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KEDi VE KÖPEKLERDE HELlCOBACTER PYLORfNiN DOT-IMMUNOBINDING
ASSA Y VE POLiMERAZ ZiNCiR REAKSiYONU iLE TEŞ His i·
Dilek Öztürk!

@

Osman Erganiş2

Detectio n of Helicobacter pylori by Dot-Immunobinding Assay and Polymerase
Chain Reaction in Cats and Dogs
Özet: Bu çalışma ile kedi ve köpeklerin mide mukoza örneklerinde Helicobacter pylorlnin kültür, mikroskopi, direk
üreaz testi, Dot-Immunobinding Assay (DıA) ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile teşhisi amaçlandı . Bu amaçla
endoskop yardımıyla 41 köpeğin antrum ve aynı köpeklerin 40'lnın korpus ve kardiasından biyopsi örneği, nekropsi ile
9 köpek ve 2 kedi midesinin antrum, korpus ve kardiasından mukoza örnekleri alındı. Ayrıca DıA testi için 39 köpekten
kan örnekleri alındı. Kedi ve köpeklerden alınan 154 mide mukoza örneğinden H. pyloriveya diğer Helicobactertürleri
izole ediiemedi. Ancak örneklerin 59'u (% 38) direk üreaz testi ile Helicobacter türleri yönünden pozitif bulundu. DıA
ile incelenen 39 köpek serum örneğinin tümü Helicobacter spp. antikorları yönünden pozitif bulundu. PZR ile incelenen 148 köpek ve 6 kedi mide mukoza örneğinden, sadece bir köpeğe ait mide korpusunda H. pylori pozitifliği
saptandı. Sonuç olarak bu çalışma ile, kedi ve köpeklerde gastrik Helicobacter spp. türlerinin bulunabileceği , ancak
bunların çoğunlukla kültüre edilemeyen Helicobactertürleri olabileceği kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, kedi, köpek, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Dot-Immunobinding Assay.
Summary: By this study, the presence of H. pylori in the gastric mucosa samples of cats and dogs were investigated
by culture, microscopy, direct urease test, Dot-Immunobinding Assay (DıA) and Polymerase Chain Reaction (PCR).
For this reason, biopsy samples from antrum of 41 dogs and from corpus and cardia of 40 dogs by endoscopy and
from antrum, corpus, cardia of 9 dogs and 2 cats by necropsy were taken three times. Blood samples from the 39
dogs were taken for serological examination by DıA test. Neither H. pylori nor any other Helicobacter spp. could be
isolated from the animals used in the study. Positivity for Helicobacter spp. by the direct urease test were found in 59
(38 %) of 154 gastric mucosa samples. All serum samples of dogs were found to be positive by DıA . Mucosa samples
of the dogs (n=148) and cats (n=6) were analysed using CAM-2 and CAM-4 primers by PCR, and produced onlyone
positive result from a dog corpus. In conclusion, this study reports that the gastric Helicobacter spp. which can be
strains that cannot be cultured found in the stomach of dogs and cats.
Key wo rds: Helicobacter pytoti, cat, dog, Polymerase Chain Reaction, Dot-Immunobinding Assay.
Giriş

Helicobacter türleri, insan ve çeşitli hayvanların
sindirim sistemine yerleşen spiral şekilli mikroorganizmalardır (Yıldırım, 1996; Diker, 1997; Fox
ve Lee, 1997). Bu mikroorganizmalar insanlarda
gastritis, peptik ülser ve mide adenokarsinomunun
nedeni olarak gösterilmiştir (Tytgat ve ark., 1991;
Strauss-Ayali ve Simpson, 1999). Insanlarda He·
licobacter pylori ile gastrik hastalıklar arasındaki iliş
kinin belirlenmesi sonucu, benzer mikroaerofilik mikroorganizmalar hayvanlarda da araştırılmış ve
hayvanlarda Helicobacter cinsi içinde birçok mikroorganizma türü tanımlanmıştır (Eaton ve ark.,
Ge liş

