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ÖN SÖZ
İnsanlık tarihi ile başlayan tarım ve hayvancılık faaliyetleri, bilimdeki
ilerlemelere paralel olarak büyümüş, gelişmiş ve bilimsel temellere
oturtulmuş tur. Evreni ve evrensel olguları açıklamaya çalışan
bilimde, özellikle, gözlem, deney, ölçüm gibi eylemler önem
taşımaktadır. Temel bilimlerde elde edilen bilgilerin, diğer bilim
dallarında olduğu gibi insanlığa katkısı yadsınamaz.
Doğa ile bütünleşik yaşamında karşılaştığı sorunlara, bilimsel
yöntemlerle çözüm arayan insanoğlu, bu yaklaşımını çok eski
dönemlerden beridir kullanmaktadır. Dünyamızın son yıllarda
yaşadığı COVİD-19 pandemisi de göstermiştir ki, çözüm odağı
bilimdir.
Hazırlanan bu kitap ile de veterinerliğin değişik alanlarında, bazı
temel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Kitabın hazırlanmasında emeği
geçen bölüm yazarlarına ve teknik ekibe, böyle bir kitabı bilim
dünyasına kazandıran İKSAD Yayınevi'nin değerli yöneticilerine
teşekkürlerimi sunarım. Kitabın sektöre ve eğitim alanında yararlı
olmasını içtenlikle diliyorum.
Prof. Dr. İbrahim CENGİZLER
Kasım 2021
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1.GİRİŞ
Parazitler yalnızca bilimsel açıdan önemli olmakla kalmaz, aynı
zamanda insanlara veya hayvanlara bulaştıklarında, kontrol edilmesi
zor hastalıklardır. Ayrıca evcil hayvanların paraziter hastalıkları
dünyanın her yerinde, zengin ve fakir ülkelerde, ılıman ve tropik
iklimlerde hayvanların sağlığı için önemli bir tehlikedir. Çiftlik
hayvanlarındaki paraziter hastalıkların doğası gereği, bazen akut ve
ölümcül olmakla birlikte, sıklıkla kroniktir ve üretkenliğin sürekli
olarak zarar görmesine yol açmaktadır. Paraziter hastalıklar gıda
üretimini etkilemenin yanı sıra, bazı hayvan parazitleri insanları da
enfekte eder ve halk sağlığı açısından oldukça önemlidir.
2. SOLUNUM SİSTEMİ PARAZİTLERİ
2.1. Typhlocoelum cucumerinum
Typhlocoelum cucumerinum (Rudolphi, 1809), Dünya çapında görülen
su kuşlarının üst solunum yolu trematodudur ve Cyclocoelidae
(Stossich, 1902) ( Gower1939; Barry 1959) ailesine dahil edilmiştir.
(Schafranski ve ark., 1975; Soulsby, 1982; Tkach ve ark., 2003). Bu
parazit trakeal enfeksiyona, nefes darlığına, boğulma ve hatta ölümle
sonuçlanan hava yolu tıkanıklığına neden olur (Schafranski ve ark.,
1975; Soulsby, 1982; Taylor ve ark.,2017). Evcil ve yabani su
kuşlarında bu parazitin veterinerlik açısından potansiyel önemine
rağmen, T. cucumerinum'un biyolojisi, epizoolojisi ve bulaşma
dinamikleri hala tam olarak anlaşılamamıştır.
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Cyclocoelidae familyasına ait türlerin yaşam döngüleri üzerinde
yapılan araştırmalar, bu trematodların tek bir ara konakçıya sahip
olduğunu ortaya çıkarmıştır, bu konakta rediae gelişimi, ardından
cercariae üretimi ve aynı yumuşakçada kistlenmiş metacercariae
oluşumu vardır. (Taft, 1973; Schafranski ve ark., 1975; Freitas ve
Costa, 1975; McLaughlin, 1976; McLaughlin1986; Taft ve Heard,
1978; Scott ve ark., 1982).
Kuşların enfeksiyonu, enfekte yumuşakçaların (Schafranski ve
ark.1975; McLaughlin 1976, McLaughlin1986; Galaktionov ve
Dobrovolskij., 2003) yenmesi ile meydana gelir. (Lavery, 1970;
Middleton ve van der Valk, 1987). T. cucumerinum'un ara konakçıları
olarak

görev

yapan

yumuşakçalar

hakkında

bilgi

azdır

ve

gerçekleştirilen deneysel yaşam döngüsü çalışmaları ile sınırlıdır
(Schafranski ve ark.,1975; Scott ve ark.,1982).
Yetişkin parazit 6–12 × 2–5 mm. boyutlarında vücutları oval önden
arakaya doğru genişleyen bir yapısı vardır. Yumurtaları 156 × 85 μm.
boyutundadır. Bu parazit dışında su kuşlarında az görülmekle birlikte
Typhlocoelum cymbium ve Hyptiasmus tumidus türü iki ayrı trematod
türü de vardır.
2.2. Syngamus tracea
Syngamus trakea, kırmızı solucan veya çatallı solucan olarak da
adlandırılır. Yetişkinler cinsel olarak dimorfiktir. Erkekler 2 mm ila 6
mm uzunluğunda ve 200 µ genişliğinde, kısa, ince 57-µ ila 64-µ
spiküllere sahiptir. Dişiler 5 mm ila 20 mm uzunluğunda ve 350 µ
genişliğindedir. Yumurtalar eliptiktir, perküle edilmiştir ve 90 µ'ye 49
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µ ölçülerindedir. Yetişkin solucanlar parlak kırmızı görünür ve erkek
ve dişi, çiftleşmede kilitli oldukları için bir Y şekli oluştururlar
(Norton ve Ruff 2003).
S. trachea'nın ağzı, tabanda sekiz keskin diş içeren yarım küre
şeklinde kitin bir kapsüle sahip olan yuvarlak bir şekle sahiptir. Ağzı
çevreleyen altı adet festoondan oluşan bir levha vardır. Erkek, kısa
ışınlarla eğik olarak kesilmiş asimetrik bir bursaya sahiptir. Dişi sivri
uçlu konik bir kuyruğa ve vücudun üst çeyreğine yerleştirilmiş bir
vulvaya sahiptir (Norton ve Ruff 2003). Syngamus trakea, tavuk,
hindi, kaz, beç tavuğu, sülün, tavus kuşu, bıldırcın ve bazı ötücü
formların soluk borusu, bronşları ve bronşiyollerinde bildirilmiştir
(Soulsby, 1982).
S. trachea'nın yaşam döngüsü doğrudan veya dolaylı olabilir.
Doğrudan yaşam döngüsünde kuşlar, embriyonlu yumurtaları veya
enfektif larvaları yutarak enfekte olurlar. Dolaylı yaşam döngüsünde
kuşlar, toprak solucanı ara konaklarını yutarak enfekte olurlar (Norton
ve Ruff 2003). Yetişkin dişiler yumurtaları trakea lümenine bırakır.
Yumurtalar orofarenkse taşınır, yutulur ve dışkıya verilir. S.
trachea'nın yumurtaları, ortam sıcaklığına ve nem içeriğine bağlı
olarak sekiz ila 14 gün içinde embriyonlaşır ve yumurtadan çıkar.
Serbest yaşayan larvalar, bir solucan, sümüklü böcek veya salyangoz
tarafından yutulabilir ve vücut boşluğunda veya kaslarında kist içinde
yaşayabilir ve burada dört yıla kadar enfektif kalabilirler (Norton ve
Ruff 2003). Yutmayı takiben, enfektif larvalar kursak veya özofagus
duvarına nüfuz eder ve akciğerlere göç eder. Ayrıca duodenuma
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girebilir, bağırsak duvarına nüfuz edebilir ve portal kan damarları
yoluyla akciğerlere girebilirler (Fernando ve ark., 1971). Akciğerlerde,
yuttuktan sonraki iki hafta içinde eriyerek yetişkinlere dönüşürler.
Syngamus tracea arka trakeal mukozaya yapışır ve burada kanlı
mukus ve trakeit ile trakeal obstrüksiyona neden olur. Lokalize
inflamasyonun bir sonucu olarak, erkek solucanların bağlanma
bölgesinde nodüller oluşabilir. Dişiler ayrılır ve yeniden bağlanır,
böylece bağlanma bölgelerinde nodüllerin oluşma olasılığı daha
düşüktür. Nodüller hindi ve sülünlerde yaygın olmasına rağmen,
tavuklarda ve beç tavuğunda nadir görülür (Norton ve Ruff 2003).
Hwang ve arkadaşları deneysel olarak etkilenen hindilerde belirgin
heterofili, monositoz, eozinofili ve lenfositopeni ve azalmış hücre
hacmi bildirmişler (Hwang 1964). Genç kuşlar, yaşlı kuşlardan daha
ciddi şekilde enfekte olurlar. Etkilenen kuşlar, dispne, asfiksi, öksürük
ve baş uzantısı ile karakteristik açık ağız dahil olmak üzere solunum
zorluğunun karakteristik belirtilerini geliştirir.
Teşhis, karakteristik esneme ile birlikte dışkıdaki yumurtaların veya
soluk borusundaki yetişkinlerin tanımlanmasıyla yapılır. Bazıları
Tiyabendazolün S. trachea ile enfekte olmuş kuşların tedavisinde
etkili olduğunu bildirmiştir (Soulsby, 1982). Bununla birlikte,
diğerleri tavuklarda Tiyabendazol’ün (500 mg/kg), Albendazol (15
mg/kg) veya Mebendazol (40 mg/kg) ile karşılaştırıldığında en az
etkili olduğunu bildirmiştir (Devada ve Sathianesan 1989). Levamizol
(2 mg/100g vücut ağırlığı, deri altından verilir) sülünlerin tedavisinde
etkili olmuştur (Olsen 1993). Fenbendazol’un (dört gün boyunca
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yemde 100 ppm) sülünlerdeki enfeksiyonu da ortadan kaldırmıştır
(Kirsch 1984). Üç ila beş gün süreyle ağızdan verilen Albendazol (5
mg/kg veya 10 mg/kg) hindilerde etkili olmuştur (Istvan ve ark.,
1998). Kazlara Flubendazol yedi gün boyunca yemde 30 ppm'de
verildiğinde etkili olmuştur (Vanparijs 1983). Uygun sanitasyon ve iyi
yönetim uygulamaları enfeksiyonları azaltabilir. Dışkıların sık sık
çıkarılması çevresel kontaminasyonu azaltır.
2.3. Cytodites nudus
Hava kesesi akarı olarak ta bilinen Cytodites nudus dünya çapında
tavuk, güvercin ve diğer kuşlarda parazitlik yapmaktadır.
Cytodites nudus 480 ila 650 mm uzunluğunda ve 325 ila 500 mm
genişliğindedir ve kısa kıllara ve pürüzsüz bir sırt derisine sahiptir.
Bacaklar kısadır ve saplı ambulakral emicilerle biter (dişide).
Erkeklerde azalmış, sapsız, ambulakral emiciler vardır (Baker ve
ark.,1956). C. nudus tavuklarda ve diğer kuşlarda bildirilmiştir. C.
nudus,

