’i 5 aylık-13 yaş aralığındaki çeşitli köpek ırklarında görülmektedir (İça 2004). En yaygın klinik bulgular
çiğneme kaslarının atrofik miyozitisi, kutanöz değişiklikler,
lenfoadenomegali, onikogrifozis, glomerulonefritis, poliartritis ve üveitis olmasına rağmen, asemptomatik hayvanların
görülme sıklığı daha fazladır (Maia ve Campino 2018). Enfekte olmuş asemptomatik köpeklerin phelebotomine vektör
kum sinekleri için parazit kaynağı olduğu ve Leishmania’nın
bulaşmasında aktif rol oynadığı ifade edilmiştir (Solano-Gallego ve ark 2001). Hastalığın tanısında direkt (Giemsa boyamayla etkenin görülmesi), indirekt (immunohistokimyasal
teknikler) ve immunodiagnostik testler (ELISA, Western
blot, immunokromatografik testler, aglütinasyon teknikleri,
IFAT) uygulanmaktadır, fakat hiçbir test %100 sensivite ve
spesifiteye sahip değildir (Alvar ve ark 2004). Son yıllarda
moleküler biyolojideki gelişmelere paralel olarak kullanıma
giren parazit DNA’sının tespiti esasına dayanan metotlar,
daha duyarlı ve hızlı bir biçimde hastalığın teşhis edilmesine
olanak sağlamıştır. Bu yöntemlerin başında Polimeraz Zincir
Reaksiyonu (PCR) gelmektedir (İça 2004).
Leishmaniasis saptanan bölgelerde hastalığa yönelik kontrol
mekanizmalarının devreye sokulabilmesi köpeklerdeki enfeksiyon oranının ortaya konulmasıyla mümkündür (Balcıoğlu ve ark 2009). Ülkemizde çeşitli bölgelerde köpeklerde L.
infantum’un seroprevalansı konusunda farklı çalışmalar yapılmasına rağmen Trakya bölgesinde bulunan illerin tümünü
kapsayacak bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada
Trakya bölgesinde bazı geçici hayvan barınaklarında bulunan sahipsiz sokak köpeklerinde L. infantum’un seropozitifliğinin saptanması amaçlanmıştır.

miştir. Örneklerin toplanması Nisan–Haziran 2018 tarihleri
arasında yapılmıştır. L. infantum enfeksiyonunun tanısı için
köpeklerin vena cephalica antebrachi’sinden EDTA’lı ve antikoagulansız kan örnekleri alınmıştır. Kan frotileri giemsa
ile boyanarak kan parazitleri (Ehrlichia spp., Anaplasma spp.
ve Babesia spp.) yönünden incelenmiştir. Kan örnekleri 3000
rpm de 15 dakika santrifüj edilerek serumları ayrılmış, elde
edilen serum örnekleri test yapılıncaya kadar -80 oC de saklanmıştır.

Anti L. infantum antikorlarının tespiti için ticari ELISA testi
(ID Screen® Leishmaniasis Indirect, France) kullanılmıştır.
ELISA testi firmanın kullanma talimatına göre yapılmış ve
spektrofotometrede 450 nm dalga boyunda okunarak sonuçlar kaydedilmiştir. Testin geçerliliği pozitif kontrolün ortalama optik dansitesi (ODPC) 0,350 den büyük (ODPC>0,350)
ve ODPC’nin negatif kontrolün ortalama optik densitesine
(ODNC) oranı 3 den büyükse (ODPC/ODNC>3) test geçerli
olarak kabul edilmiştir. Serum örneklerinin S/P oranları aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.
%S/P=

OD Örnek - OD Negatif kontrol

OD Pozitif kontrol - OD Negatif kontrol

×100

Ticari test kiti talimatına göre %S/P≤%40 olanlar negatif,
%40<%S/P<%50 olanlar şüpheli, %S/P≥%50 olanlar ise
pozitif olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

