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Prevalence of Canine Heartworm Disease in the Gemlik Area, Bursa
Özet: Sunulan çalışmada Bursa ili Gemlik yöresi köpeklerde kalp kurdu hastalığı (Dirofılaria immilis) prevalansının tespili
arnaçlandı . Çalışma Haziran 2004-Eylül 2004 tarihleri arasında , 0.5-2 yaş grubu 65, 3-6 yaş grubu 25 ve >7 yaş grubu 10
olmak üzere, toplam 100 köpek üzerinde yürütüldü. Köpeklerden alınan heparinli kan ömekleri natif ve modifiye Knolt teknikleri ve serum ömekleri ise ticari ELlSA test kiti ile değerlendirildi. Perifer kanda mikrofiler tayin yöntemleri ile yapılan incelemede köpeklerde enfeksiyonarastfanmazken, serolojikmuayenedeiki köpekteparaziterantijenler saptandı. Dirofilaria immitis enfeksiyonu tespit edilen bu iki köpeğin biri 3-6 yaş, diğeri ise ~7 yaş grubu içerisinde yer almakta olup, her ikisinin
Cinsiyetinin de erkek olduğu dikkati çekmiştir. Sonuç olarak; Bursa ili Gemlik yöresinde köpekler arasında Dirofilaria immitis'in
prevalansı % 2 olarak saptanmıştır (Okult enfenksiyon).
Anahtar Kelimeler: Elisa, filariosis, köpek, prevalans
Summary: The purpose of this study was to determinethe prevalence of heartworm disease (Dirofilaria immitis) infeetions in
dogs in the Gemlik area, Bursa. This study was carried out between June 2004 and September2004. A total of 100 dogs with
various ages and sexes were included in the study. Of these, 65 were between 0.5 and 2 year old, 25 were 3-6 year old and
10 were over 7 year old. Heparinized blood specimens obtained from dogs were separately examined with native and Modified Knolt techniques for the presence of circulating microfilariae while sera were examined with commercialtest kil for the
presence of circulating antigen. No circulating microfilaria was found in peripheralblood of examined dogs by native and moditied Knott techniques whereas parasite antigens were determined in the sera of two male OOgs one ot which was aged between 3-6 years and the second was over 7 years. In conclusion, the prevalence of Dirofilaria immilis was determinedas 2 %
amongstdogs in the Gemlik area, Bursa (Occult infeetion).
Keywords: Elisa,filariosis, dog, prevalence

Giriş

Kalp kurdu hastalığına bir nematod olan Dirofilaria immitis sebep olur. Bu nematod köpeklerde
kalbin sağ ventrikurusu, pulmoner arterler, sağ atrium ve vena cava'ya yerleşen, periton boşluğunda
da görülebilen zoonotik karakterli bir parazittir. Ara·
konak rolünü sivrisinek türlerinin üstlendiği bu parazit; pulmoner sirkülasyon, kalp, karaciğer ve böbrekleri de etkileyen çeşitli sistemik bozukluklara
neden olarak ölümlere yol açmaktadır (Rommel ve
ark., 2000). Özellikle arakonak popülasyonu için elveriş li olan tropik ve subtropik bölgelerde enfeksiyonun kozmopolit bir yayılışa sahip olduğu bildirilmiştir (Soulsby, 1982; Montoya ve ark., 1998).
Ge li ş

Köpeklerde hastalığın tedavisi, etken belirlendikten sonra
başarılı
bir
şekilde
yapılabilmektedir. Bu bağlamda teşhis de kan muayenesi önem arz eder (Montoya ve ark., 1998;
Yıldırım,

2003).

Dünyada köpeklerde geniş bir prevalansa sahip
olan Dirofilaria immilis'in Türkiye'deki bölgesel durumu üzerine yapılmış çeşitli çalışmalar mevcuttur
(poğanay, 1983; Taşan, 1984; Tınar ve ark., 1989;
0ğe ve ark., 2003; Yıldırım, 2004). Sunulan çaIışmada; Bursa ili Gemlik yöresi köpekler arasında
kalpkurdu enfeksiyonunun prevalansının, perifer
kanda mikrofiler saptama ve serolojik yöntemlerle
araştmlması ve belirlenmesi amaçlanmıştı r.
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Tartışma