1996; Cattoli ve ark., 1999; Melito ve ark., 2001).
Günümüze kadar insan ve hayvanlarda 29 He!icobacter türü belirlenmiştir (Melito ve ark., 2001;
Gueneau ve Goer, 2002). Köpek midesinde bulunan
He!icobacter türleri, H fe!is, H. heilmannii (Gastrospirillum hominis), H bizzozeronii, H bilis ve Flexispira rappini, Hsalomonis, kedilerde ise;-H felis,
H pylori ve H heilmannii olarak bildirilmiştir (Eaton
ve ark., 1996; Simpson ve Burrows, 1997; Jalava ve
ark., 1998). H pylorl nin sağlıklı ve enfekte köpeklerden izole edilemediği (Jalava ve ark., 1998;
Cattoli ve ark., 1999; Strauss-Ayali ve ark., 1999),
ancak deneyselolarak enfekte edilen köpeklerden
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kardia bölgelerinden 3'er örnek alınd ı. Ömeklerden
biri PZR'da kullanılmak üzere fizyolojik tuzlu su içeren ependorf tüplerine konarak -aO°C' de muhafaza
edildi. Diğer örnekler ise çabuk üreaz testi için üreli
buyyona ve ekim için brain heart infusion broth
(BHIB)'a konuldu. Nekropsi ile alınan mideler steril
pens ve makaslar yardımıyla açıldı. Steril distile su
ile yıkanarak mide içeriği uzaklaştırıld ı ve midenin
antrum, korpus ve kardia bölgelerinden 3'er örnek
aynı işlemler için alındı.

izole edilebildiği bildirilmiştir (Rossi ve ark., 1999).
insanlardaki önemi bilinmesine rağmen, kedi ve köpekierde Helicobacter türleri ile gastrik hastalıklar
arasındaki
ilişki
hakkında
yeterli bilgi bulunmamaktadır.

H. pylori dışkı, salya, dental plak ve sudan izole
fekal-oral, oral-oral yolla olduğu
ve bu nedenle zoonoz olabileceği düşünülmüştür
(Dolar ve ark., 1992; Hulten ve ark., 1996; Li ve ark.,
1996; Jenkins ve Basset, 1997; Malathy ve ark.,
2000; Park ve ark., 2001). Bununla birlikte H. pylorln in kedi ve köpek gibi hayvanlardan insanlara nasıl
bulaştığı henüz kesinlik kazanmamıştır (EI-Zaatari ve
ark., 1997; Jenkins ve Basset, 1997; Vandenplass,
1999).

edilmiş , bulaşmanın

Direk Üreaz Testi: Son konsantrasyonu % 0.01
olacak şekilde fenol kırmızısı ilave edilmiş % 10'luk
üreli buyyon içine mide örnekleri konuldu. Oda ıs ı
sında 15-30 dakika içinde sarıdan pembeye renk değişikliği "pozitif", rengin değişmemesi "negatif" olarak
değerlendirild i (Happonen. 1999; Jalava, 1999; Erdeğer ve ark., 2001).

Bu çalışma ile kedi ve köpeklerin antrum, korpus ve kardia mide mukozalarından kültür, mikroskopi, direk üreaz testi ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile H. pylorlnin izolasyonu ve köpek
kan serumlarından da Dot-Immunobinding Assay
( D ı A) ile H. pylorlye karşı oluşan antikorların tesbit
edilmesi amaçlanmıştır.