İstatistiksel analiz SPSS® Version 24.0'da yapılmıştır. ELISA
sonuçlarının cinsiyet, yaş ve illere göre istatistiksel farklılıkları Ki-kare testi ile hesaplanmıştır. 0,05'den küçük P değeri
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
Çalışma, Namık Kemal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel
Etik Kurulu’ndan alınan 12.04.2018 tarih ve T2018-5 no’lu
izinle yapılmıştır.
Bulgular

Gereç ve Yöntem

Anti-L. infantum antikorları yönünden incelenen 184 köpek
serum örneğinin 16’sı seropozitif (%8,7), 168’i seronegatif
(% 91,3) olarak saptanmıştır. Şüpheli serum örneğine rastlanmamıştır. 11 dişi ve 5 erkek hayvanda seropozitiflik tespit
edilmesine rağmen cinsiyete göre istatiksel önem tespit edilmemiştir (Tablo 1).

Çalışma materyalini, Trakya bölgesinde bulunan İstanbul/Silivri’den 79, Edirne/Uzunköprü’den 33, Çanakkale/
Gelibolu’dan 28, Tekirdağ/Süleymanpaşa’dan 25 ve Kırıklareli/Merkez’den 19 adet olmak üzere farklı ırk ve cinsiyette
yaşları 6 ay ile 9 yıl arasında değişen toplam 184 köpek oluşturmuştur. Leishmaniasis ile uyumlu semptomların ortaya
konulabilmesi için tüm hayvanlar klinik muayeneden geçiril-

Çanakkale/Gelibolu ve Kırıklareli/Merkez’de seropozitiflik saptanmazken, İstanbul/Silivri’de %13,9, Edirne/
Uzunköprü’de %12,1 ve Tekirdağ/Süleymanpaşa’da %4 oranında seropozitiflik tespit edilmiştir (Tablo 3).
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4 yaş ve üstü köpeklerde seropozitiflik oranı daha yüksek
bulunmuş olup, 4-6 yaş gurubundaki köpeklerin diğer yaş
gruplarına göre istatiksel açıdan önemli olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2).
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Cinsiyet
Erkek
Dişi

Toplam

Yaş grupları
0-3
4-6
≥7

Toplam
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Table 1. Cinsiyete göre seropozitiflik oranı

Test edilen köpek sayısı

Pozitif sayısı

Pozitif oranı (%) (P=0.558)

114 (%62)

11

%9,6

70 (%38)

5

184 (%100)

16

Tablo 2. Yaş gruplarına göre seropozitiflik oranı

%8,7

Test edilen köpek sayısı

Pozitif sayısı

Pozitif oranı (%)

65(%35,3)

11

%16,9 b

184(%100)

16

113(%61,4)

4

6(%3,3)

1

Aynı sütundaki farklı harf taşıyan gruplar arasında istatistiki açıdan fark vardır (P<0,05).

Numunelerin alındığı

%7,1

Tablo 3. Trakya bölgesindeki illere göre seropozitiflik oranı

%3,5 a

%16,7 ab
%8,7

Test edilen köpek sayısı

Pozitif sayısı

Pozitif oranı (%)

Tekirdağ/Süleymanpaşa

25

1

%4 ab

İstanbul/Silivri

79

11

%13,9 a

28

0

barınak yerleri

Kırklareli/Merkez

Edirne/Uzunköprü

Çanakkale/Gelibolu
Toplam

19

0

33
184

Aynı sütundaki farklı harf taşıyan gruplar arasında istatistiki açıdan fark vardır (P<0,05).

İncelenen tüm örneklerin kan frotisinde Ehrlichia spp., Anaplasma spp. ve Babesia spp. etkenleri saptanmamıştır.
Tartışma

Köpekler Leishmania infantum’un hem konağı hem de rezervuarı olmasından dolayı enfeksiyonların yayılmasına ve devamlılığına neden olur (İça ve ark 2008). İnsan ve hayvanlarda zoonotik visseral leishmaniasis için kontrol stratejilerinin
planlanması, aktif odakların dağılımı ve oranlarının ortaya
konulması oldukça önemlidir. Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere tüm bölgelerimizde endemik veya sporadik
olarak köpek leishmaniasis’i görülmektedir (Sönmez ve ark
2008). Bu çalışmada elde ettiğimiz veriler Trakya bölgesindeki köpeklerde L. infantum’un seropozitifliğinin ortaya konulmasını sağlamıştır.
Köpek leishmaniasis’in teşhisinde %100 sensivite ve spesifiteye sahip bir test tekniği bulunmamaktadır (Alvar ve ark

