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VAKA RAPORU : BIR KÖPEK BARINAGINDA KAN IN KORONAVIRUS
VARllG ININ SEROLOJ IK OLARAK ARAŞTIR ILM AS I
Sibel Gür 1

Turan Civelek20

Cuse report: Serulouic l n ves ı l ga tl o n of Ca nine Co ronavi r us p resence in a dog shelter

Özel : Bu çalı şmada : yavru kOpeklerde dehidrasyon, Şıddelli hemorajik gaslroenıe ritis ve yüksek rnorte ftte ae seyreden
enleksiy6z bir tablonun izlendig Bursa iindeki bir köpek bannaO ında kanin kOlonavirus (CCOV) enleksiyonunııı varl ıOı
serOloiik olarak araşlırık:lı . Yavruları mn hepsini veya birkaç lN kaybeden 23 erişIUn di ş.; ile iyileşen veya diyare labIOSU
devam eden 36 yavruda n kan Omekl eri alındı . Olen yavrutann tUrnUnde tipik otopsi bulgusu Olarak hemoraj ik gast·
roententis ka ydedildi. Indire k ElISA test sonuçlar ına gOre tlin erişkinlerin ve 36 yavrunun 34'unun CCOV antikonan
yOnCnden pazitıl Oldu?1u (57 J 59) tespit &dilci. Barınaktaki yavrularda klinik ve serolojik. cıara k CCOV enfeksiyonunun
varllO ı tanımlanatak, CCOV enfeksiyon um.-'! seropozi tivitesi % 96.6 olarak be lirlendi.
Anahtar Keumeter: Enlem. parvovirus.

ant ıkor,

dehidrasyon

Summary : In this study, the presence of canine corona virus iotection (CCOV) was serologtca lty investigated in a dog
Shelter where an inlection wilh dehydration. severe hemorrhagic gastroenteritis and high fT'IO(1 ality in puppies were observee 11 Bursa region. BIood sample s were obtained Irom 23 adull temeıe dogs which 10sI all or a law of Iheir poppies and Irom 36 puppie s which were recc verec Irom the infectiOn or had continuous dia rrtıoea . As a typical auı opsy
l indings, hemormag ic ga stroe nıe ritis were noted in aıı dead poppi es. According lo the indi rect ElISA test resulis all
adult dog and 34 out ol 36 puppies were lound tc be pcswve 10CCOV anl ibodies. (57 J 59). Clinic alty and serologicaUy
CCoV etecuc n wes idenhl ied in puppi es in (he sheher and il was delermined that lhe seroposilivity ol CCOV jnlecticn

was %96. 6.
Key Word s : Enterilis. parvovirus. anl ibody, dehydralion

G ir i ş

Kanin
koronaviruslar
kOpeklerde
çastroemerittse yol açan en Onemli viral etkenlerdendir
(Pol1 oek ve Caemichaef. 1983; Pratetü ve ark.,

2001) .
Etken ilk kez 1971 yılında Alma nya'da qastroenterilli köpeklerde ta n ı ml an m ı şt ır (Binn ve ark.,
1974). Tespit edilen ilk vaka ların halil seyirli old u~ u
ve sekonder olarak patvovlrustarta enfekte olmad ıkça
yüksek
mortalite
g elişmed iOi
bildtritmektedir (Yasoshima ve ark., 1983; Appel.
1988; Greene . 1990). K öpeklerde gözlenen koronaviral hastalık klın ik olarak Oldukça deOiş ken ya·
pı dadı r. Enfeks iyon, e rişk in köpeklerde klinik tablo
Geliı T. ıhi :
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Cl: 1.; I\·c kk lihi.lI _cduır

oluşturmaz

veya halil semptomlarla seyrede r. Eriş 
kin hastala r kısa sürede iyileş ir . Enfeks iyonun mortalitesl yeni do ğanlarda oldukça yüksektir, prognozu ise oldukça kOtüdür (Pratelli ve ark., 1999).
Yav rularda olaya karışan sekunder bakteriyel, paraziter veya viral entekslyöz etkenler klinik tabloyu
daha da aO ı rlaştım ve ö f ü mıe re yol açar (Appel ve
Binn, 1987: Martin ve Zeldner, 1992). Korcn avlru sıa enfekte köpekler etkeni d ışkıları ile 6-9
gün boyunca yaya rtar. Bununla birlikte, bireyse l
olarak bazı hayvanlarda bu süre uzavablür (Appel
ve Binn, 1987). Köpekler a rası bulaşma başlı ca
tekal-eral yolla gerçek leş ir (Poncck ve Caem ichael,
1983; Prateüi ve ark., 2002).
Kanin koronavirus ların kcnaktaki başlı ca hedefi
ince barsak epitelyumudur. Etken ince barsaklarda
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Bu lgula r