Direk Mikroskobik Muayene: Kedi ve köpeklerden alınan mide örneklerinden froti yapıla rak
alkolle tespit edildi ve Gram yöntemi ile boyand ı .
Preparatlarda ışık mikroskobu (X1000) ile spiral ve
Gram negatif bakteriler araştırıldı (Happonen, 1999).
Gastrik Helicobacter Türlerinin ızolasyonu :
BHIB içine alınan örneklerin, taze hazırlanmış %7
defibrine at kanlı skirrow supplementli blood agar
base (Oxoid), brain-heart Infusion agar (Oxoid) ve
Colombia agar (Oxoid)' a ekimleri yapı ld ı . Petriler
anaerobik (Anaerobik Gas Generating Kit, Oxoid BR
38) ve mikroaerofilik (Campygen, Oxoid CN 025) ortamlarda katalizatör bulunmayan jar içerisinde 37°C'
de 8-12 gün inkübasyona bırakıld ı (Happonen ve
ark., 1998; Jalava, 1999). Üreyen bakterilerin koloni
morfolojileri Helicobacter spp. yönünden incelendi.
Şüpheli koloniler Gram yöntemi ile boyand ı. Gram
negatif spiral bakterilerin gözlend iğ i kolonilerden
supplementli ve at kanlı BHIA'a pasaj yap ı larak
37°C' de 6-10 gün inkübe edildi. Üreyen bakterilerin
biyokimyasal testleri (oksidaz, katalaz ve üreaz) yapıldı (Happonen ve ark., 1998; Jalava ve ark., 1999;
Bulut ve ark.• 2001).

Materyal ve Metot
Materyal: Çalışma materyalini 50 sokak köpeğ i
ve 2 sokak kedisi oluşturdu . Endoskop yardımıyla 41
köpeği n antrum ve aynı köpeklerin 4O'ının korpus ve
ka rdias ın dan biyopsi örneğ i , nekropsi ile de 9 köpek
ve 2 kedinin midesinin antrum, korpus ve kard i as ın da n mide mukoza örnekleri alındı . DıA için 39
köpekten kan alındı (Tablo 1). H. pylorlye karşı antiserum hazırlanmasında yetişkin Yeni Zelanda ırkı 5
beyaz tavşan kullanıldı . Antijen hazırlanmasında ve
testlerde pozitif kontrololarak H. pylorl A TCC 11637
suşu kullan ı ldı .

Kan: Anestezi öncesi köpeklerden kan örnekleri
serumları
çıkarıld ı
ve serumlar kulla n ı lı ncaya kadar - 20°C'de muhafaza edildi.

a lınarak ,

Endoskopi: Endoskopi öncesi kedi ve köpekler
bir gün aç bırakıldı. Biyopsi örneklerinin alınmasında
Olympus GIF/CF/JF TYPE E (Olympus Optical Co.,
Japonya) beşeri endikasyon amaçlı endoskop kullan ı ld ı . Hayvanların midelerinin antrum, korpus ve

Hiperimmun Serum
ATCC 11637 suşu antijen
Bakteri %7 defibrine at

Tablo 1. Kedi ve köpeklerden endoskopi ve nekropsi ile alınan mide mukoza ve kan örnekleri
Endoskopi

Nekropsi

-------------Kan
Antrum Korpus Kardia
Köpek

39

41

40

Antrum

40

Kedi
Toplam

39

41

40

40

76

Korpus

Kardia

9

9

9

2

2

2

11

11

11

Hazırlanması :

H. pylori
olarak kullanı ld ı.
ve Skirrow supp-

kaynağı
kanlı
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S65S) ilave edildi. Oda ı sı s ında karan lık yerde 20 dakika bekletilen substrat ilave ed ilmiş NCM'lerde renk
değişimi gözlendi. Membranlar stop solüsyonu ile y ı 
kanarak reaksiyon durduruldu. Mavi-mor renk gelişmesi "pozltit" olarak değerlend i rild i (Folitse ve ark.,
1998).

lementli kanlı agar'a ekilip 37°C'de 4 gün inkübe
edildi. Üreyen koloniler fosfat buffer solüsyonu
(PBS) içeren tüplere toplanarak santrifüj edildi. Toplanan bakteriler 3 kez PBS ile yıkand ı. Içerisine %
0.3 olacak şekilde formol ilave edildi. Bakteri yoğu nl uğ u McFarland No:7'ye göre ayarland ı (poxton
ve Blackwell, 1986).