Materyal ve Metot
1. Hayvan seçimi ve örnekleme: Çalışma Dirofilaria immitis'in bulaştırılmasında roloynayan sivrisineklerin aktif olduğu Haziran 2004-Eylül 2004 tarihleri arasında Bursa ili, Gemlik yöresinde ve toplam
100 köpek üzerinde yürüt ülm üşt ür. Araştırma süresince kan örneği alınan köpeklerin ortalama yaşı,
cinsiyeti, kan alma tarihi ve zamanı kaydedilmiştir.
Köpekler ortalama yaşlarına göre; 0.5-2 yaş grubu
(65 adet), 3-6 yaş grubu (25 adet) ve >7 yaş grubu
(10 adet) olarak sınıflandırılmıştır. Kan ömekleri
Vena cephalica antebrachium'undan vakumlu heparinli (5 ml) ve serum tüplerine (5 ml) alınarak analiz için laboratuvara sevk edilmiştir.

Dirofilaria immitis'in köpeklerde ve birçok türde
enfeksiyon oluşturmasının ötesinde, nadirende olsa
insanlarda da görülebiliyor olması, bu hastalığı daha
da önemli kılmaktadır (Anderson, 2000). Türkiye ikIimsel ve ekolojik faktörler yönünden filaria tipi nematodların yayılışı için uygun bir bölge olmasına rağ
men, D.immitis'in gerçek prevalansını ortaya
koyabilecek mevcut literatür sayısı sınırlıdır. Konu ile
ilgili çalışmalarda (Pamukçu ve Ertürk, 1961; Doğanay, 1983; Taşan , 1984; Tınar ve ark., 1989; Zeybek, 1989; Şahin ve ark., 1993; Ataş ve ark., 1997)
genelolarak nekropsi bakısı yapılmış, daha seyrek
olarak nekrepsi sonuçları natif ve Modifiye Knott kan
bakı yöntemleri ile desteklenmiştir. Mevcut çalışma
sonuçları;
köpeklerde Dirofilaria immitis enfeksiyonun prevalansını Ankara'da % 0.6-12.1 (Zeybek ve ark., 1992; Öğe ve ark., 2003; Yıldırım ,
2004), Eskişehir'de % 30 (Sarnıç ve Alkan, 1986),
Kayseri'de % 12 (Şahin ve ark., 1993), Elazığ'da %
5 (Taşan, 1984) ve % 9.1 (Balıkçı ve Sevgili, 2005)
ve Sivas'ta % 6 (Ataş ve ark., 1997) olarak bildirmektedir. Bursa yöresi köpeklerde ise Dirofilaria
immitis enfeksiyonunun prevalansı % 2-2.98 olarak
kaydedilmiştir (Tınar ve ark., 1989; Coşkun ve ark.,
1992).

2. Laboratuar Çalışmaları: Perifer kanda mikrofiler tespiti heparinli kan örneklerinde natif (Kelly,
1973; Yıldırım, 2003) ve MOdifiye Knott (Euzeby,
1981; Kelly, 1973; Yıldırım, 2003) teknikleri kullan ı la ra k yapılmıştır. Serolojik muayene amacıyla alı
nan kan örnekleri oda ısısında 1500 rpm devirde 15
dakika süreyle santüfüje edilmiş ve elde edilen
serum örnekleri ölçüm zamanına kadar -200C'de
saklanmıştır. Serum örneklerinde paraziter antijenlerin varlığı ticari ElISA kiti (DiroCHEK Heartworm, Synbiotics Corp. USA) kullanılarak test prosedürüne uygun şekilde araştırılmıştır. Test sonrası
serumlar hem görselolarak, hem de ELlSA Reader'da [630 nm (Referans 450 nm) dalga boyunda
saptanan optik dansite (00) değerlerine göre] seropozitif veya seronegatif olarak değerlendirilmiştir.

Dirofilaria immitis ile enfekte köpeklerin % 1067'sinde perifer kanda mikrofiler görülmemekte ve
bu duruma gizli (okult) enfeksiyon adı verilmekted ir.
Bu durum; henüz olgunlaşmamış tek-cinsiyetii veya
dişi
parazitlerden ,
mikrofilarisid
uysteril
gulamalarından , immun kökenli reaksiyon lar sonucu
dişi parazitlerin mikrofiler üretiminin baskılanmas ı
veya oluşan antikorların mikrofilerleri ortadan kaldırmasından kaynaklanmaktadır (Whiteley, 1988).
Öge ve ark. (2003), Ankara bölgesinde Dirofilaria
immitis prevalansını % 9.3 olarak bildirirken, gizli enfeksiyon oranını ise % 30.8 olarak kaydetmişlerdir.