öksürük

sırasında

balgamın

aerosolizasyonu

yoluyla

bulaşabilir. Etkilenen kuşlarda trakea ve bronşlarda mukus artışı,
pulmoner ödem, amfizem, pnömoni, enterit ve peritonit vardır.
Granülomatöz pnömoni bildirilmiştir. Etkilenen kuşlar öksürür,
zayıflar, kilo verir ve aralıklı hapşırma ve baş sallama geliştirir
(Ayroud ve Dies., 1992). Teşhis pulmoner lezyonlarda akarların
tanımlanması ile konur. Ivermektin tedavisi bazı kuşlarda etkili
olmuştur. Etkilenen kuşların ortadan kaldırılması, bu enfeksiyonun
kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
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3. GÖZ PARAZİTLERİ
3.1. Oxyspirura mansoni
Oxyspirura mansoni (kuş göz kurdu), altı loblu ve bu halkanın
yarıklarının her birinde yer alan papillalı bir halka ile çevrili dairesel
bir ağza sahiptir. (Norton ve Ruff 2003). O. mansoni ayrıca üç çift
dişe sahiptir (iki subdorsal çift ve bir subventral çift). Erkek solucanlar
8,2 mm ila 16 mm uzunluğunda ve 350 mm genişliğindedir ve kavisli
kuyruk, altı çift papilla (dört anal öncesi çifti ve iki anal sonrası çifti)
ve iki farklı spikül (3 mm ila 4,55 mm uzunluğunda ve 180 mm ila
240 mm uzunluğunda). Dişiler 12 mm ila 20 mm uzunluğunda ve 270
mm ila 430 mm genişliğindedir.
Yumurtalar 50 mm ila 65 mm x 45 mm boyutlarındadır ve dışkıyla
atıldığında embriyonlaşır. Oxyspirura mansoni, tavuk, ördek, orman
tavuğu, beç tavuğu, tavus kuşu, güvercin, bıldırcın, hindi ve çok
sayıda serbest yaşayan kuşun niktitatif membranında, konjonktival
keselerinde ve nazolakrimal kanallarında bildirilmiştir (Norton ve
Ruff 2003; Schwabe 1951). O. mansoni'nin embriyonlaşmış
yumurtaları dışkıyla geçer ve hamamböceği ara konakçısı tarafından
yutulur. Larvalar hamamböceği vücut boşluğunda 50 gün civarında
enfektif hale gelmek üzere gelişir (Norton ve Ruff 2003). Yağ
dokusunda veya sindirim sisteminde larva kisti olur. Bu larvalar ayrıca
hamamböceğinin vücut boşluğunda veya bacaklarında serbest
kalabilirler. Hamamböceği avian konak tarafından yutulduktan sonra,
enfektif larvalar taşlıkta serbest hale geçer, nazolakrimal kanala
girmek için yemek borusundan ağza göç eder ve son olarak
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konjonktival kese ve gözün zarlarına girer. Yetişkin solucanlar,
embriyonlu yumurtaları gözyaşlarına döker, burada yutulur ve dışkıyla
birlikte dışarı çıkar (Norton ve Ruff 2003).
Göz kapakları da birbirine yapışabilir ve bu göz kapaklarının altında
beyaz kalıntılar bulunabilir. Şiddetli enfeksiyonlar bir gözün kaybına
neden olabilir (Norton ve Ruff 2003). Teşhis, dışkıdaki O. mansoni
yumurtalarının veya gözdeki yetişkin solucanların tanımlanmasıyla
yapılır. O. mansoni'nin etkili tedavi rejimlerine ilişkin spesifik
ayrıntılar eksiktir. Hamam böceği, O. mansoni'nin ara konakçısı
olduğundan,

kontrolü

gelecekteki

enfeksiyonların

önlenmesine

yardımcı olur.
3.2. Philophthalmus spp.
Philophthalmus spp, tipik kuş konakçılarının konjonktival ve orbital
dokularında parazitlik yapan küçük trematodlardır. Genellikle su
kuşları ve diğer kuşlarda ara sıra enfeksiyonlar ve kuş dışı türlerde
nadir enfeksiyonlar yaptığı tespit edilmiştir (Norton ve Ruff 2003;
Soulsby1982; Fernando ve ark., 1971; Devada ve Sathianesan 1989).
Kuşlara bulaşma, bitki örtüsü üzerinde kistlenmiş metaserkaryaların
yutulması veya sudaki serkarya veya metaserkarya ile doğrudan
oküler temas yoluyla gerçekleşir (Soulsby1982). Doğal konaklarda
genellikle minimal düzeyde patojeniktir; anormal konakçılarda ağır
enfeksiyonlar konjonktivit, epifora subkonjonktival kanama ve göz
kapaklarının şişmesine neden olabilir (Devada ve Sathianesan 1989;
Hwangn,1964; Olsen,1993).
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Filoftalmiyaz insanlarda nadirdir ve tıbbi literatürde bildirilen yaklaşık
25 vaka vardır. Bu ara sıra raporlar Tayland, Sri Lanka, İsrail,
Yugoslavya, Japonya, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri dahil
olmak üzere çeşitli ülkeler bildirilmiştir (Hwangn,1964; Olsen,1993;
Kirsch, 1984; Istvan ve ark.,1998; Vanparijs, 1983). Az sayıdaki
vakalar arasında tür tanımlaması sadece birkaç vakada rapor
edilmiştir;

tanımlanan

türler

arasında

Philophthalmus

gralli,

Philophthalmus palpebrarum ve Philophthalmus lacrymosus bulunur
ve ilk 2 tür geçici olarak kabul edilir (Olsen,1993; Istvan ve ark.,1998;
Schwabe, 1951). Avrupa'da 20. yüzyıl öncesi bazı tarihsel vakalara,
eskimiş isimler altında bildirilen Philophthalmus lucipetus neden
olmuş olabilir (Norton ve Ruff 2003).
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1.GİRİŞ
İç ve dış parazitler, evde beslenen ve serbest yaşayan sürüngenlerde
yaygın olarak görülür. Parazitler sürüngenlerde anoreksi, pika,
prolapsus, regürjitasyon, ishal, kabızlık, uyuşukluk, kilo kaybı ve
ölüm dahil olmak üzere çok çeşitli klinik belirtiler ortaya çıkarır.
Sürüngenlerin bazıları, halk sağlığını ilgilendiren birçok protozoa
helminti, pentastomid ve eklembacaklı parazit türleri dahil olmak
üzere çok çeşitli patojenlerin rezervuarlarıdır. Son olarak, evcil hayvan
olarak tutulan sürüngenler, parazitlerin doğrudan temas veya fekal
kontaminasyon yoluyla bulaşma olasılığı göz önüne alındığında,
sahipleri için bir risk teşkil edebilir. Sürüngen kaynaklı zoonotik
parazitlerin farkındalığı, bu hastalıkların kontrolünü, önlenmesi
açısından için önemlidir.
2. AKARLAR
Çoğu akar türünün deri yüzeyinde barınmasıyla birlikte, vahşi
sürüngen örneklerinde ağır istilalar nadiren bulunur çünkü deri
dökülmesi süreci akar popülasyonunun ara sıra azaltılmasını sağlar
(Davies, 2008). Akarlar genellikle yakalanmış sürüngenlerde bulunur
parazitlik veya hastalıkların vektörleri olarak zarar verirler. Akar
istilası sürüngenlerde özellikle kalabalık ortamlarda ve yetersiz küçük
teraryumlarda ve uygun olmayan barınma koşulları, çok yüksek/düşük
nem, çok düşük sıcaklıkta yaygındır. Akarlar kan emerken deride
büyük hasara ve hiperkeratozise neden olarak yaşamı tehdit edebilir
ve konakçıya zarar verir (Reichenbach-Klinke, 1977). Kaplumbağa
hastalıklarında akarlar küçük bir rol oynamasına rağmen, yılanları ve
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kertenkelelerde parazitlik yapan türlerin sayısı önemli derecede
fazladır. Etkilenen vücut bölgeleri türlere göre değişir; bununla
birlikte, sıklıkla korunan alanlar ve deri kıvrımları, pulların etrafındaki
ve altındaki boşluklar, koltuk altı, kuyruk tabanı ve göz çevresi gibi
kısımlar enfeste olur. Kertenkelelerde akarlar (özellikle Trombiculidae
larvaları, nadir Pterygosomidae larvaları), akar cepleri olarak
adlandırılan yerlerde, boyun, koltuk altı, kasık bölgesi veya kuyruk
tabanındaki küçük deri kıvrımlarında lokalizedir (Arnold, 1986).
2.1. Ophionyssus natricis
'Kan emen' akar olarak da bilinen yılan akarı, dünya çapında yılanların
en yaygın ektoparazitidir. Bu yaygın kan emen mesostigmatid bir
akarıdır (De-Nardo ve Wozniak, 1997). Bu akar türü, tercih ettiği
konağı bulamadığında veya çok çeşitli sürüngenlerin bir arada
barındırıldığı ortamlarda, bulunabilir (Beck ve Pantchev, 2006).
Kaplumbağalarda genellikle yılan akarlarına rastlanmaz. Testudo
hermanni boettgeri'nin, O. natricis enfestasyonunu belgeleyen tek bir
vaka bildirilmiştir (Wiechert, 2007).
O. natricis'in yaşam döngüsü, yumurta, larva, protonimf, deutonimf ve
ergin evrelerinden oluşur (Camin, 1953). Birincil olarak kafesler ideal
ortam olarak işlev görür ve göreceli kısa döngülü akar istilası
nedeniyle yoğun sürüngen popülasyonları arasında çok hızlı
yayılabilir. Yumurtalar, gelişim ilerledikçe kutuplardan biri kararan,
yapışkan soluk oval yapılardır (400-300 μm). Larvalar küçük ve
beyazdır, yumurtalara yakın kalırlar ve protonimf aşamasına
ulaşabilmesi için en az %75 bağıl neme ihtiyaçları vardır. Larvaların
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aksine, bu sonraki aşama, iyi gelişmiş şeliserlere sahip çok agresif bir
kan besleme aşamasıdır ve uygun bir konukçuyla temas ettiğinde,
pulların altına veya göz çevresine ulaşarak beslenmeye başlarlar. Daha
sonra konakçıdan ayrılırlar ve 12-48 saat içinde bir sonraki aşama olan
deutonimf'e geçiş yaparlar. Bu aşama beslenmeyen bir aşamadır ve
konakta nadiren bulunur. Erginler dimorfiktir ve kanla beslenirler.
Kahverengimsi ve kaudal uca doğru sivrilen bir gövdeye sahipler. Her
kan emme sonucu yaklaşık 20 yumurta üretimi ile sonuçlanmaktadır
(Wozniak ve DeNardo, 2000).
Bu akar, yılanların viral patojenlerinin yanı sıra kan yoluyla taşınan
protozoonların vektörü olabilir (Camin, 1948; Chiodini ve diğerleri,
1983; Schumacher ve diğerleri, 1994). Bu akarların neden olduğu
lezyonlar, Aeromonas spp. gibi bakteriler için giriş kapıları olarak da
hizmet edebilir. Ancak, bu parazitin diğer enfeksiyöz ajanların
bulaşmasındaki genel rolünü karakterize etmek için daha fazla vektör
çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Enfestasyonlar sürüngenlerde
dehidratasyon letarji büyüme bozukluğuna (Wozniak ve DeNardo,
2000) ve yüksek enfestasyonlarda anemi bozukluklarına neden olabilir
(DeNardo ve Wozniak, 1997; Davies, 2008). Etkilenen bireyler, cildin
hiperemik hale gelmesi ve ödemli hale gelmesi ile dermatitin neden
olduğu kaşıntıyı gidermek için çoğu zaman suda olmayı tercih edebilir
(Wozniak ve De-Nardo, 2000). Ağır enfestasyonlarla ilişkili loreal
çukur iltihapları ve tıkanıklıkların olduğu bildirilmiştir (Garrett ve
Harwell,

1991).