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR): Mide mukoza ömekleri derin dondurucudan çıkarıldı ve çözdürülüp yeni ependort tüplerine alınd ı. Ömekler üzerine 200JlI Iizis buffer konuldu. 56°C' de 3 saat
bekletiidi.
Daha
sonra
üzerine
200JlI
fenol:kloroform:isoamilalkol (2S:24:1) (Sigma, P3803) ilave edildi ve 4°C 14000 rpm'de 10 dakika
santrifüj edildi. Bu işlem iki kez tekrar edildi. Üst
kıs ım başka bir tüpe alı nd ı. 1:10 hacimde 3 M sodyum asetat ve 2,S katı etanoi ilave edildi. Tüpler 80°C' de en az bir saat bekletiidi ve 14000 rpm'de
20 dakika 4°C' de santrifüj edilerek üst kısım at ı ld ı.
Üzerine SOO JlI %70'lik soğuk etanol ilave edildi ve
tekrar 4oC ve 14000 rpm' de 15 dakika santrifüj edildi. Dipteki DNA peleti iyice kuruyana kadar 3rC'de
bekletildi. DNA peleti üzerine SOJlI ultra saf su ilave
edildi ve DNA extraks iyonla rı PZR yap ılana kadar 20°C'de muhafaza edildi (Valentine ve ark., 1991;
Bulut ve ark., 2001). Amplifikasyon her bir oligonükleotid primerinden (CAM-2 (S'-TM CM ACC
GAT AAT GGC GC-3') ve CAM-4 (S'-CAT CTT GTT
AGA GGG ATT GG-3') O.SJlM içeren 40JlI PZR karışımında uygulandı . PZR karış ımı olarak SJlI 10X
tepkime tamponundan (10mM Tris-HCI (pH:9.0),
SOmM KCl, 2,5mM MgCI2, %0.1 Triton X-l00), lJl I
her bir primerden (O.SJlM), 28.7JlI steril distile su,
0.3JlI Taq DNA Polimeraz (SUl JlI), 4JlI dNTP
(250JlM) ve 10JlI kalıp DNA kullan ıld ı . Bu karış ı m ın
üzerine 2 damla mineral yağ bırakı larak ı sı döngü cihazında , her döngüsü 9SoC'de 1 dakika, 42°C'de 30
saniye ve 72°C'de 1 dakikalık adımlardan oluşan 40
döngülük bir tepkimede çoğaıtı ldı . Daha sonra PZR
ürünleri 0.5Jlglml ethidyum bromid ve %2'lik agaroz
içeren jelortamında elektroforez edildi. Marker olarak 100 bp'lık marker kullanıldı. Pozitif kontrololarak
H. pylori ATCC 11637 suşu ilave ed ilmiş mide dokusunun ekstraksiyonu (doku-bakteri) veya saf bakteri ekstraksiyonu ku llanı ld ı. 203 bp büyükl üğ ünde ki
bantlar pozitif olarak değe rlendi rild i (Valenline ve
ark., 1991).