%0 ab

4

%12,1 ab

16

%8,7

%0 b

2004). Çoğu enfekte köpeğin enfeksiyonu latent olarak taşıması ve visseral leishmaniasis’in tanısında doku frotilerinin
alınmasındaki zorluklar nedeniyle hastalığın prevalansının
ortaya konulmasında serodiagnostik testlerin kullanımı giderek artmaktadır (Doğan ve ark 2006). Ticari ELISA kitleri,
indirekt fluoresan antikor testi (IFAT)’ne göre daha yüksek
sensitivite ve spesifiteye sahip olduğundan IFAT’ın yerini almıştır (Gharbi ve ark 2015). Reithinger ve ark. (2002) yaptıkları bir çalışmada ELISA testinin %71 ila %88 arasında bir
sensitivite ve %100 spesifiteye sahip olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda sensivitesi ve spesifitesi oldukça yüksek
olan ELISA testi kullanılmıştır.
Köpek leishmaniasis’i için seroloji duyarlı ve kullanışlı bir
teknik olarak kabul edilmesine rağmen asemptomatik seropozitif köpekleri değerlendirme, hayvan takibi olmadan
açıklamanın zor olduğu ifade edilmiştir (Solano-Gallego ve
ark 2001). Numune aldığımız yerlerdeki köpekler kısırlaştırıldıktan sonra serbest bırakıldığından seropozitif olan kö-
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peklerin takipleri yapılamamıştır. Seropozitif köpeklerin bu
parazitle daha önceden temasının olduğu düşünülmektedir.
Çalışmada tüm kan frotileri mikroskobik olarak Ehrlichia
spp., Anaplasma spp. ve Babesia spp. etkenleri yönünden incelenmiş ve bu etkenler yönünden negatif tespit edilmiştir.