deskuamasyona . [eiunat ve duedonal vütüerde tahribata yol açar . Barsak lumeni dilale bir halde , gaz,
sulu gıda içeri{ı i ve dlŞkl ile doludur. Barsak mukozası ve mezenteral lenf nodul1eri ödemlidir ve
yo{ıun kontesyon dikkati çeker (Pralelli ve ark ,
1999).

a. Klinik Bulgular. Erişkin damızhk köpekıerc e
(n=23) herhangi bir spesifik klinik semplom beürtenrredi. Bu köpelderin 40-70 gunluk yavrularında
ise kJinik olarak depresyon, denidrasyon. anoreksi.
kan lı -sulu diyare ve kusma tablosu tanım land ı. Klinik bulgu gösteren (kusma ve dıyare) 91 yavrun un
55'i (% 60.4) ilk semptom ların g ön:ılmes inden itibaren 1-3 gün içerisinde (şiddetli hemora jik gası
roenterit is bulgularını takiben) öldu.

Klinik olarak entent. elkenin alınmasını mutakip 1-4 gun sonra ortaya ç ıkar (ponoek ve Carmichael, 1979). Hastahqm başlıca klinik bulguları ;
akut, kanlı ve sulu diyara, depresyon, anoreksi,
kusma ve uetı sıresycnour. Ba z ı hayvan ıarda bron kopnömon i de görülebilir (Appal ve Binn, 1987).
Kusma genellikle bir veya diyaranin baş
lamasından sonra iki gun içerisinde azalır, Bununla
birlikte diyete enfeks iyon boyunca devam eder.
Feçes sıklıkla kanlıdı r. Özellikle yavrularda şiddetli
diyara sonucu ortaya ç ıkan dehid rasyon hayatın
devamlıh{ıını lehdil eden en önemli unsurdur.
Ölümler genellikle şidde tli dehidrasyonla ilişkili olarak enfeksiyonun başlamasından sonraki 24-36
saat içerisinde görülür (Appe l, 1980). Kanin koronavirus enfeksiyonu geçiren köpeklerin bir çoöunoa vücut ıs ıs ında artış gözlenmez, hatta ateş
normalin biraz attmdadrr. Sekunder olarak d i{ıer
viral entent etkentenyle (parvcvirus) kompl ike ol·
ma mı ş olgularda lökopeni de nadiren görulen klinik-tabc ratuvar bir bulgudur (Camlichael ve Binn,
1981 ).

Medikal kayıtlara göre; barınakta CCOV enfeksiyonuna yönel ik koruyucu aşılama yapılmad ığı
tespit edildi. Bununla birtikte. çalışma materya lini
oluşt uran tum damız lık k öpekterin rutin aşı takvimine uygun ola rak, 45. gun yaşlan itibaren, 14-21
gun arayla uç kez karma (Kanin Adenovi rus (CAV
1-2), Leptospirosls. Parvovirus ve Distemper) ve
sonrasında tek doz parvoviral ente nt aşısı ile aşı 
laOOIOI ve yılda bir kez tekrar olmak üzere aşı
lamaların cözenn olarak takip edildiQi belirlendi. Bannekta paraziter mücadelenin de takv ime uygun
olarak yapıldı{ıı kaydedildi.
K öpeklerm beslenmesinde. uygun saklama komuhafaza edilen ticari köpek ma-

şullarında

maların ın kullan ıldığı öğrenildi .

b. Seroloj ik test EllSA test sonuçları yelumunun ve 36 yavrunun 34'unu n seropozitil okiuğunu ortaya koydu . Negalif olarak be lirlenen iki yavrunun kardeş oldukları (Alman
Çoban) ve örnekleme s ıras ında süt emmeye
devam ettikleri tespit edildi.
tişk inlerin

Sunulan raporda , Bursa ilinde bir köpek Dayavrularda yOksek mortalite ve hemorajik
çastroententiste seyreden kanrn koronav irus enfeksiyonu tantmlanmış ve sercprevatans r tespit
rı na {ı ında

c. Otopsi bulgu ları : Klinik semptomları takiben
ölen yavruların nekrops isinde makroskopik bulgu
olarak; duodenum ve ileumda seröz peteşiler, karın
boşl uQu nda kanlı eksuda t birikimi, mukozal dokularda ödem ve alimente r kanalda yaygın hemorajik qastroenterü bulguları belirlendi.

ed ilmiştir.