Yeni Zelanda tavşanlarının kanları alınıp seru mia rı çıkarı ldı ve H. pylorlye karşı antikor olup olmadı ğ ı lam aglütinasyon testi (LAT) ve mikro serum
aglütinasyon testi (mSAT) ile kontrol edildi. Hazırlanan antijen, tavşanlara kulak venasından damar
içi yolla S'er gün ara lıkla 0.5 ml, 1 ml, 1.5 ml, 2 ml, 4
ml ve 5 ml dozlarında 6 hafta süreyle verildi. Son enjeksiyondan 10 gün sonra kan ları alınarak serumları
ç ı kart ı ld ı. LAT ile pozitif serumların 1/10, 1/20, 1/
40......1/5120, 1/10240 olacak şekilde iki katlı sula n d ı rma la rı yapıldı ve mSAT ile antikor titreleri ölçüldü (Drasser, 1986).
Dot Immunobinding Assay (D ıA) : H. pylori
ATCC 11637 suşu %7 defibrine at kanlı ve selektif
supplementli BHIA'da 4 gün inkübe edilerek üretildi.
Üreyen koloniler PBS içinde toplanarak santrifüj edildi ve 3 kez PBS'le yıkanarak antijen konsantrasyonu
1xl 07 (Total Protein değe ri 0.37g/ml) olacak şekilde
ayar/and ı . Bakteri süspansiyonuna % 0.3 olacak şe
kilde formol ilave edildi ve 2500 rpm'de 45 dakika
santrifüj edildi. Santrifüj sonras ı üst sıvı antijen olarak kullanıld ı (Ergan iş ve ark., 2002). Antijen, anliserum ve konjugatın (rabbit anti-dog IgG) optimal
su land ı rmal arı n ı n standardizasyonu yapıldı. Tavşan l ard a hazı rlan an antiserumun DıA ile en yüksek
dilüsyonu 1/12800 olarak belirlendi. Kat ı faz olarak
0.22 um pora sahip Nitroselüloz membran (NCM)
(0.75 x 0.75) kullan ı ldı. NCM'ler distile su ile yıkandı
ve oda sıcaklığında kurutuldu. PBS ile 1/6400 cran ında su landırı lan antijen NCM'nin ortasına lJlI damlal ı ld ı ve oda ısısında kurutuldu. Nonspesifik bağ
lanmalar % 5 süt tozu ilave ed ilm iş , % 0.005 Tween
20 içeren phosphate buffer solüsyonu (PBS-T) ile
oda ı s ı s ın da 1 saat tutularak engellenmeye çalışıldı.
Daha sonra 3 kez PBS-T ile yıkand ı. Oda ıs ısında
kurutulduktan sonra üzerine PBS-T ile 1/100 oran ın da sulan dırılm ış test serum ları t jıl olacak şekilde
dam lat ı ldı . Her test için pozitif ve negatif kontroller
kull an ıldı . 37°C' de 30 dakika inkübe edildikten sonra
NCM' ler 5 kez PBS-T (her yıkamada 10 dakika) ile
yı kand ı. NCM oda ıs ısında kurutuldu (Erganiş ve
ark., 2002). PBS-T ile 1/6000 oranında sulandırılan
konjugat (Alkalen fosfataz, anli-dog IgG, Sigma, A6042) ilave edilerek 37 °C'de 30 dakika inkübe edildi. PBS-T ile 5 kez yıkandı ve üzerine taze hazırl an m ı ş
substrat olarak 5-bromo-4-chloro-3indolylphosphate/nitroblue tetrazolium, Sigma, B-

Bulgular
Kedi ve köpek mide mukozalarından alı nan 154
kültüründe üreme tespit edilmedi. Köpek midelerinden hazır/anan ve Gram boyama yapı lan 148
sürme preparatın 145'inde kısa veya uzun, gevşek
veya sık spiral bakteriler gözlendi (Tablo 2). Köpekierin 3'ünde 10-12 kıvrımlı uzun spiraller dikkati
örneğin
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Tablo 2. Kedi ve köpeklerde mikroskobik inceleme (Gram boyama) ve direk üreaz test son uçl a rı
Mide bölgesi

Materyal

'Mikroskobik inceleme
(Gram boyama)

sayısı

Köpek

Kedi

"Direk üreaz testi

Kedi

Köpek

Köpek

Kedi

(%)

(%)

Pozitif

Negatif Pozitif

Negatif

1

2

O

24( %48)

2(%100)

Antrum

50

2

49

Korpus

49

2

48

2

O

17( %35)

2(%100)

Kardia

49

2

48

2

O

12( %24)

2(%100)

Toplam

148

6

145

6

O

53( %35)

6(%100)

, Gram boyama ile spiral mikroorganizmaların

gözlendiği

mide mukozası ömek

sayısı

.' Üreli buyyonda 30 dakika içinde renk değişiminin tespit edildiği ömek sayısı
Tablo 3. Helicobactertürlerinin kültür, direk üreaz testi, mikroskobik muayene, DıA ve PZR sonuçlarının
Materyal sayısı

Pozitif (%)
Köpek

karşılaştırılması .