değerlendirmesi

Akarların
sonucunda,

besleme
çok

alanlarının

odaklı

histopatolojik

perivasküler

lenfosit

agregatları ve plazma hücreleri ile nötrofil lenfositleri ve plazma
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hücreleri ile infiltrasyon olduğu görülmüştür (DeNardo ve Wozniak,
1997).
Bu parazit, tüm türlerde ciltte papüler vezikülo-büllöz döküntülere
(Schultz, 1975) ve diğer ısırık ile ilişkili dermatitlere (Beck, 1996)
neden olur ve protonimflerin çevrelerinde bulunan insanlardan kan
emmeleri nedeniyle zoonotik öneme sahiptir (Beck, 1996).
Sürüngenlerin akarların hem serbest yaşayan (yumurtalar ve
deutonimf) hem de parazitik (protonimf ve yetişkinler) evreleri için
düzenli olarak incelenmesi, bu akarın kontrolünü sürdürmek için çok
önemlidir. Yılanların klinik muayenesi sırasında perioküler cilde, çene
kalkanlarına ve ilk iki pul çizgisine yakından bakılması çok önemlidir.
Teşhis kolaylığı açısından yılanın ağız kenarlarının gazlı bezle silmesi
ve hemen incelemesi önemli bir koldur (Wozniak ve DeNardo, 2000).
Yetişkin akarlar 0.–1.3 mm'dir, beslenmediklerinde soluk kahverengi,
bol beslendiklerinde kırmızı veya siyahtırlar. Bir başka yararlı araç,
yılanı beyaz bir kapta düzenli olarak ılık suda yıkamaktır, böylece
akarlar etrafta yüzerken gözlemlenebilir (Davies, 2008). Hafif
enfestasyonlar, kapağın altındaki teraryumun içine bir parça beyaz
kurutma kağıdı yerleştirerek tespit edilebilir siyah akarlar beyaz bir
arka plan üzerinde daha kolay görülebilir.
Yaşam döngüsünün serbest yaşam ve parazit dönemleri olması
nedeniyle bu akarla mücadele oldukça zordur. Bu karmaşıklık
nedeniyle izlenecek en iyi yaklaşım, izolasyon, sanitasyon, topikal ve
sistemik akarisitler ve habitat bazlı pestisit uygulamalarından oluşan
bir entegre kontrolkonrol yöntemidir. Enfekte olmuş hayvanlar 2-4
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hafta boyunca bir karantina alanında izole edilmelidir. Enfeste
yılanların bulunduğu kafesler haftada en az iki kez boşaltılmalı ve
iyice yıkanmalıdır (Pfadt, 1985; Wozniak ve DeNardo, 2000).
Sırasıyla %0.03 ve %0.35 oranında seyreltilen piretrinler ve
piretroidlerin

akarlara

karşı

yüksek

etkinliğe

sahip

olduğu

gösterilmiştir (Mader, 1996). Ürünler bir saatten az bir süre açık
bırakılmalı ve her 10-14 günde bir pestisit absorpsiyonunun tekrarını
azaltmak için uygulandıktan sonra bu ürünlerin sıcak su ile iyice
yıkanmasına özen gösterilmelidir (Sidon et al, 1988). Çalışmalar,
Phytoseiulus persimilis (Davies, 2008) ve Cheyletus eruditus
(Schilliger ve diğerleri, 2013) gibi O. natricis ile beslenen akarların
biyolojik kontrol için uygun ve önemli bir alternatif ve seçenek
olduğunu göstermiştir.
2.2. Pterygosomid akarlar (Trombidiformes;
Pterygosomatidae)
Pterygosomid akarları arasında Pterygosoma, Hirstiella, Zonurobia,
Geckobia ve diğer akar türleri bulunur. Kertenkeleler ve parazitik
akarlar yakın ilişki içinde oldukları için vücutlarının farklı
bölgelerinde "akar cepleri" olarak bilinen yapılar olan deri kıvrımları
geliştirmiştir (Rodrigues, 1987; Bauer, 1990, 1993). Arnold (1986), bu
"akar

ceplerinin"

gelişiminin,

trombiculidae

ektoparazitlerinin

vücutları üzerindeki dağılımını sınırlamak ve böylece hasarlarını
azaltmak için bir adaptasyon görevi gördüğünü bildirilmiştir. Ancak
Geckobiella spp. genellikle akar ceplerinde bulunmaz (Bauer, 1990,
1993; Bertrand ve Modry, 2004).
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Kertenkelelerde bulunan parazitik akarlar arasında Pterygosomatidae
familyası dokuz cins içerir ve bunlardan sadece biri bugüne kadar
kertenkelelerde bulunmuştur (Bertrand ve Modry, 2004). Geckobiella
texana (Banks, 1904), kertenkelelerin bağırsaklarında ve kan
dokusunda bulunan protozooon Schellackia occidentalis (Bonorris ve
Ball, 1955)'in bir vektörü olduğu için pterygosomatid ektoparazitler
arasında önemli bir yere sahiptir (Bonorris ve Ball, 1955).
Trombiculidae, Neotropik Bölge'de en yaygın olarak dağılmış
familyalardan biridir (Zippel ve diğerleri, 1996; Daniel ve
Stekolnikov, 2004; Klukoswski, 2004). Trombiculidae larvaları bazı
sürüngen grupları üzerinde dermatit, kan kaybı neden olurlar ayrıca
bazı bulaşıcı hastalıklara vektörlük yaparak zarar verirler (Frye, 1991).
Akarların teşhisinde, “kırmızı lekeler” olarak tanımlanmasına dayanır,
bazen kahverengi veya turuncu olarak görünebilirler, ancak bu
beslenme derecesine bağlıdır (Farmaki ve diğerleri, 2013).
Bu tip akarlar tarafından enfeste edilen kertenkeleler üzerinde bir dizi
farklı tedavi kullanılmıştır. Bunlara ılık suya daldırma, tüm vücuda
zeytinyağı sürmek, organofosfatlar, karbamatlar, piretrin veya
piretroid spreyler, şampuanlar ve ivermektin enjeksiyonları dahildir.
Bununla birlikte, güvenlik ve etkinlik açısından, çoğu toksik
görünmektedir ve bazı kertenkele türlerinde düşük bir etkinliğe
sahiptir (Mader ve diğerleri, 1986). Son zamanlarda, pamuklu pedlerle
uygulanan %0.25'lik topikal bir fipronil solüsyonu, tedaviden 2 gün
sonrasına kıyasla, 7 gün sonrasında akar yükünde önemli bir azalma
göstermiştir. Akar sayısındaki bu kademeli farkın, ilacın etkinliğinin
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yavaş başlamasıyla veya pulların altında saklandıkları için daha önce
tespit edilemeyen can çekişen akarların hareketiyle açıklanabilir.
Kontrol önlemleri yılan akarı (O. natricis) ile aynıdır.
3.KENELER
3.1. Amblyomma exornatum
Ambluomma exornatum Koch 1844, Cezayir Senegal Fildişi Sahili
Gana Kamerun Gabon Kongo Somali Kenya Angola Tanzanya
Botsvana Mozambik Güney Afrika Cumhuriyetinde yaygın olarak
görülmüştür (Kauffman, 1972; Santos Dias, 1974; Kolonin, 1983). A
exornatum'un ana konakçıları en sık olarak Varanidae, Scincidae,
Boidae türü sürüngenlerdir. Testudinidae familyasının kaplumbağaları
Crocodylidae

Chamaeleonidae

Colubridae

Elapidae

Viperidae

familyasının yılanları bu tür kenenin konakları arasında sayılır. Larva
ve nimf dönemlerinde en sık olarak Chiroptera Pholidota Rodentia
Artiodactyla, özellikle Bovidae Carnivora türü memelilerle beslenir
(Kauffman, 1972; Kolonin, 1983; Cumming, 1998).
3.2. Amblyomma flavomaculatum
Amblyomma flavomaculatum (Lucas, 1846) Batı ve Orta Afrika'da
yaygındır. Batıda Senegal'den doğuda Kenya'ya ve kuzeyde Çad'dan
Orta Afrika Cumhuriyeti'ne kadar uzanır. Batı Afrika'da bu kene
Moritanya, Mali, Senegal, Gine, Sierra Leone, Fildişi Sahili, Burkina
Faso, Gana, Togo ve Benin'de görülür. Orta Afrika'da Nijer, Çad,
Sudan, Nijerya, Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görülür
(Kauffman, 1972; Kolonin, 1983). A. flavomaculatum, kertenkelelerde
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(Sauria),

monitör

kertenkelelerinde

(Varanidae)

ve

yılanlarda

(Serpentes) paraztlik yapmaktadır. Konakaları arasında Boidae,
özellikle Pythonidae ve Elapidae türü sürüngenler de bulunur
(Kauffman, 1972; Kolonin, 1983; Cumming, 1998).
3.3. Amblyomma latum
Amblyomma latum (Koch 1844)'ün dağılımı, batıda Senegal'den
doğuda Etiyopya'ya, kuzeyde Mısır'dan Güney Afrika'ya kadar olan
tüm Afrika'yı kapsar. Amblyomma latum Senegal, Gine, Sierra Leone,
Liberya, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gana, Togo, Benin, Nijerya,
Çad, Sudan, Etiyopya, Kamerun, Kongo, Uganda, Kenya, Ruanda,
Tanzanya, Angola, Zambiya, Malavi, Zimbabwe ve Mozambik‟de
bulunduğu bildirilmiştir (Kauffman, 1972).
A.latum Asya'da Hindistan, Sri Lanka ve Yemen'de de kaydedilmiştir
(Hoogstraal, 1956; Elbl ve Anastos, 1966; Kolonin, 1983; Santos
Dias, 1985). Bu kene türü doğal yayılış sınırlarının dışında en sık
bulaşan türüdür. A. latum'un tüm gelişim dönemlerini aynı konak
üzerinde tamamlayabileceği bildirilmiştir. A. latum'un konakçıları
Elapidae,

Colubridae,

Viperidae,

Boidae,

Pythonidae

türü

sürüngenlerdir. A. latum ayrıca Testudinidae, Sauria, Scincidae,
Varanidae'de prazitlik yaptığı bildirilmiştir. Bu keneler, çoğunlukla
Insectivora ve Rodentia türlerinde tesadüfi parazitlik yaptığı
bildirilmiştir (Kauffman, 1972; Kolonin, 1983; Cumming, 1998).
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3.4. Amblyomma nuttalli
Amblyomma nuttalli (Dönitz, 1909) türü kene Senegal, Gine-Bissau,
Gine, Sierra Leone, Fildişi Sahili, Gana (Gold Coast), Benin, Nijer,
Çad, Sudan, Nijerya, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Zaire,
Uganda, Kenya, Angola, Malavi, Tanzanya, Zimbabve, Mozambik ve
Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika kıtasının her yerine yayılmıştır
(Hoogstraal, 1956; Kolonin, 1983). A. nuttalli'nin konakçı havuzu
çeşitlidir ve sürüngenleri, kuşları ve memelileri içerir. A.nuttalli‟nin
Testudinidae, Varanidae, Viperidae Pleurodira, Pelomedusidae,
Agamidae, Boidae türü sürüngenlerde parazitlik yaptığı bildirilmiştir.
Memeliler (Mammalia) ayrıca A. nuttalli için Insectivora, Primatlar,
Rodentia, Artiodactyla ve Carnivora „da konakçı grubudur. İnsanlar
köpekler ve kedileri de A. nuttalli için sporadik konaklardır (Kolonin,
1983; Cumming, 1998).
3.5. Amblyomma quadricavum
Amblyomma quadricavum (Schulze, 1941), Küba ve Haiti'deki
dağılımı ile bilinen bir kene türüdür (Schulze, 1941; Cˇerny', 1966;
Kolonin, 1983). A. quadricavum kenelerinin Boidae ve Viperidae
familyalarının yılanlarında parazitlik yaptığı bildirilmiştir (Kolonin,
1983).
3.6. Amblyomma transversale
Amblyomma transversale (Lucas, 1844) Senegal, Gine, Fildişi Sahili,
Kamerun, Kongo, Uganda, Tanzanya, Mozambik, Güney Afrika
Cumhuriyeti ile birlikte Afrika'nın her yerine dağılmıştır (Kauffman,
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1972; Kolonin, 1983). A.transversale, en fazla Pythonidae ve Boidae
türü sürüngenlerde görülmektedir. A. transversale için tesadüfi
konaklar arasında Artiodactyla, özellikle bufalo ve antiloplar
(Bovidae) bulunduğu bildirilmiştir (Kolonin, 1983; Cumming, 1998).
3.7. Amblyomma varanense
Amblyomma varanense (Supino, 1897) Güneydoğu Asya'da Pakistan,
Hindistan, Sri Lanka, Burma, Narcondam, Nicobar Adaları, Tayland,
Kamboçya, Vietnam, Singapur, Malezya, Endonezya (Sumatra, Java,
Lingga, Bawean, Flores, Borneo, Ternate) ve Filipinler 'de görülür
(Kolonin, 1983; Cumming, 1998). A. varanensis için yerli konaklar,
Boidae, özellikle Pythonidae ve Testudinidae Varanidae Viperidae
türü sürüngenlerdir. A. varanensis'in kuşlar ve memelilerde,
çoğunlukla Artiodactyla ve Canidae ve Felidae'de tesadüfen
beslendiği de kaydedilmiştir (Kauffman, 1972; Kolonin, 1983).
3.8. Hyalomma aegyptium
Hyalomma aegyptium'un (Linnaeus, 1758) coğrafi dağılımı, Afrika'nın
kuzeybatı bölgelerinden (Fas, Cezayir, Tunus) başlayarak Apenin
Yarımadası, Balkanlar, Küçük Asya, Transkafkasya, Orta Doğu'dan
(İsrail, Lübnan, Suriye, Irak, İran) Orta Asya'ya (Kazakistan,
Özbekistan,