Materyal ve Metol
a. Hayvan materyali: Klinik sertiptom göstermeyen ancak ya vrul a rı n ın l a ma m ın ı veya bir kı s 
m ını kaybeden 23 erişkin damız hk diş i (ortalama
yaş , 55.35±6.00 ay) (8 Labrad or. B Alman Çoban,
3 Mauinots. 3 Polnter. 1 Akbaş) ve iyileşme belirtileri gösleren veya klinik sempt orraan devam
eden 40-70 gün yaşh toplam 36 yavrudan kan örnekleri al ınd ı . A lınan örnekler 3000 rpm'de 10 dakika süre ile sanlim j edildikten sonra ayrılan kan
serumtan. stok tuplere aktarı larak seroıojk teste
kadar ·20 "C'oe sakland ı .

Ta rt ı ş m a

ve Sonuç

Yüksek patojen ik özellik taşıyan kanin enterik
koronav irus (CCaV) enfeks iyonu tum dünyada
köpek yetiştiriei li{ıi yapılan barınakların yayg ın bir
sorunudur (8uonavoglia ve ark., 2006) _
Tennant ve ark (1993) Ingiltere'deki licari
köpek barınaklannda yaptıkları çalışma larda CCOV
enleksiyonunun seroprevalans deQerlerinin % 76
ile % 100 arasında o ldu{ıun u belirtemişlerdir . NaylOr
ve ark. (2001) ise Avustra lya'da yaptık ları serolojik
taramada , bireysel yetişt iri len köpeklerde % 15.8.
barınaklarda ise ortalama % 40.8 oranında se-

D. Serolojik Test: Serum örneklerinde Kanin
Koronavirus spesifik antikor varl ıQı ticari indirek
CCoV ELlSA test kili (EVl·The Nethertands) ile
kontrol edildi. Test . üretici firman ın önerdi{ıi prosedüre uygun olarak yap ı ld ı. Pleytler 450 nm'de
okundu ve verıler hesapland ı.
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ropozitiflik tespit

Barmu ğındu . . .

etmişlerdir.

olmasına rağmen, erişkin dişi lerin tamam ının

setespit edilmişt i r. Bu durum hayvanların daha önce veya sa lg ın s ırasında enfekte
oldukların ı göstermektedir.
ropozitif

Kanin koronaviruslar diyare problemi olan veya
köpeklerin dışkılarında en sık belirlenen viral
etkenlerdendir (%55.4) (Mochizuki ve ark., 2001).
sağ lıklı

Barınak kayı tla rın a göre, seronegatif o ldukla rı
tespit edilen bu iki yavrunun 40 gün yaş lı ka rdeş
(Alman Çoban) yavrular olduk ları be lirlenm işt i r. Bu
yavruların annelerinin sürüye damızlık olarak d ı 
şarıdan yakın zamanda kat ı ldığ ı, ayrıntılı kayıııarın ın
bulunmadığı, son batında sadece iki yavru doğurduğu ve ikisinde de hiçbir semptom görü lmed i ğ i
tespit edildi. Salgından etkilenmeyen ve örnekleme
döneminde emme periyodunda bulunan bu iki yavrunun d üş ük titrede de olsa anneden antikor a l m ı ş
olabilecekleri ve maternal bir koruma o las ı lığ ı dü-

CCoV spesifik antikorların tespiti için yaygın
olarak virus nötralizasyon test (VNT) (Mochizuki ve
ark., 1987) ve indirek ElISA testleri (Bimelzwaan
ve ark., 1991; Tuchiya ve ark., 1991) kullanı lmaktadır. Prateli ve ark (2002) geliştirdikleri indirek ElISA testi ile virus nötralizasyon testini karşıl aş t ı rmı şt ır. Doğru lama amaçlı altın standart test
olarak VNT ile birleştirilmiş Western Blot testin kull a nı ldı ğı ça lışmada , indirek ElISA metodunun daha
duyarlı ve güvenilir o lduğ u gösterilm iştir. VNT'nin
ise epidemiyolojik çalışma larda yan ıltıc ı sonuçlar
vereb i l eceğ i tespit edilm işt ir . Bu nedenlerle sunulan
çalışmada da indirek ElISA testi tercih edilmişti r.