Negatif (%)

Köpek

Kedi

Kültür

148

6

Direk üreaz test

148

6

53 (%36)

6(%100)

95 ( %64)

Mikroskobik muayene

148

6

145 (%98)

6(%100)

3 ( %2)

PZR

148

6

Dı A

39

1 (%0.68)

Kedi

Köpek

Kedi

148

6(%100)

147( %99.32)

6(%100)

39 (%100)

Şeki l 1 Köpekde direk mikroskopide sık ve uzun, gram negatif spira! m ikroorganizmala rın görünümü (Gram boyama).

Şekil 2. Köpekde direk mikroskopide gevşek ve kısa ,
gram negatif spiral mikroorganizmaların görünümü (Gram
boyama).

çekerken (Şekill) , diğerlerinde gevşek veya sık kısa
spiraller gözlendi (Şekil 2). Iki kediye ait tüm mide
mukoza örneklerinde de spiral, Gram negatif bak-

teriler gözlendi. Elli köpek antrumunun 24
(%48)'ünde, 49 köpek korpusunun 17 (%35)'sinde
ve kardiasının ise 12 (%24)'sinde direk üreaz testi ile
78
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29

PK

LS

LO

16

ıı

17

ıı

19

34

20
21

.16

12

II

2L
24
LO

ıs

II

.J

.

ıo

Şekil

4. Köpek mide mukoza örneklerinden elde edilen
PZR ürünlerinin elektroforezde yürütülmesi ile oluşan
bantların görünümü. 1-100 bp'lık marker, 2-pozitif kontrol
(bakteri+doku ekstraksiyonu), 3-negatif kontrol, 4-pozitif
örnek (4 no'lu köpeğe ait korpus örneğ in in PZR ürünü), 5ll-negatif örnekler.

Ş eki l

3. Köpek serum örneklerinin nitroselüloz rnernbranda DıA ile test edilmesi (l-negatif kontrol, 2- negatif
kontrol, 3-pozitif kontrol, 4-pozilif kontrol, 5-39-kan serum
örnekleri).

bild irilmiş olmasına rağmen (Perkins ve ark., 1996;
Handt ve ark., 1994), köpeklerde izolasyon bild irilmemiştir (Happonen ve ark., 1996; Jalava ve
ark., 1998; Jalava ve ark., 1999; Buczolits ve ark.,
2003). Köpeklerde H. pylori izolasyonu yapılamamasının, köpek midesinin H. pylori için uygun
olmaması nedeniyle H. pylorlnin spiral formdan kültüre edilemeyen ancak canlı olan kokoid forma geçmesine veya insan ve köpeklerde mide ortamların ın
farklı olmas ı nedeniyle köpeklerde H. pylori bulunsa
bile mevcut H. pylorlyi üretmek için gerekli ortamın
(besiyeri. suplement, pH vs) sağ lanamamasına bağ lı
olabileceği bildirilmiştir (Buczolits ve ark., 2003).
Diker ve ark. (2002), köpek midelerinde Helicobacter türlerinin varlığın ı ortaya koymak amac ıyla
122 köpek midesini kültür, mikroskopi, üreaz testi ve
histolojik muayene ile incelediklerinde, 103 köpekten yap ı lan boyalı preparatlarda spiral bakteri beIirlediklerini, ancak midelerin sadece 6'sından izole
ettikleri spiral bakterileri H. felis olarak identifiye ettiklerini bildirmişlerdir. Y ıldırım (1996), direk mikroskopik muayenede 75 köpeğ in 46'sında Gram negatif, spiral bakterilerin varlığını belirlediğ in i , ancak 2
H. felis suşu izole ve identifiye ettiğ in i b ild irmiştir. Bu
çalışmada Helicobacter izolasyonu yap ı ıamam ışt ı r.
Ancak mikroskobik muayenede 148 köpeğin
145'inde ve 6 kedinin tümünde Gram negatif, spiral