Kırgızistan,

Türkmenistan,

Tacikistan,

Afganistan,

Pakistan) Karadeniz kıyıları ve Karadeniz'in kuzey kesimi boyunca
uzanır. (Kolonin, 1983; Siuda, 1993; Aydın ve Bakırcı, 2007; Ghosh
et al. , 2007). H. aegyptium'un nimf, larva ve yetişkin aşamaları,
Testudinidae ve Agamidae ile beslenir. Nimfler ve yetişkinler,
Lagomorpha,
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Perissodactyla,

Equidae,
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Artiodactyla,

Suidae,

Camelidae ve Canidae (Carnivora) türü kuşlar ve memelilerde
bulunabilir (Kolonin, 1983; Cumming, 1998; Siroky' ve diğerleri,
2006).
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GİRİŞ
Köpek Coronavirüsleri (CCoV‟leri), Canine Coronavirüs tip 1
(CCoV-1), Canine Coronavirüs tip 2 (CCoV-2) ve Canine
Respiratorik Coronavirüs (CRCoV) olarak 3 alt tip virüsü içerir.
CCoV-1 ve CCoV-2 Alfacoranavirüs, CRCoV ise Betacoronavirüs
cinsi içinde yer alırlar ve köpeklerde enfeksiyonlara neden olurlar
(Murphy vd., 1999, Decaro ve Buonavoglia 2008; Zang vd., 2020;
Zapatulli vd., 2020; El Wahed ve Truyen 2021). Son yıllarda
insanlarda görülen pnömoni ekfeksiyonlarından izole ve identifiye
edilen

CCoV

orijinli

yeni

bir

canine-feline

recombinant

alphacoronavirüslerinin birbirleri ile yüksek genetik benzerlik
gösterdikleri, (HuCCoV_Z19Haiti ve CCoV-HuPn-2018) köpeklerden
insanlara bulaĢtığı ve insan üst solunum yolu enfeksiyonları da
yapabildiğini göstermektedir (Lednicky vd., 2021; Tortorici vd., 2021,
Vlasova vd., 2021). Günümüze kadar insanlarda hastalık oluĢturan 7
farklı patojenik coronavirüsü tanımlanmıĢtır. Bunlardan dördü
insanlarda endemiktir ve tipik olarak soğuk algınlığı ve grip benzeri
enfeksiyonlara neden olurlar. Ġnsan coronavirüsleri OC43 ve HKU1
betacoronavirüsler ve NL63 ve 229E alfacoronavirüsler cinsinde yer
alırlar. SARS-CoV ve SARS-CoV-2 ile MERS-CoV ise hayvan
orijinli zoonozlardır, betacoronavirüs cinsinde yer alırlar ve ağır akut
solunum yetmezliği hastalığına neden olurlar. Bu yeni canine-feline
rekombinant alfacoronavirüsünün insan hastalığına neden olduğu
kesinleĢtiği takdirde 8. patojenik insan coronavirüsü olarak kabul
edilmesi beklenmektedir (Vlasova vd., 2021).
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Coronavirüsler (CoV2‟ler) insan, evcil ve vahĢi hayvanlar ile
kuĢlarda, klinik olarak Ģiddeti değiĢken hafif seyirliden ölümcül
olabilen enfeksiyonlara neden olurlar. Bu enfeksiyonlar hafiften
Ģiddetliye gastro-enterik sistem rahatsızlıkları, ishal, solunum, sinir
sistemi, gözler ve beyin dahil sistemik ve çoklu organ yerleĢimli
hastalıklar olabilirler (Almeida vd, 1968; Hung 2003; Chan vd. 2013,
Memish vd. 2013; Fehr ve Perlman 2015; Yanga vd. 2016; Lai ve
Holmes 2001, Liu vd., 2020, Tekelioğlu 2015 ve 2020, Zang vd.,
2020; Zapulli vd., 2021; Wang vd. 2020). Ağır Akut Solunum Yolu
Sendromu hastalığı yapan coronavirüsler SARS-CoV-1 ve SARSCoV-2‟nin bir hayvan rezervuarından kaynaklandığı ve tür bariyerini
aĢtığı

gösterilmiĢtir,

bu

da

hayvan

coronavirüslerinin

insan

popülasyonu için potansiyel tehdidini doğrulamaktadır (Cherry ve
Kragstadt 2004, Chan vd, 2013 ve 2015, Hasöksüz 2020, Zang vd.,
2020; Zapulli vd., 2020). Bu durum, 2012 yılında develerden insanlara
geçen diğer bir hayvan kökenli coronavirüsün neden olduğu bir baĢka
ciddi solunum yolu hastalığı olan Orta Doğu Solunum Sendromu
(Middle East Respiratory Syndrom; MERS) hastalığının Suudi
Arabistan'da ortaya çıkmasıyla güçlenmiĢtir (Chan vd, 2013 ve 2015).
2002/2003'teki

SARS-CoV-1

salgınından

sonra

coronavirüs

araĢtırmalarındaki artıĢ, coronavirüs filogenisi hakkında büyük bir
bilgi artıĢına yol açmıĢtır. Coronavirüslerin yüksek prevalansı ve geniĢ
dağılımı, geniĢ genetik çeĢitliliği ve genomlarının sık rekombinasyonu
ve insan hayvan arayüzünde artan aktivite göz önüne alındığında, bu
virüsler insan sağlığına devam eden bir tehdit oluĢturmaktadır (Hung
2003; Chan vd., 2013 ve 2015; Memish vd., 2013; Fehr ve Perlman.
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2015; Chan vd., 2013 ve 2015; Liu vd., 2020; Wang vd., 2020, Zang
vd., 2020; Zapatulli vd., 2021). Bu gerçek, 2019'un sonlarında Çin
Halk Cumhuriyeti‟nin Wuhan kentinde potansiyel olarak ölümcül
pnömoni de dahil olmak üzere büyük ve hızla yayılan bir solunum
yolu hastalığı salgınının nedeninin insana adapte olan yeni bir
coronavirüs olduğu keĢfedildiğinde tekrar ortaya çıkmıĢtır. Virüs
Betacoronavirüs cinsi içerisinde sınıflandırılmıĢtır ve virüsün neden
olduğu hastalığa Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Yeni
Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) adı verilmiĢtir (WHO,
2020). SARS-CoV-2 virüsü diğer atalarının aksine insandan insana
bulaĢmada olağanüstü yüksek bir potansiyele sahiptir ve tüm dünyaya
hızla

yayılmıĢtır

ve

WHO

COVID-19

hastalığı

görüldüğü

bildirilmeyen sadece 12 ülke olduğunu ve bunların çoğunun Atlantik
ve Pasifik okyanusunda yer alan ada ülkeleri olduklarını açıklamıĢtır
(Hung 2003; Cherry ve Kragstad, 2004; Chan vd. 2013, Memish vd.
2013; Fehr ve Perlman. 2015; Chan vd. 2015; Liu vd. 2020; Wang vd.
2020, Hubbard, 2021). Güncel verilere göre dünya genelinde tanı
konan vaka sayısı 250 milyonu ve ölüm sayısı 5 milyon kiĢiyi
aĢmıĢtır, Türkiye‟de ise 8.25 milyon hasta ve 72.250 ölüm
gerçekleĢmiĢtir ve pandemi devam etmektedir (WHO 2021).
Coronavirüsler Uluslararası Virüslerin Taksonomisi Komitesi (ICTV)
tarafından yapılan taksonomide Nidovirales takımından Coronaviridae
ailesinde yar almıĢlardır. CoV‟ler zarflı, tek sarmallı, pozitif polariteli
RNA

virüslerinin

Alfacoronavirüs,

büyük

bir

ailesidir

Betacoronavirüs,

ve

sınıflandırmada

Gamacoronavirüs,

ve

Deltacoronavirüs olarak 4 cinse ayrılmıĢlardır. Köpek Coronavirüsleri
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ICTV taksonomisinde CCoV-1 ve CCoV-2 Alfacoronavirüs cinsinde,
CRCoV ise Betacoranvirüs cinsinde yer almaktadırlar (ICTV 2011,
2021).
CoV‟ler sıra dıĢı bir Ģekilde diğer bilinen virüslere kıyasla ∼30 kb
olarak çok büyük genomlara sahiptirler. Virüslerin yüzeyleri „Spike‟
(S) olarak adlandırılan sivri uçlu çıkıntılarla donatılmıĢlardır. Doğal
hayatta

yarasalar,

kuĢlar

ve

kemirgenler

CoV‟lerin

bilinen

rezervuarlardır ve mutasyon ve rekombinasyona uygun genetik
varyasyonları nedeniyle yeni viral suĢların ortaya çıkması ile artan
virülans, çoklu doku ve organ tropizmi ve geniĢleyen konak aralığında
farklı Ģiddette enfeksiyonlara neden olabilme yeteneğine sahiptirler
(Murphy vd., 1999, Lau vd., 2012; Fehr ve Perlman 2015; Gretebeck
vd., 2015; Hasöksüz vd., 2020; Tekelioğlu vd. 2015, Lai ve Holmes
2001; Liu vd., 2020).
CoV‟lerin ilk olarak keĢfedildikleri 1931 yılından 2002 yılına kadar
geçen süredeki uzun yıllar boyunca aslen Veteriner hekimlerin
ilgisinde kaldığı ve daha çok hayvan sağlığı ile iliĢkili bulunduğu
kabul edilmektedir (Schalk ve Hawn, 1931; Hudson ve Baudette,
1932, Bushnell ve Brandy, 1933, Fabricant 1998). Bu sürede insanlar
için patojenik olan birkaç coronavirüsün keĢfedilmesine rağmen, 2002
yılına kadar olan dönemde bilinen tüm insan CoV‟leri, yalnızca hafif
seyirli solunum yolu hastalıklarıyla iliĢkilendirilmiĢtir. Bunun aksine,
coronavirüslerin veteriner hekimlik ve hayvan sağlığı alanlarında çok
daha ciddi sorunların etiyolojik nedeni olduğu bilinmektedir.
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Canine Coronavirüs (CCoV) enfeksiyonları köpek popülasyonunda
yüksek insidans ile seyreder, yüksek morbidite ve düĢük mortalite
seyirli enfeksiyonlara neden olurlar (Decaro ve Buonavoglia 2008;
Zang vd., 2020; Zapulli vd., 2020; El Wahed ve Truyen
2021). Duyarlı köpeklerde her ikiside Alfacoronavirüs olan CCoV tip
I ve II, CCoV tip II'nin yüksek patojenik varyantları dıĢında,
genellikle hafif seyirli ve asemptomatik enterite neden olduğu
bilinmektedir (Buanovoglia vd., 2006; Zapulli vd., 2020). CRCoV bir
Betacoronavirüstür ve duyarlı köpeklerde genellikle sadece hafif
seyirli solunum yolu enfeksiyonu ile iliĢkilidir. CRCoV, tek baĢına
nadiren ciddi enfeksiyonlara neden olur ve genellikle CRCoV
enfeksiyonu Canine Parainfluenza Virus ve Bordetella bronchiseptica
gibi diğer patojenlerle birlikte kompleks Köpek Enfeksiyöz Solunum
Hastalığına (Canine Infectious Respiratory Disaese; CIRD) neden
olmaktadır (Erles vd., 2003; Erles ve Brownlie 2005 ve 2008; Mitchel
vd., 2013, Zapulli vd., 2020). CRCoV coronavirüslerin genel
karakteristik özelliğine uygun Ģekilde mutasyonlar ile virülens
değiĢikliğine uğramıĢ ve tür atlayarak insanlarda enfeksiyonlara yol
açabildiği bildirilmiĢtir (Lednicky vd., 2021; Tortorici vd., 2021;
Vlasova vd., 2021). Bu bölümde Köpek Coronavirüsleri detaylı olarak
sunulacak ve insan ve diğer hayvanlarla olan bağları ele alınacaktır.
1. TAKSONOMİ VE GENOM
Köpek Coronavirüsleri, Canine Coronavirüs tip-1 (CCoV-1), Canine
Coronavirüs tip-2 (CCoV-2) ve Canine Respiratorik Coronavirüs
(CRCoV) olarak 3 alt tip virüsü içerir. Uluslararası Virüs Taksonomi
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Komitesi

(ICTV)

taksonomisinde

CCoV-1

ve

CCoV-2

Alfacoronavirüs ve CRCoV ise Betacoronavirüs cinsleri içerisinde yer
almıĢlardır (ICTV 2011). Coronavirüsler memeliler ve kanatlı
hayvanlarda Ģiddeti değiĢen enfeksiyonlara yol açan çok geniĢ bir
virüs ailesidir ve Nidovirales takımından Coronaviridae ailesinde yer
alırlar. Coronaviridae ailesi Torovirinae ve Orthocoronavirinae alt
ailelerine ayrılır. Orthocoronavirinae alt ailesi genetik farklılıklara ve
serolojik olarak çapraz reaksiyonlara göre her biri birkaç tür içeren
Alpha-, Beta-, Gamma- ve Deltacoronavirus olarak dört cinse ayrılır
(Fehr ve Perlman, 2015; Fan vd. 2019; de Witt ve Cook, 2020, 2020;
Virus Taxonomy 2020), (ġekil 1).