şünülmekted i r.

Sürüye çifleştirme program ı dahilinde ve belirli
dönemlerde gen kaynağı olarak dışarıda n yeni cam ızl ık köpeklerin kat ı ld ığı bilinmektedir.

CCoV enfeksiyonunun yüksek morbiditeye
sahip o ld uğu ve sa lgın sırasında barınaktaki tüm
köpeklerin etk i lenebi leceğ i bilinmektedir (Pratelli ve
ark., 2001: Erles ve ark., 2003).

Örneklemeden sonraki bir haftal ık dönemde,
klinik semptomları devam eden yavrulardan 12 tanesinin daha öldüğ ü rapor ed ilmişt ir.

Bu ça l ışmada, bir köpek b arı n ağı n d a süt emme
periyodunun son döneminde ve sütten kesme döneminin hemen sonrasında yavrularda akut olarak
ortaya çı kan enfeksiyöz salgın hastalık -Kanin Koronavirus- tanımlanmıştır. Barınaktaki yaşları 40-70
gün a ra s ı n d a değişen , değ işik ırkıarda 91 safkan
yavrunun tamamına yakını enfeksiyondan etki l e n mi ş olup, 55 tanesi yapılan destekleyici tedaviye yanıt vermeyerek 1-3 gün içerisinde ölmüşt ür. Yavru köpeklerde depresyon ve anareksi
ile başlayıp 1-2 gün içinde gel işen hemorajik gastroenteritis, kan lı/sulu diyare, dehidrasyon ve kusma
ile devam eden enfeksiyöz bir tablo kaydedilm işt ir.
Yetişki n

damızlık

d iş il erde

CCoV enfekSiyonu barı nak ortamında daha
yayı lım gösterir. Bu nedenle sunulan çalışmada tespit edilen seroprevalans değerleri bireysel yetiştirile n köpeklerden daha yüksektir. Benzer şekilde Yeş ilbağ ve ark (2004), Bursa ilinde
özel i ş l et m e l e rd e yet işt irilen köpeklerde %70 oranında seropozitifiik bel irlemişlerdir.
hızl ı

Erişk in köpeklerde asemptomatik veya hafif
seyreden CCoV enterit, yen idoğanlarda ş iddetli enfeksiyona yol açar. Bazı CCoV salg ın larının ise sunulan çal ışma sonuçla rına benzer olarak çok yüksek mortalite ile seyrett iğ i b i ld irilm iş t ir (Pratelli ve
ark., 1999).

hiç bir semptom

ça l ışmaya dahilolan bu
dam ı zlık d iş i lerin tamam ı yavru larının hepsini veya
bir k ı sm ı nı kaybetmişt ir.

gözlenmezken, biri hariç

Safkan köpek yet işt ir i c il i ğ i yap ı la n bir köpek
yavrularda ağ ır gastrointestinal semptomlar ve yüksek mortalite ile seyreden enfeksiyöz
bir salg ınının tanımlandı ğı bu çalışmada -her ne
kadar antijen tespiti yap ı lmam ış ise de- belirlenen
klinik semptomlar, sürüye uygulanan önceki aş ı 
lama kay ıtları ve CCoV serolojik test verileri birlikte
değerlend iri ldiğinde , tespit edilen enfeksiyonun
CCoV olabileceğ i sonucuna varılmış ve bu sürüde
enfeksiyonun seroprevalansı % 96.6 olarak tespit
barınağında ,

B a r ı nakta ilk klinik semptomların , 40-50 günlük
süt emme periyodunu henüz b itirm iş veya bitirmek
üzere olan yavrularda mamaya geç iş döneminde
başladığı ve hı zla yay ı ld ığı tespit edildi. Çalışmad a
tüm anneler ile (n=23) iyil e ş m e görülen veya klinik
semptoml a rı devam eden 36 yavrudan kan örnekleri a l ı n dı.

ed ilmişt ir.

Elde edilen kan serumları CCoV spesifik antikor varl ığın ın tespiti için indirek ELlSA test ile kontrol edildi ve 59 örneğ in STs inin (% 96.6) seropozitif
o l du ğ u belirlendi.
Barın a kta

CCoV için hiç

olduğu
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