pozitiflik saptand ı. Aynı test ile kedi materyallerinin
ise tümünde pozitiflik saptandı (Tablo 2).
Köpek kan serumlarının tümü DıA testi ile pozitif
bulundu (Şeki l 3). CAM-2 ve CAM-4 primerleri ile yap ılan PZR' da sadece bir köpeğin korpusunda H.
pyloriyönünden pozitiflik bulundu (Tablo 3, Şekil 4).
Çalışmada

kullanılan
yöntemler
karköpeklerden alınan 148 mide mukoza örneğinden Helicobacter izole edilemezken,
direk üreaz testi ile örneklerin 53'ünde (%36) pozitiflik, 95'inde (%64) negatiflik tespit edildi. Mikroskobik incelemede ise örneklerin %98'inde Gram
negatif spiral bakteriler gözlenirken, %2'sinde görülmedi. Kedilerden alınan 6 mide mukoza örneğinde izolasyon yapılamazken, mikroskopi ve
direk üreaz testi ile örneklerin tümü pozitif olarak belirlendi. Bir köpekte PZR ile H. pylori yönünden pozitiflik saptan ırken, kedi mide mukoza örneklerinde
tespit edilemedi (Tablo 3).
ş ılaştırıldığında ,

Tartışma

ve Sonuç

Çalışmada 50 köpek ve 2 kediye ait 154 mide
mukoza örneğinden yapılan ekimlerde "H. pylorl'
veya "Helicobacter benzeri mikroorganizmalar" izole
edilemedi. Kedi midelerinden H. pylori izolasyonu
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bakteriler tespit ed i lm iştir. Nitek im Heficabacfer törlerinin boyalı preparatlarda tipik şekillerin in gOröımes t neden iyle, direk mikroskopinin scestnte ve
sensitivitesinin % 100 olduOu bildiri lmişt ir (Happonen
ve ark., 1996; Happonen ve are. 1998).

tespit ederken, 103 örnekte Gram negatif, spiral
m ikroorganizma ların varlı~ ı m belirtemişerdir. Bu çalışmada direk üreaz testinde köpeklerden alınan 148
ömeOin 53'ünde, kedilerin ise tümün de pozitif l i{ıin
görülmesi; örnekle r üreti buyyona a tı ldı ktan 30 da kika sonra sonucun o kunmasına veya köpeklerin
saO lı klı ol mas ı nedeniyle bakteri say ıs ı n ı n az OL·
ma sına baOh olabilir. Nitekim gastrik HeNcabacter
türlerinin kuvvetli üreaz enzimi neden iyle 15-30 oakika içinde üreyi parçal adı kları , negalif olarak deOerleodirilen tüplerin süre uzadıkça pozitif reaksiyon
ve rdi {ı i belirtilmekted ir (Happonen ve ark., 1996; Jatava, 1999; Strauss-Ayall ve Simpson, 1999). Köpek
midelerinde ilk kez Buczolits ve ark. (2003). He·
licobaeter spesifik H276f1H676r primerteri kullanarak
PZR ııe H. pylorlnin varl lO ın l göstermişlerdi r. Çalış mada bu örnek dahıı olmak üzere ömeetenn hlçbirinde ızola syon yapııamam ı ştır.

Bu çalı şmada H. pyloriyanı s ıra di09r gastrik He·
licabacter türlerin in de izole edilememesi, çalı şmada
kul lan ı l an kedi ve köpeklerin sa~lıklı ol mas ı na veya
kültüre edilemeyen gastrik Heliccbacter türlerinin
çokluOuna baOlanabilir. H. heilmannii'nin kültüre edtfen veya edile meyen iki formu bild i rilmiş olup, baz ı
a raştı rmacılar (Oattoli ve ark., 1999; Diker ve ark.,
2002) tarafından direk mikroskopide görülen ancak
izole edilemeyen splral mikroorganizmalar H. heilmannii veya Gsstrospirilfum ssp. olarak lslml e ndirilmlşnr.