Şekil 1: Coronavirüs ailesinin soyagacı; CCoV-1 ve CCov-2 Alphacoronavirüs,
CRCoV ise Betacoronavirüs cinsi içerisinde yer alır. (Tekelioğlu 2021; Demir, Kılıç
ve Tekelioğlu, 2020; Lau, vd., 2015, adapte edilerek yeniden çizilmiĢtir).

CoV‟ler pozitif polariteli, tek sarmallı RNA (+ssRNA) virüsleridir,
zarflı yapıdadırlar, genom bölümlere ayrılmamıĢtır ve dört temel viral
protein olarak spike glikoproteini (S), zarf proteini (E), membran
glikoproteini (M) ve nükleokapsid proteini (N) vardır (Lomniczi,
1977; Scientific Animation, 2020), (ġekil 2).
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Şekil 2: Coronavirüsünün tamamının ve kesitinin Ģematik görüntüsü (Scintific
Animation, 2020).

Cov‟ler RNA‟lı virüsler arasında en büyük virüslerdir ve yaklaĢık 26
ila 32 kilobaz arasında değiĢen büyüklükte genoma sahiptirler (Woo
vd, 2010). CoV‟lerin genom boyutu, elektron mikroğraflarında,
adlarının türetildiği güneĢ tacını anımsatan bir görüntü oluĢturan,
yüzeylerinden çıkıntı yapan silindirik ve sona doğru kademeli olarak
geniĢleyen karakteristik Ģekildeki sivri uçları vardır (Almeida vd,
1968, Eckert ve Higgins; 2020), (ġekil 3). Spike (S) adı verilen bu
çıkıntılar, virüsün konak hücrelere bağlanmasından ve viral zarfın
konak hücre zarı ile füzyonundan sorumlu olan proteinleridir. Spike
proteinin

yanı

sıra,

coronavirüs

parçacıkları

düzenli

olarak

nükleokapsid- (N), membran- (M) ve zarf- (E) proteini olmak üzere üç
yapısal protein daha içerir. N proteini viral RNA ile iliĢkilidir ve
nükleokapsidin sarmal simetrisini oluĢturur. Ayrıca transkripsiyon
süreçlerinde de önemli bir rol oynar (Verheije vd, 2010; Zunigavd,
2010). M proteini, hem spike proteini hem de nükleokapsid proteini
ile etkileĢime giren bir membran proteinidir (Opstelten vd, 1995).
Partikül oluĢumunu düzenlediği düĢünülürken, M-proteininin N-
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proteini ile birlikte virüs partikülü içinde küresel bir çekirdek kabuğu
oluĢturduğu öne sürülmüĢtür (Risco vd, 1996). E-proteinin iĢlevi
Ģimdiye kadar tamamen açıklığa kavuĢturulamamıĢtır. Bununla
birlikte, E-proteini sadece M-proteini ile birlikte virüs benzeri
parçacıklar oluĢturabildiğinden, viral birleĢmede bir fonksyonu olduğu
düĢünülmektedir (Vennema vd, 1996). Bu dört yapısal proteine ek
olarak, bazı betacoronavirüsler, hemaglutinin-esteraz proteininede
(HE-proteini)

sahiptir.

Bu

enzim

Ġnfluenza

A

virüslerinin

nöraminidazı gibi, reseptör parçalayıcı etkiye sahiptir (Herrler vd,
1991). Bazı istisnalar dıĢında, alfa ve beta CoV'ler memelileri enfekte
ederken, gama ve delta CoV'ler kuĢlarda bulunur.

Şekil 3: Coronavirüsün Ģematik yapısal morfolojisi (Eckert ve Higgins, 2020).

2. KÖPEK CORONAVİRÜS ENFEKSİYONLARI
Köpek coronavirüsleri; Canine Enteric Coronavirus, Canine Pantropik
Coronavirus, Canine Respiratory Coronavirus ve insanlarda caninefeline
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bilinmektedir.

ICTV

taksonomisinde Alfacoronavirüs ve Betacoronavirüs cinsi içerisinde
yer almaktadırlar (ICTV 2011 ve 2021). Köpeklerde üç alttip
coronavirüs tanımlanmıĢtır (Lai ve Holmes 2001; Pratelli vd., 2003),
(Tablo 1). Canine coronavirüs (CCoV) tip I ve tip II, grup 1
coronavirüslerinde yer alır ve bunların evrimi, feline coronavirüs
(FCoV) tip I ve tip II ile iliĢkilidir. CCoV tip I ve FCoV tip I arasında
heterolog rekombinasyon ile oluĢan FCoV tip II, CCoV tip I ise
genetik olarak CCoV tip II'ye göre FCoV tip I'e daha benzerdir
(Pratelli vd., 2003). Ayrıca, kedilerde patojenite açısından farklılık
gösteren iki farklı FCoV suĢu daha gözlenmiĢtir. FCoV kedilerde akut
ölümcül hastalığın baĢlangıcı olan virüstür ve Kedi Enfeksiyöz
Peritonitine (Feline Infectious Peritonitis - FIP) neden olur. FIP‟te
farklı araĢtırıcılar tarafından %5 ila %19 arasında mortalite oranları
bildirilmiĢtir (Vennema vd., 1998; Tekelioğlu vd., 2015; Tekelioğlu
2020). FCoV, gastrointestinal sistemin bir virüsüdür ve kedi enterik
coronavirüsünün (FECV) bir mutasyonudur. FCoV genomunun 3'
ucundaki 3c ve 7b genlerindeki silinmeler veya rekombinasyonlarla
enterik FCoV'lerin (organizma boyunca yayılabilen) pantropik
varyantlarından kaynaklandığı düĢünülen hastalığın etyolojik etkenidir
(Vennema vd., 1998). Enfeksiyonların çoğu ya asemptomatiktir ya da
özellikle yavru kedilerde ishale neden olur, çünkü anneden alınan
antikor 5 ila 7 haftalıkken azalır. Bağırsaktan virüs, dıĢkıyla
döküldüğü bağırsağa geri dönmeden önce çok kısa bir süre için
sistemik bir evreye girer (Porter vd., 2014; Pedersen 2014).
Ülkemizde

yapılan

bir

çalıĢmanın

sonuçlarına

göre,

farklı

genogruplardan CCoV suĢlarının Türkiye'de dolaĢımda olduğunu
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gösterilmiĢtir (Yoldar vd., 2020).
Tablo 1: Köpek Coronavirüsleri (Canine Coronavirüsleri).
TAKIM
(ORDER)
Nidovirales

AĠLE
(FAMĠLY)
Coronaviridae

CĠNS
(GENUS)
Alfacoronavirüs

Alfacoronavirus
canine-feline
recombinant
coronavirus
(genotype II)
Betacoronavirus

Benzer

Ģekilde,

domuz

ve

murin

TÜR
(SPECIES)
Canine
Coronavirus-1
(CCoV-1)
Canine
Coronavirus-2
(CCoV-2)
CCoV-Human
Pneumonia2018
(CCoV-HuPn2018)
Canine
Respiratorik
Cornavirus
(CRCoV)

KONAK
Köpek
Köpek
Ġnsan

Köpek

coronavirüslerinde

doku

tropizmindeki değiĢiklikler ve yakın zamanda kabul edilen ciddi akut
respiratuar sendrom hastalığıyla iliĢkili coronavirüsün insanlara
adaptasyonu benzer mutasyonlar veya silinmeler ile iliĢkilendirilmiĢtir
(Laude vd., 1993; Guan vd., 2003). Solunum yolunda saptanan bir
üçüncü köpek coronavirüs olan CRCoV'nin, grup 2 coronavirüsleri
içinde sığır coronavirüs spike (S) proteininde <% 96.0 amino asit (aa)
konservasyonu vardır ve bu da yeni bir tür atlandığına iĢaret eden
güçlü kanıtlar sağladığı bildirilmiĢtir (Erles vd., 2003). Bu süreç 20172018 yıllarında Malezya‟da ve 2017 yılında Haiti‟de üst solunum yolu
enfeksiyonu olan hastalardan izole ve identifiye edildiği bildirilen
coronavirüslerinin gen sekanslama ve soyağacı çalıĢmalarının
sonuçlanması ile CCoV ile yüksek oranda benzerlik içerdikleri
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saptanması ile devam etmiĢtir.

Ġlk olarak 2021 yılında Vlasova

vd.(2021), bu yeni virüsün CCoVhuman pneumonia (HuPn)–2018
olarak

(CCoV-HuPn-2018)
Devamında

Lednicky

vd.,

isimlendirildiğini
(2021)

açıklamıĢlardır.

HuCCoV_Z19Haiti

olarak

isimlendirdikleri ve 2017 yılında Haiti‟deki üst solunum yolu
hastasından izole edilen virüsle CCoV-HuPn-2018 virüsü arasında
%99.4 oranında genetik benzerlik olduğunu açıklamıĢlardır. Sonuç
olarak insanlarda görülen pnömoni ekfeksiyonlarından izole ve
identifiye edilen CCoV orijinli yeni bir canine-feline recombinant
alphacoronavirüsünün köpeklerden insanlara bulaĢtığı ve insan üst
solunum

yolu

enfeksiyonları

da

yapabildiğini

göstermektedir

(Lednicky vd., 2021; Tortorici vd., 2021, Vlasova vd., 2021).
2.1. Köpek Enterik Coronavirüsü (Canine Enteric
Coronavirus)
Köpeklerde coronavirüs (CCoV) enfeksiyonu genellikle 12 haftalıktan
küçük genç köpeklerde hafif seyirli ishalle seyreden bulaĢıcı gastroenterite neden olmakta, bazen asemptomatik ve subklinik enfeksiyon
Ģekillenmekte

ve

bir

süre

devam

ettikten

sonra

genellikle

kendiliğinden kaybolmaktadır (Licitra vd., 2014; El Wahed ve Truyen
2021). Enfeksiyona dünya genelinde yaygındır ve kendiliğinden sınırlı
klinik bir seyir izler ve genellikle sadece hafif veya asemptomatik
enterit formları oluĢturarak ishale yol açmaktadır (Tennant vd., 1991).
Canine enterik coronavirüs enfeksiyonu çok buĢalıcıdır ve inkubasyon
süresi bir ila 3 gün arasında değiĢmektedir (Ettinger vd., 1995; Lai ve
Holmes 2001; Pratelli vd., 2003; Fehr ve Perlman 2015). Ġshal, kusma
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ve anoreksi ile bunlara bağlı dehidrasyon baĢlıca semptomlar
arasındadır. Ġshalli dıĢkı zaman zaman kan ve mukus içerebilmektedir.
Enfeksiyona yakalan köpekler dıĢkıları ile 7- 10 günden 6 aya kadar
yüksek titrelerde virüs saçabilirler (Pratelli 2005). Duyarlı hayvanlar
arasında ve barınaklar, pansyonlar gibi kalabalık populasyon
varlığında morbidite yükselir fakat genellikle gastro-enterik sistem ile
dınırlı enfeksiyon seyreder ve sistemik hastalık geliĢmez, mortalite
oranı düĢüktür ve ölümler nadiren görülmektedir. Deneysel CCoV
enfeksiyonlarında