Bulgular
Kan ve serum örnekleri alınan 100 köpekte;
Natif yöntem ve Modifiye Knolt testleri ile incelemesi
yapılan kan örneklerinde parazit mikrofilerlerine rastlanmazken, sadece iki köpeğin serum örneğinde (%
2) Dirofilaria immitis antijenleri tespit edildi (Okult enfeksiyon). Antijen varlığı serolojik olarak tespit edilen
bu iki köpeğin her ikisinin de erkek olduğu ve birinin
3-6 yaş, diğerinin ise >7 yaş grubunda yer aldığı belirlendi (Tablo 1).

Çalışma

sonuçları; Bursa yöresi köpeklerde
ve ark. (1989)'nın 100 köpek üzerinde çl ı şkı ve
otopsi bakıs ı (% 2 prevalans) ile gerçekleştirdikle ri
çalışma ve Coşkun ve ark. (1992) tarafından kanda
mikrofiler tespiti metodu ile 168 köpek üzerinde gerçekleştirilen çalışma sonuçlarına benzerdir (% 2.98
prevalans). Sunulan çalışmada, Dirofilaria immitis
enfekSiyonunun Bursa ili Gemlik yöresindeki köpekler arasındaki seroprevalansı % 2 olarak belirlenmiş ve okult bir enfeksiyon varlığı ortaya konmuştur. Bu durum yukarıda bahsedildiği üzere olas ı
paraziter mücadele ile ilgili olabilir.

Tınar

Tablo 1. Dirofilaria immitis enfeksiyonunun cinsiyet ve
yaşa göre dağılım ı
Köpek
sayısı

Seropozitif
köpek sayısı

Dişi

62

O

O

Erkek

38

2

5.26

0.5-2 yı l

65

O

3-6 yıl

25

1

O
4

>7 yıl

10

1

10

ve Sonuç

%

Cinsiyet

Yaş

Çalışma yaz aylarında yapılmış olup, örnekleme
dönemi seçiminde sıcaklık ve larva gelişimi arasındaki pozitif ilişki göz önünde bulundurulmuştur.
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Kaynaklar

Vaz aylarında çevre ısısının yüksek olması; sivrisinek
yOğunluğunun artmasına, etkenin gelişme süresinin
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kı salmas ı na ve sonuç olarak hastalık riskinde artışa
yol açabilir (Rosa ve ark., 2002; Song ve ark., 2003).

Dirofilaria immilis enfeksiyon riskinin yaş faktörü
ile ilgili olarak değişkenlik gösterdiği kaydedilmekle
birlikte (Montoya ve ark., 1998; Fan ve ark., 2001),
Martin ve Collins (1985) Dirofilaria immitis enfeksiyonunda köpeğin yaşının etk ili olmadığını, tüm
yaş gruplarında enfeksiyonun görülebileceğini bild irmişle rdi r. Aranda ve ark. (1998) , beş yaş üstü köpekierde Dirofi laria immitis'in % 73 yayılış göste rd iği ni bildirirken, Sears ve ark. (1980) ise 1-3 , 4-6,
7-9 ve 10-12 yaş grup larındaki köpeklerde enfeksiyon prevalansın ı sırasıyla % 6, % 11, % 15! %
19 olarak bildirmiş ve yaş ile bir likte enfeksiyon oranla rı n ın arttığını kaydetmişlerdir. Bahsedilen verilere
paralelolarak sunulan çalışma sonuçları; enfeksiyonun 3-6 yaş köpekler arasında % 4 ve >7 yaş
köpekler arasında ise % 10 oranında seyrettiğini ortaya koymuştur. 0.5-2 yaş köpek grubunda ise enfeksiyona rastlanmam ıştır. Fan ve ark . (2001) ve Yı l
dırı m (2004) ise Dirofilaria immitis enfeksiyon
yayg ınlığının altı yaş üstü köpeklerde , 1-3 ve 3-6 yaş
arası köpeklere oranla daha yüksek oranda old uğu n u
bildirmektedir. Dirofilaria im mitis enfeks iyonunun yayılışının yaşlı köpeklerde daha yüksek
düzeyde
olması,
parazitin
prepatent
periyodunun uzunluğu ve . konak-parazit il işkisinde
yaşlı köpeklerin vektörlere daha uzun süre maruz
k alıyo r olmasıyla açıklanabi lir (Aranda ve ark ., 1998;
Fan ve ark., 2001).
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