Bu çalış mada, köpek mide mukozaları mlkroskopl ile t ncele ndiğinde . insanlardakine benzer
olarak mide antrumunda bakterı yo{ıu n l u~u nun fazla
olduOu be l irle n mi şti r. Köpeklerde yap ıla n d i{ıer çelı şmala rda (Jalava ve ark., 1998; Cattcll ve ark.,
1999; Jalava,1999 ; Diker ve ark., 2(02) ise fundus
ve korpus'da , antruma göre daha yo{ju n bakt eri kolonizasyonu tespit ed i lmi ş ve bu durum Helicebaeter
türlerinin ilk ye rleşim yerinin lundus ve korpes ol·
mas ına ba Olanm ı şt ır. Bu çalı ş mada direk üreaz testi
ile antrumdan elde edilen po zitiliik ile mikroskopi
benzerlik göste rmi ş ve pozilitlik oran ı korpus ve kardiadan elde edilen orandan daha yüksek bulun muşt u r. Bu farklıll O a köpeklerin yaş, ırk, sa{ılık du·
rumu ile enfekte o ldu{ı u Heficc baeter tüninün neden

Bu çalışmada da, 154 mide mukoza ömeOinin
PZR'ında sadece bir köpeOin korpusunda H. pylon'

yönünden pozitiflik saptan mı ş ve bu durum köpekierde H. pyJorln in midenin korpus bölgesinde 00 luna bil eee{ıinl g östermiştir. Nitekim Buczolitz ve ark.
(2003) da PZR ile pozitiflik saptamalanna ka rş ın , H.
py fori izolasyonu yapamad ı klanm be l i rtmi ş lerdir.

Sonuç olarak bu çalışma ile, köpekle rde H.
pylori ve diOer gastrik Helicobacter türlerinin lzolasyonunun oldukça zor olduOu; teşhis ıçın , direk
üreaz testi ile mikroskobik muayenenin kulIanılabileee{ıi,
DıA
ile yanlı ş pozititlik saplanabileeeOinden birden fazla seroloJik testin gerekli
olabileee{ıl ve ızo lasyon yapılamaya n örneklerde
PZR'ln kultamlablleceğl sonucuna varılmıştı r.

oıa büeceö t d üşün ül müştür.
Çalışmada mide mukoza örneklerinden yapılan
direk üreaz testinde kediterin tümünde pozitiflik sapta nı rken , köpeklerin antrum, korpus ve kardia bölgelerinden sı rasıyla 24 (0/048) , 17 (%35) ve 12 (%24)
pozitifllk tespit ed i l mi ştir. Köpekle rde direk üreaz
testi ile bulunan sonuçlar, diOer ça lı ş m ala rta karş ılaştın ld l Oı nda ço k d üş ük bu lunmuşt u r. Nitekim,
Happonen ve ark. (1996), kedi ve kOpeklerde yaptı k ları ça lışmada direk mikroskopl Ile 10 köpe{ıin
t ü'u nda (% 100) ve 10 kedinin 6'sı nda (%60) gastrik
Helicobacter türlerinin va rl ı~ın ı beürle mışler, direk
üreaz testi ile de tüm örneklerde (korpus ömeklerinin
% 100, lundus örneklerinin %95 ve antrum örneklerinin %62' sinde) pozitillik tespit etmişlerdir.
Happonen ve ark. (1998), 25 sa~ tıkl r ve 21 gastritisH
köpekte yapt ıklan çalışmada mide örneklerinin ıü
münde dire k mikroskopi ve direk üreaz testi ile pozitiflik saptamış , ancak antrumda, korpus ve lundusa
göre daha az bakt eri yoğ unlu~u tespit etmişlerdi r.
Diker ve aı1t (2002), 122 kOpekle yaptı kla n çahşmada direk üreaz testi ile tüm örneklerde pozitiflik
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