köpek

yavrularının

çeĢitli

dokularından

(bademcikler, akciğerler ve karaciğer) virüs izole edilmiĢtir (Tennant
vd., 1991). Özellikle CCoV ile birlikte CPV tip 2 (CPV-2), canine
adenovirüs tip 1 (Decaro vd, 2007) veya canine distemper virus
(Decaro

vd.,

2004)

enfekiyonu

görülen

olgularda

ölümcül

komplikasyonlar olarak ortaya çıkmakta, prognoz kötüleĢmekte ve
mortalite yükselmektedir (Decaro vd., 2006, 2007).
2.1.1. Klinik Bulgular ve Patogenez
CCoV‟nün önceki yıllarda genel kanı olarak köpeklerde ciddi
gastrointestinal hastalığa neden olduğu düĢünülmekteydi, ancak
günümüzde çoğu vakanın çok hafif veya asemptomatik olduğu kabul
edilmektedir (Pratelli 2006). Virüs, ince bağırsak villusunun epiteline
affinite duyar ve burada yerleĢerek bağırsak epitel hücrelerinde
çoğalır. Çok fazla lezyona neden olmaz ve genellikle kendi kendini
sınırlayarak bir süre sonra kaybolmaktadır. CCoV enfeksiyonlarının
diğer virüs ve bakteriler ile birlikte mix enfeksiyonlara neden olma
potansiyelleri yüksektir. CCoV ince bağırsak villus epitel hücrelerinde
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çoğalırken yarattığı doku hasarı hücre ölümlerine yol açmakta ve
rejenerasyonu engelleyebilmekte ve coronavirüsüne bağlı tehlikeli bir
komplikasyona neden olmaktadır. Bu durum diğer potansiyel
patojenler için fırsat yaratabilmektedir ve CCoV ile birlikte seyreden
köpek distemper virüsü (CDV), köpek adenovirüsü (CAV) veya
köpek parvovirüsü (CPV) gibi diğer patojenlerin koenfeksiyonlarına
sıklıkla rastlandığı bildirilmiĢtir. Özellikle CPV ile koenfeksiyonun
yüksek mortalite ile çok ciddi klinik sonuçlara yol açtığı iyi
bilinmektedir (Pratelli vd., 1999). Ġnce bağırsaktaki epitel hücrelerinin
hasarının devamında oluĢan tahribatı iyileĢtirme reaksiyonu olarak
bağırsak kript hücrelerinin bölünme hızlarında artıĢ meydana
gelmektedir ve hücreleri CPV enfeksiyonuna daha duyarlı hale
getirerek bağırsak kriptlerinin aktif olarak bölünen hücrelerinde
çoğalmasına neden olmakta ve dolaylı olarak köpek parvovirüsünün
replikasyonunun artmasına ve hastalığın Ģiddetlenmesine yol açtığı
bilinmektedir (Zapulli vd., 2020). Bu nedenle köpeklerin viral
diyarelerinde yüksek oranda CPV ile birlikte CCoV‟ün etyolojik ajan
oldukları mix enfeksiyonlara sıklıkla rastlandığı her iki virüsün çok
daha Ģiddetli bir hastalığa neden oldukları bildirilmiĢtir (Ettinger vd.,
1995; Alves ve ark. 2018). Bununla birlikte, CCOV tek etyolojik
etken olarak CPV koenfeksiyonu olmadan da ölümcül bağırsak
hastalığına neden olabilmektedir (Everman vd., 2005; Buonavoglia
vd., 2006). Bu durum, köpek coronavirüsleri gibi pozitif polariteli, tek
sarmallı RNA‟lı (+ssRNA) virüslerin yüksek mutasyon oranı ile
iliĢkili olabileceği belirtilmiĢtir (Pratelli 2006).
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2.2. Köpek Pantropik Coronavirüsü (Canine Pantropic
Coronavirus)
1970‟li yıllarda CCoV tip II'nin yüksek patojenik bir varyantı olan
pantropik varyant suĢ tanımlanmıĢtır ve bu suĢun gastro-intestinal ile
sınırlı kalmayıp ekstraintestinal olarak pek çok farklı doku ve organa
afinite gösterdiği açıklanmıĢtır ve sonraki yıllarda Avrupa genelinde
yapılan

çalıĢmalarda

pantropik

CCoV

tip

II'nin

saptandığı

bildirilmiĢtir (Decaro vd., 2013). Ġlk olarak 1971 yılında Almanya‟da
köpeklerden izole edilmiĢtir ve virüsün antijen yapısını oluĢturan
Spike‟larının duyarlı konak hücrenin APN reseptörlerine bağlanması
ile binding fazı gerçekleĢtikten sonra devamında viral penetrasyon ile
virüsün hücre içine girdiği ve incelenen virüslerin çoğunun ORF3
geni içinde yüksek bir homoloji sergiledikleri açıklanmıĢtır (Binn vd.,
1974; Buanovoglia vd., 2006; Decaro vd., 2007; Fehr ve Perlman
2015).
2.2.1. Klinik Bulgular ve Patogenez
Pantropik CCoV olarak adlandırılan CCoV-IIa tipininözellikle köpek
yavrularında çok bulaĢıcı ve yüksek mortalite ile seyreden sistemik bir
hastalığa neden olduğu belirlenmiĢtir (Buonavoglia vd., 2006; Zapulli
vd., 2020; Fehr ve Perlman 2015; El Wahed ve Truyen 2020). CCoV
tip I‟in bağırsaklardan ve pantropik suĢ olan CCoV tip II‟nin ise
ekstraintestinal akciğerlerde, dalakta, karaciğer, böbrek ve beyin
dokularında izole ve identifiye edilebildiği olgular bildirilmiĢtir.
BaĢlıca klinik belirtiler yüksek ateĢ (39,5 - 41°C), uyuĢukluk,
iĢtahsızlık, kusma, kanamalı ishal (ġekil 4), Ģiddetli lökopeni ile ataksi
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ve nöbetlerle karakterize nörolojik belirtilerdir. Ġnkubasyon periyodu
1-3 gün arasında bildirilmiĢ olup beyin, akciğerler, karaciğer, dalak ve
böbreklerin etkilendiği ve klinik belirtiler baĢladıktan sonraki 2-4 gün
içerisinde

yüksek

ölüm

oranları

görüldüğü

bilinmektedir

(belirlenmiĢtir (Buonavoglia vd., 2006; Zapulli vd., 2020; Fehr ve
Perlman 2015; El Wahed ve Truyen 2020).

Şekil 4: CCoV enfeksiyonunda kanamalı dıĢkı (Tekelioğlu,2020).

2.3. Köpek Respiratorik Coronavirüsü (Canine Respiratory
Coronavirus; CRCoV)
Köpek

Respiratorik

Coronavirüsünün

(Canine

Respiratory

Coronavirus; CRCoV) CCoV-IIa tipinin köpeklerde solunum yolu
hastalığına neden olduğu gösterilmiĢtir. CRCoV‟nün sığır ve insan
coronavirüslerinin OC43 suĢuna benzer olduğu bulunan bu virüs, ilk
olarak 2003 yılında Ġngiltere‟de ve sonraki yıllarda Avrupa, Amerika,
Canada ve Japonya‟da köpeklerin akciğer örneklerinden izole
edilmiĢtir ve köpeklerde CRCoV spesifik antikorlarının saptandığı
bildirilmiĢtir (Erles vd., 2003; Decaro vd., 2006; Priestnal vd., 2006;
Yachi ve Mochizuki 2006). Ancak, yapılan retrospektif bir çalıĢma,
CRCoV'nin 1996 yılından itibaren mevcut olabileceğini açıklamıĢtır
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(Yachi ve Mochizuki 2006).
2.3.1. Klinik Bulgular ve Patogenez
CRCoV‟nün Ağır Akut Solunum Sendromu Coronavirüsüne (SARSCoV) benzer hastalıkların genelleĢtirilmiĢ formuna benzer bir
enfeksiyona yol açabildiği bulunmuĢtur (Decaro ve Buonavoglia
2011). CCoV-IIa RNA‟sı, geliĢen sistemik enfeksiyon nedeniyle ağır
hasta köpeklerin akciğerleri ve beyinlerinin yanı sıra çeĢitli bağırsak
dokularından da tespit edilmiĢtir. Ayrıca bazı hasta köpeklerde
etiyolojik tabloya Canine Parvovirüsünde birlikte dahil olduğu
saptanmıĢtır

(Alfano

vd.

2020).

CCoV'nün

aksine,

CRCoV

enfeksiyonuna daha sıklıkla iki yaĢından büyük köpeklerde rastlandığı
bildirilmiĢtir (Knesl vd., 2009).
CRCoV enfeksiyonu sırasında en sık rastlanan klinik bulgu olarak
kuru öksürük ve burun akıntısı bildirilmiĢtir. Virüsün nazal kavite,
nazal tonsil ve trakea için yüksek afinitesi vardır, ancak akciğer,
bronĢiyal lenf düğümleri ve palatin tonsilde de tespit edilebildiği
bilinmektedir (Erles ve Brownlie 2008, Mitchell vd., 2009). CRCoV,
Kennel Cough „Barınak Öksürüğü, Köpek Öksürüğü‟ olarak bilinen
Köpek Enfeksiyöz Solunum Hastalığı Kompleksi (CRID) hastalığı
virüsler, bakteriler ve mikoplazmalar olarak birden fazla etiyolojik
patojen ajanın neden olduğu bir koenfeksiyon ya da mix enfeksiyon
hastalığıdır (Priestnall vd., 2014; Wille vd., 2020). Çoüu olguda
solunum sistemi ile sınırlı lokal bir enfeksiyona neden olduğu kabul
edilmektedir. CRCoV‟nün doğal olarak enfekte olmuĢ bazı hasta
köpeklerde, dalakta, mezenterik lenf düğümlerinde ve kolonda tespit
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edildiği, ancak enterik içerikte tanımlanmadığı bildirilmiĢtir (Erles ve
Brownlie 2008). Pantropik CCoV-II virüsü ile ilgili hastalık ile
enfeksiyonun tutarlı ve karakteristik bir klinik belirtisi lökopenidir
(Decaro ve Buonavoglia 2008).
2.4. Teşhis
CCV enfeksiyonu teĢhisi dıĢkı ve solunum sistemi eksudatlarından
virüs ve viral partiküllerin tespiti yoluyla yapılır. Tanı yöntemleri
arasında elektron mikroskobu, virüs izolasyonu, serum nötralizasyon
testi, ELISA, Lateral Immunokramotografi, Konvansiyonel, Nested ve
Real

Time

(RT)