Çalışmada Leishmaniasis ile cinsiyet arasında istatistiksel bir
fark bulunmamıştır. Bu sonuç daha önce yapılan çalışmalarla
uyumludur (Pozio ve ark 1981, Sideris ve ark 1996, Bokai ve
ark 1998, Cardoso ve ark 2004, Mohebali ve ark 2005). Çalışmada 4 yaş ve üstü hayvanların 0-3 yaşa göre daha yüksek
oranda hastalığa yakalandıkları tespit edilmiştir. Araştırmalar arasındaki yaş farklılıkları seçilen yaş aralığı ve genişliğine göre değişiklik gösterebilir. Mohebali ve ark (2005) 8 yaş
ve üstü Cardoso ve ark (2004) 9-11 yaş arasında en yüksek
oranda pozitiflik elde ettiklerini, Pozio ve ark (1981) ise 1
yaşına kadar olan köpeklerde pozitiflik elde edemediklerini,
3 yaşa doğru ilerledikçe pozitiflik oranının arttığını, özellikle
yaşlı köpeklerde sabit bir oranda kaldığını ifade etmişlerdir.
Türkiye’de köpek leishmaniasis’in seropozitifliği bölgeden
bölgeye ve kullanılan teşhis yöntemine göre farklılık göstermektedir. Ege bölgesinde (Aydın, İzmir, Manisa, Muğla)
Atasoy ve ark.(2010) IFAT ‘la % 9, Orta Karadeniz bölgesinde (Samsun, Amasya, Ordu, Sinop, Tokat) Bölükbaş ve
ark. (2016) mikroskobik, ELISA ve PCR’la % 0,41, Kuzeybatı
Anadolu’da (Afyon, Bilecik, Eskişehir) Doğan ve ark. ( 2006)
IFAT, ELISA, rk39 ELISA ve dip-stick testlerinden en az biriyle %13,5 oranında pozitiflik bildirmişlerdir. Bakırcı ve ark.
(2016) Aydın, Manisa ve İzmir illerinde IFAT’la %10,99, PCR
ile %5,23, Coşkun ve ark. (1997) ise Bursa, Muğla, Antalya
ve İstanbul ilerinde IFAT’la %5,5 oranında pozitiflik tespit
etmişlerdir. Trakya bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmada
elde ettiğimiz % 8,7’lik seropozitiflik Ege bölgesinde (Atasoy
ve ark 2010) yapılan çalışmanın sonuçlarına yakın, Kuzey
Anadolu’da yapılandan (Doğan ve ark 2006) düşük, Orta
Karadeniz bölgesinde yapılan (Bölükbaş ve ark 2016) çalışmadan yüksek bulunmuştur. Bölgeler arasındaki prevalans
farklılıkları, bulaşma için gerekli çevresel koşullar, vektör
popülasyonu ve teşhiste kullanılan metoda göre değişiklikler
gösterebilir.
Marmara bölgesindeki illerde yapılan çalışmalara bakıldığında İstanbul’da negatif tespitlerin yanında (Coşkun ve ark
1997, Kamburgil ve Dik 1998, Handemir ve ark 2004), Polat
ve ark. (2003) %6,36, Bilgin ve ark. (2015) %8,54, Aysul ve
ark (2012) %1,96 oranında pozitiflik tespit etmişlerdir. Çanakkale/Ayvacık’da (Tok ve ark 2009) 27, Edirne/Merkez’de
(Düzbeyaz ve ark 2016) 37 köpeğin hiçbirinde seropozitiflik tespit edilememiştir. Yaptığımız çalışmada Çanakkale/
Gelibolu ve Kırklareli/Merkez’de pozitiflik saptanmazken,
İstanbul/Silivri’de % 13,9, Edirne/Uzunköprü’de % 12,1 ve
Tekirdağ/Süleymanpaşa’da % 4 oranında pozitiflik tespit
edilmiştir. İstanbul’da elde ettiğimiz seropozitiflik daha önce
yapılan çalışmalardan (Polat ve ark 2003, Aysul ve ark 2012,
Bilgin ve ark 2015) yüksek bulunmuştur. Bunun nedeninin
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numunelerin alındığı Silivri geçici hayvan barınağının atık
toplama merkezine yakın olmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Edirne/Uzunköprü’de elde ettiğimiz
yüksek oran daha önce Edirne/Merkez’de yapılan çalışmadan (Düzbeyaz ve ark 2016) oldukça farklılık göstermektedir. Bu farklılığın sebebi numunelerin alındığı Uzunköprü
geçici hayvan barınağının Ergene nehrine yakınlığı ve yanında mezbahanın bulunmasının kum sinekleri için uygun
bir ortam oluşturmasına bağlanabilir. Kum sineklerinin üremelerinde gübrelik alanların, bitki döküntülerinin, organik
atıkların ve çöplüklerin önemli olduğu ifade edilmiştir (Çetin
ve Özbel 2017). Çanakkale/Gelibolu’da elde ettiğimiz sonuç
daha önce Çanakkale/Ayvacık’ta (Tok ve ark 2009) yapılan
çalışmayla uyumludur. Tekirdağ/Süleymanpaşa’da ve Kırklareli/Merkez’de elde ettiğimiz sonuçlar daha önce bu bölgede yapılan bir çalışmaya rastlanmadığından karşılaştırılma
yapılamamış ancak Tekirdağ/Süleymapaşa’da %4 oranında
görülmesi leishmaniasis’in seropozitifliğinin tespiti yönünden önemlidir.
Öneriler

Sonuç olarak Trakya bölgesinde zoonoz bir hastalık olan
leishmaniasis’in insan ve köpek sağlığı yönünden detaylı bir
şekilde incelenmesinin ve vektör Phelebotomus türlerinin
araştırılmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır.
Teşekkür

Numunelerin alınmasında yardımcı olan geçici hayvan barınma yerlerindeki çalışanlara teşekkür ederiz.
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