Reverse

Transkripsiyon

PCR

yöntemleri

kullanılmaktadır. Bunlar arasında elektron mikroskobu ve daha az
ölçüde virüs izolasyonu en duyarlı testler olarak kabul edilmektedir.
Genel olarak coronavirüs teĢhisi birkaç nedenden dolayı güçlük
göstermektedir. Virüsün doku kültüründe üretilmesi sadece belirli
hücrelerdeki bazı serotipler için mümkün olabilmektedir ve CCoV-I
ve CRCoV gibi bazı tipler için özellikle daha zordur (Erles vd., 2007;
Regan vd; 2012). Virüs yüksek bir mutasyon oranı sergilemektedir ve
türler arası geçiĢ düzenli olarak gerçekleĢmektedir (Graham ve Baric
2010). Seroloji ile CCoV teĢhisi serum nötralizasyon testi, ELISA ve
Lateral Immunokramotografi ile yapılmakta ve köpek popülasyonunda
viral enfeksiyonun prevalansını belirlemede faydalı olmaktadır
(YeĢilbağ vd., 2004; Gür vd., 2008) ancak akut enfeksiyonu teĢhis
etmek için yaygın olarak kullanılmamaktadır. YeĢilbağ vd., (2004)
CCoV enfeksiyonun yaygın olarak bulunduğunu ve köpek viral
diyarelerinden sorumlu olabileceğini bildimiĢlerdir. Gür vd., (2008)
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Türkiye‟de AkbaĢ, Türk Tazısı ve Kanagal köpeklerinde yüksek
oranda CCoV seropozitifliği bulduklarını açıklamıĢlardır. Ölümcül
seyirli Ģiddetli pantropik CCoV enfeksiyonlu köpeklerden alınan
akciğer,

gastro-intestinal,

beyin,

dalak,

karaciğer

ve

böbrek

dokularında CCV'ye özgü antijenlerin Ġmmünohistokimyasal (IHC)
yöntemle saptanabilmektedir (ġekil 5) (Buonavoglia vd., 2007). Bu
tekniğin, CPV-2'nin tespit edilmediği durumlarda değerli olduğu
kanıtlanmıĢtır (Everman ve Kenedy 2011).
Son yıllarda CCV'nin PCR ile moleküler tespiti, kabul edilen ve daha
sık kullanılan bir viral tanı yöntemi haline gelmiĢtir. Anvak köpek
populasyonunda yüksek bir taĢıyıcı CCV oranı olduğundan, PCR'nin
fekal preparasyonlar veya bağırsak içeriği üzerindeki klinik prediktif
değeri dikkatli bir Ģekilde yorumlanmalıdır (Al Wahed ve Truyen
2021). Nested PCR tetslerinin CCoV tanısında oldukça hassas
oldukları ve minimum miktarda viral nükleik asidi saptayabildikleri
bilinmektedir,

ancak

aynı

zamanda

hata

payı

yüksek

ve

kontaminasyona karĢı hassas oldukları da göz önünde bulundurulmalı
ve dikkatli çalıĢılmalıdır (Pratelli vd., 1999a). Hem CCoV hem de
CRCoV'nin saptanması için Real Time Reverse Transkripsiyon-PCR
denemeleri oluĢturulmuĢtur (Decaro vd.,2004; Mitchell vd., 2009).
PCR'de diğer ilgili coronavirüslere çapraz reaktivite dikkat çekici
olduğundan,

gen

dizilemesi

ve

filogenetik

inceleme

köpek

coronavirüsünün ve ortaya çıkan tiplerinin tanımlanmasında en etkili
tekniklerden biri olarak kabul edilmektedir (He vd., 2020). Lateral
immünokramotografi

ile

hızlı

tanı

konulabilmektedir

köpek

coronavirüsü tanımlaması antijen tespit testleri geliĢtirilmiĢtir (Yoon
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vd., 2018). CCoV ve CRCoV çoğunlukla N ve S proteinlerine karĢı
oluĢan spesifik antikorların serumda saptanması yönelik ELISA
testleri ticari olarak mevcuttur (ELISAKITS 2021, Palmer-Densmore
vd., 1998). Birçok durumda, BCoV testleri, yüksek benzerlikleri
nedeniyle CRCoV'ye karĢı antikorların saptanması için kullanılmıĢtır
(Erles ve Brownlie 2008, More vd., 2020, Al Wahed ve Truyen 2021).

Şekil 5. Canine Coronavirüsü antijeninin (okla iĢaretli) köpek akciğer dokusunda
monoclonal antikor kullanılarak immünohistokimyasal yöntemle saptanması
(büyütme×400) (Buonavoglia vd., 2007).

2.5. Tedavi
Köpek coronavirüslerinde virüse karĢı etkili bir antiviral tedavi
bulunmamaktadır. Antibiyotikler CCoV‟ler üzerinde etkisizdir sadece
sekunder

enfeksiyonlara

karĢı

sınırlı

kullanımı

vardır.

Ġshal

olgularında semptomatik tedavi ve sıvı replasmanı ile diet önerilir.
ġiddetli isha olgularında intravenöz sıvı takviyesi ve zorla besleme
gerekebilir. Solunum sistemi etkilendi ise semptomatik tedaviye ilave
olarak oksijen desteği ve solunum rahatlatıcılar, bronkodilatatörler
kullanılabilir. Mortalite oranı enterik CCoV nadirdir, pantaropik
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CCoV enfeksiyonlarında ise daha yüksek olabilir fakat ancak
genellikle nadiren ölüm görülür. CRCoV enfeksiyonu devamında
geliĢen koenfeksiyonlar ile Köpek Enfeksiyöz Solunum Hastalığı
Kompleksi

(CRID)

hastalığı

geliĢebilir.

Potansiyel

bakteriyel

koenfeksiyonları engellemek için proflaktik amaçlı antibiyotikler
kullanılabilir.
2.6. Aşı, Korunma ve Kontrol
Günümüzde farklı aĢı üreticileri tarafından ticari olarak üretilen birden
çok CCoV-II aĢısı bulunmaktadır ve iyi bir koruma sağladığı
bilinmektedir (ATCvet kodu: QI07AD11 (WHO)). AĢılar yapılması
zorunlu aĢılar (Core Vaccines) arasında yer almamaktadır ve riske
göre ve hastaya göre hekim kararı ile uygulanan aĢılar arasındadır.
Genellikle köpek coronavirüsüne daha duyarlı olan 6 aylık ve daha
yaĢlı yavru köpeklere, iĢ köpeklerine (askeri, arama ve kurtarma, av,
rehber vd) ve gösteri köpekleri gibi enfeksiyona maruz kalma riski
yüksek olan köpeklere uygulanması önerilmektedir (Ettinger vd.,
1995; El-Wahed ve Truyen 2021, Merck 2021). CCoV-II aĢısının
CCoV-I ve CRCoV için daha az etkili olduğu bildirilmiĢtir ve yeni aĢı
çalıĢmaları yapılmaktadır (Tizard 2020; Shields ve Abdelmagid 2013).
Köpek Coronavirüsü, oral sekresyonlarla veya enfekte dıĢkılarla temas
yoluyla yayılır. Coronavirüsler CCoV dıĢ ortamda ve donmuĢ
sıcaklıklarda açık havada uzun süre canlı kalabilecek potansiyelde
dirençli virüslerdir. Dezenfeksiyon ve sterilizasyona ve mevcut
dezenfektanların çoğuna duyarlıdır ve etkisiz hale gelir. Bazı köpekler
için CCoV enfeksiyon riski yüksektir;

56

VETERİNERLİKTE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

 AĢısız köpekler
 Genç köpekler
 Barınaklardan ve yetiĢtirme merkezlerinden gelen köpekler
 Evcil hayvan dükkanlarından gelen köpekler
 Köpek pansyonu veya eğitim merkezinde yatılı kalan köpekler
 Günlük olarak bakıcılarla birlikte gezmeye çıkan
 Köpek parklarını sık ziyaret eden
 Diğer köpeklerle daha sık etkileĢime giren
 Birden fazla köpekle ve evcil hayvanla aynı evde yaĢayan

köpekler
3. KÖPEK CORONAVİRÜSLERİ (CCOV’LERİ) VE İNSAN
ENFEKSİYONLARI
2017-2018 yıllarında Malezya‟da üst solunum yolu enfeksiyonu olan
301 hastadan 8‟inden ve 2017 yılında Haiti‟de bir üst solunum yolu
hastasından izole ve identifiye edildiği bildirilen coronavirüslerinin
gen sekanslama ve soyağacı çalıĢmalarının sonuçlanması ile CCoV ile
yüksek oranda benzerlik içerdikleri saptanmıĢtır. Malezya‟da virüs
saptanan 8 hastadan 7‟sinin çocuk olduğu açıklanmıĢtır. Ġlk olarak
2021 yılında Vlasova vd. (2021), bu yeni virüsün CCoVhuman
pneumonia

(HuPn)–2018

(CCoV-HuPn-2018)

olarak

isimlendirildiğini açıklamıĢlardır. Devamında Lednicky vd., (2021)
HuCCoV_Z19Haiti olarak isimlendirdikleri ve 2017 yılında Haiti‟deki
üst solunum yolu hastasından izole edilen virüsle Vlasova vd.‟nin
iolatı CCoV-HuPn-2018 virüsü arasında %99.4 oranında genetik
benzerlik olduğunu açıklamıĢlardır. Sonuç olarak insanlarda görülen
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pnömoni ekfeksiyonlarından izole ve identifiye edilen CCoV orijinli
yeni bir canine-feline recombinant alphacoronavirüsünün köpeklerden
insanlara bulaĢtığı ve insan üst solunum yolu enfeksiyonları da
yapabildiğini göstermektedir (Lednicky vd., 2021; Tortorici vd., 2021,
Vlasova vd., 2021).
CCoV-HuPn-2018 olarak adlandırılan ve kedi coronavirüsü (FCoV),
domuzdan bulaĢan gastroenterit virüsü (TEBEV) ve bazı insan ve
SARS benzeri coronavirüslerle birçok benzerliği bulunan bir Köpek
Coronavirüsü (CCoV) türü olduğu belirlenmiĢtir. Bunların çoğu spike
proteinini etkiler ve virüsün bu özellikleri elde etmek için genetik
rekombinasyona uğramıĢ olabileceği düĢünülmektedir. Bu suĢun insan
hastalığı ile iliĢkili olduğu doğrulanırsa, insanlarda hastalığa neden
olduğu bilinen sekizinci coronavirüs olacaktır (Vlasova vd., 2021).
3.1. Köpeklerde SARS-CoV-2 Enfeksiyonları
Köpek Coronavirüslerinin hiçbirisi; Enteric Canine Coronavirüs
(CCoV), Pantropik ve Respiratorik Canine Coronavirüs (CRCoV)
COVID-19 enfeksiyonuna neden olmaktan sorumlu olan SARS-CoV2 ile aynı virüs değildir ve COVID-19 hastalığına yol açmazlar.
SARS-CoV-2 ile köpek coronavirüsleri (CCoV ve CRCoV) arasındaki
genomik benzerlikler sadece yaklaĢık %45'tir (Sharun ve ark. 2020).
Ancak ilginç bir Ģekilde Betacoronavirus, HCoV-OC43 ve CRCoV'nin
S proteini yaklaĢık %97 homoloji göstermiĢtir (Kin ve ark. 2016).
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Köpeklerin SARS-COV-2 ile hem doğal hem de deneysel yol ile
enfekte oldukları, enfeksiyondan sonra virüsü yaymadıkları, ancak
spesifik antikor geliĢtirerek serokonvert oldukları ve bir antiviral
nötralize edici antikor tepkisi meydana geldiği bildirilmiĢtir (BoscoLaut vd., 2020, Calvet vd., 2021). Köpeklerde solunum yolu
rahatsızlıkları ve laterji nadirdir. Aksine kedilerin SARS-CoV-2
enfeksiyonu üzerine ishal, kusma, hapĢırma ve burun akıntısından
nefes darlığına kadar geniĢ bir klinik semptom yelpazesi gösterdiği
bildirilmiĢtir (de Morais vd., 2020). Köpekler, SARS-CoV-2'nin
(anjiyotensin dönüĢtürücü enzimi-2, ACE-2) hedef konak reseptörünü
yalnızca düĢük seviyede solunum yollarında barındırırken, kedilerde
bu reseptör daha boldur ve genetik olarak insana daha yakındır.
(Sharun vd.,2020, Zhai vd., 2020).
Köpeklerin insanlara COVID-19 hastalığı bulaĢmasında önemli bir rol
oynadığına dair Ģu anda hiçbir kanıt yoktur ancak SARS-CoV-2 ile
enfekte olan ve COVID-19 hastalığı geliĢen sahipleri tarafından akut
enfeksiyon sırasında virüse maruz kalan köpeklerin tersine zoonoz
(antropozoonoz yada reverse zoonosis) geliĢtirme riskleri olduğu
bilim insanları tarafından kabul edilmektedir (Bosch-Laut vd., 2020;
Zang vd., 2020 ;Calvet vd., 2021). Bu riske karĢı bazı ülkeler yeniden
enfeksiyona karĢı bağıĢıklık oluĢturabilmek için kedi ve köpekleri
COVID-19

aĢısı

ile

aĢılamaktadırlar

ve

bu

uygulama

yaygınlaĢtırılabilir bir önlem olarak önerilmektedir (Bosco-Lauth vd,
2021).
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Virüsler biyolojik doğal afetlerin en büyük adayıdır. Dünya Sağlık
Örğütü‟nün (WHO) bir viral pandemi meydana geleceğini ve 233
milyon hasta insan, 7 ila 8 milyon arası ölüm ve 5 milyon civarında
yatar hasta olabileceği beklentisini içeren raporları bu riski
doğrulamaktadır (Tekelioğlu 2016). Coronavirüsler son 20 yılda tür
bariyerini 4 kez geçmiĢtir ve bulgular SARS-CoV-2‟den hemen
öncesinde de bu sürecin devam ettiğini ve COVID-19‟dan hemen
önce yeni bir coronavirüsün tür ataladığını ortaya koymaktadır. Doğal
yaĢam alanları azaldıkça ve insan nüfusu arttıkça pandemi potansiyeli
yüksek virüslere maruz kalma riski artmakta ve sürekli hale gelerek ve
yeni suĢların ortaya çıkmasına yol açmaktadır ve süreç tür atlayan bu
virüslerin yeni konağa adaptasyonuna yol açabilir. Coronavirüsler
baĢta olmak üzere bu virüsler üzerine yapılacak araĢtırmalar bize
gerek COVID-19 hastalığı gerekse yakın gelecekte büyük bir
olasılıkla ortaya çıkacak olan yeni virüslerin yol açtığı pandemiler ile
etkin mücadele edebilmemizi için gerekli olan bilgileri sağlayacaktır.
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GİRİŞ
Coronavirüsler (CoV‘ler) insanlarda, hayvanlarda ve kuĢlarda, hafif
seyirliden ölümcül olabilen Ģiddette değiĢken enfeksiyonlara neden
olurlar. CoV‘lerin ilk olarak keĢfedildikleri 1931 yılından 2002 yılına
kadar geçen süredeki uzun yıllar boyunca aslen veteriner hekimlerin
ilgisinde kaldığı ve daha çok hayvan sağlığı ile iliĢkili bulunduğu
kabul edilmektedir (Schalk ve Hawn, 1931; Hudson ve Baudette,
1932, Bushnell ve Brandy, 1933, Fabricant 1998). Bu sürede insanlar
için patojenik olan birkaç coronavirüsün keĢfedilmesine rağmen, 2002
yılına kadar olan dönemde bilinen tüm insan CoV‘leri, yalnızca hafif
seyirli solunum yolu hastalıklarıyla iliĢkilendirilmiĢtir. Bunun aksine,
coronavirüslerin veteriner hekimlik ve hayvan sağlığı alanlarında çok
daha ciddi sorunların etiyolojik nedeni olduğu bilinmektedir. Örneğin
tavukların coronavirüs hastalığı olan Enfeksiyöz BronĢit Virüsü
(Infectious Bronvhitis Virus- IBV) hastalığı, kanatlı endüstrisi için
uzun yıllardır çok büyük ekonomik kayıplara neden olmuĢtur (Cherry
ve Kragstad, 2004; Hui vd, 2020). Ġnsanlardaki hafif hastalıklar, bazı
soğuk algınlığı vakalarını (baĢta rinovirüsler olmak üzere diğer
virüslerin de neden olduğu) içerirken, daha öldürücü çeĢitler SARS,
MERS ve COVID-19'a neden olabilir. Hayvanlarda ise kanatlı
hayvanlarda üst sonum yolu enfeksiyonlarına, kedilerde enterik form
ve Feline Infectious Peritonitis (FIP) adı verilen multiorganel ve
ölümcül enfeksiyonlara, ineklerde, domuzlarda, köpek ve atlarda
gastroenterite ve farelerde hepatit ve ensefalomiyelite neden olurlar
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(Almeida vd, 1968; Cherry vd, 2004; Fehr ve Perlman 2015,
Tekelioğlu 2020).
Son 20 yıl içerisinde 3 önemli zoonoz pandemik enfeksiyonlara neden
olan coronavirüslere karĢı ilgi yüksek düzeyde artıĢ göstermiĢtir.
Avian Coronavirüsleri, kanatlı hayvanları enfekte ederler ancak
kuĢlar, yarasalar ve kemirgenlerin coronavirüslerin doğal rezervuarı
olmaları ilginin merkezinde kalmalarına neden olmuĢtur. SARS-CoV2 virüsü hastalığı ya da bilinen adıyla Yeni Coronavirüs Hastalığı olan
COVID-19, insanlar arasında üçüncü ve en Ģiddetli coronavirüs (CoV)
kaynaklı viral zoonoz enfeksiyon olarak küresel çapta bir pandemiye
yol

açmıĢtır.

SARS-CoV-2

virüsü

ilk

olarak

Çin

Halk

Cumhuriyeti‘nin Wuhan eyaletinde Aralık 2019 yılında rapor
edilmiĢtir, hızla tüm dünyayı etkisi altına almıĢtır ve At Nalı
Yarasalarından (Horse Shoe Bat) köken aldığı açıklanmıĢtır. Güncel
verilere göre dünya genelinde tanı konan vaka sayısı 250 milyonu ve
ölüm sayısı 5 milyon kiĢiyi aĢmıĢtır, Türkiye‘de ise 8.25 milyon hasta
ve 72.250 ölüm gerçekleĢmiĢtir ve pandemi devam etmektedir (WHO
2020). Ġlk olarak 2002 yılında Hong-Kong‘da ortaya çıkan Ağır Akut
Solunum Yolu Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrom)
hastalığının etiyolojik etkeni SARS-CoV olarak tanımlanmıĢ ve bu
hastalık insanlarda yarasa kaynaklı olarak ortaya çıkan ilk
coronavirüslere bağlı viral zoonoz enfeksiyon olarak açıklanmıĢtır.
2012 yılında Suudi Arabistan‘da CoV‘lerin neden olduğu ikinci büyük
salgın ortaya çıkmıĢ ve Ortadoğu Üst Solunum Yolu Sendromu
anlamına gelen MERS (Middle East Respiratory Syndrom) olarak
isimlendirilmiĢ
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MERS-CoV

olarak

adlandırılmıĢtır. MERS CoV‘nün insanlara develerden bulaĢtığı
bildirilmiĢ olup coronavirüsler nedenli ortaya çıkan 2. viral zoonoz
enfeksiyon olarak açıklanmıĢtır (Hung 2003; Cherry ve Kragstad,
2004; Chan vd. 2013, Memish vd. 2013; Fehr ve Perlman. 2015; Chan
vd. 2015; Liu vd. 2020; Wang vd. 2020).
Coronavirüsler sıra dıĢı bir Ģekilde diğer bilinen virüslere kıyasla ∼30
kb olarak çok büyük genomlara sahiptirler. CoV‘ler Nidovirales
takımından Coronaviridae ailesine aittir, zarflı, tek sarmallı, pozitif
polariteli RNA virüslerinin büyük bir ailesidir. Virüslerin yüzeyleri
‗Spike‘ (S) olarak adlandırılan sivri uçlu çıkıntılarla donatılmıĢlardır.
CoV cinsleri Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus
ve Deltacoronavirus olarak sınıflandırılır ve yarasalar, kuĢlar ve
kemirgenler bilinen doğal rezervuarlardır (ICTV 2020). CoV'ler,
mutasyon ve rekombinasyona uygun genetik varyasyonlar nedeniyle
yeni viral suĢların ortaya çıkması ile artan virülans, çoklu doku ve
organ tropizmi ve geniĢleyen konak aralığı aralığında farklı Ģiddette
enfeksiyonlara neden olma yeteneğine sahiptir (Murphy vd. 1999, Lau
vd. 2012; Fehr ve Perlman 2015; Gretebeck vd. 2015; Hasöksüz vd.
2020; Tekelioğlu vd. 2015, Demir, Kılıç ve Tekelioğlu 2020, Lai ve
Holmes 2020; Liu vd. 2020). Evcil ve vahĢi hayvanlarda,
kemirgenlerde ve kümes hayvanlarında görülen hastalıklar, hafif ila
Ģiddetli enterik, solunum ve sinir sistemi, gözler ve beyin dahil
sistemik hastalıklardır (Yanga vd. 2016; Tekelioğlu 2020). CoV'ler
insanlarda ve kuĢlarda solunum yolu hastalıklarına neden olurlar.
Ġnsanlarda,

coronavirüs

enfeksiyonları,

soğuk

algınlığı

veya

zatürreeden daha ciddi sistemik hastalıklara kadar değiĢen Ģiddette
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enfeksiyonlara yol açabilirler (Hung 2003; Chan vd. 2013, Memish
vd. 2013; Fehr ve Perlman. 2015; Chan vd. 2015; Hasöksüz vd. 2020;
Liu vd. 2020; Wang vd. 2020). Yeni Coronavirüs Hastalığı olan
COVID-19 son olmayacaktır. Tekelioğlu (2016) Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) verilerine göre yakın gelecekte dünya üzerinde küresel etkili
bir viral pandemi meydana geleceğini ve 233 milyon hasta insan, 7 ila
8 milyon arası ölüm ve 5 milyon civarında yatar hasta olabileceğini
bildirmiĢtir.
Avian Coronavirüsleri, kanatlı hayvanları enfekte ederler ve 2018
yılından beri kanatlı hayvanları enfekte eden tüm gamacoronavirüsler
taksonomik olarak Gamacoronavirus cinsinde yer almakta olup bu tek
tür olarak sınıflandırılmaktadır (Fehr ve Perlman, 2015; Fan vd. 2019;
de Witt ve Cook, 2020, 2020; ICTV 2020). Enfeksiyöz bronĢit virüsü
(IBV) tavuklarda enfeksiyonlara yol açan en önemli tavuk CoV‘ü
olarak bilinmektedir. Tavukların dıĢında hindi, sülün, kaz, ördek,
güvercin ve Beç tavuklarında da avian CoV‘lerinin neden olduklarının
kesin olarak bilindiği enfeksiyonlara rastlanılmaktadır (Murphy vd,
1999; Fehr ve Perlman, 2015; de Witt ve Cook, 2020, 2020; Al Saedi,
Yanar ve Tekelioğlu, 2021). Tavukların IBV günümüze kadar her
yönüyle çok iyi bilinmektedir ancak diğer kanatlı hayvanların
CoV‘leri hakkında daha sınırlı bilgiler mevcuttur. Bu bölümde kanatlı
hayvanların CoV‘leri detaylı olarak sunulacak ve memelilerdeki
CoV‘ler ile aralarında nasıl iliĢkiler olabileceği ele alınacaktır.
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1. TAKSONOMİ VE GENOM
Coronavirüsler memeliler ve kanatlı hayvanlarda Ģiddeti değiĢen
enfeksiyonlara yol açabilen çok geniĢ bir virüs ailesidir. CoV'ler
Nidovirales

takımından

Coronaviridae

ailesinde

yer

alırlar.

Coronaviridae ailesi Torovirinae ve Orthocoronavirinae olarak iki alt
aileye ayrılır. Orthocoronavirinae alt aileside genetik farklılıklara ve
serolojik olarak çapraz reaksiyonlara göre her biri birkaç tür içeren
Alpha-, Beta-, Gamma- ve Deltacoronavirüs olarak dört cinse ayrılır
(Fehr ve Perlman, 2015; Fan vd. 2019; de Witt ve Cook, 2020, 2020;
ICTV 2020), (ġekil 1).

Şekil 1: Corona virüs ailesi. (Demir, Kılıç ve Tekelioğlu. 2020; Lau, vd.den‘ adapte
edilerek yeniden çizilmiĢtir. 2015).

CoV‘ler pozitif polariteli, tek sarmallı RNA (+ssRNA) virüsleridir,
zarflı yapıdadırlar, genom bölümlere ayrılmamıĢtır ve dört temel viral
protein olarak spike glikoproteini (S), zarf proteini (E), membran
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glikoproteini (M) ve nükleokapsid proteini (N) vardır (Lomniczi,
1977) (ġekil 2).

Şekil 2: Coronavirüsünün ve spike proteininin Ģematik görüntüsü (Sriwilaijaroen ve
Suzuki, 2020).

Cov‘ler RNA‘lı virüsler arasında en büyükleridir ve yaklaĢık 26 ila 32
kilobaz arasında değiĢen büyüklükte genoma sahiptirler (Woo vd,
2010). Coronavirüslerin genom boyutu, Elektron mikrograflarında,
adlarının türetildiği güneĢ tacını anımsatan bir görüntü oluĢturan,
yüzeylerinden çıkıntı yapan silindirik ve sona doğru kademeli olarak
geniĢleyen karakteristik Ģekildeki sivri uçları vardır (Almeida vd,
1968), (ġekil 3). Spike (S) adı verilen bu çıkıntılar, virüsün konak
hücrelere bağlanmasından ve viral zarfın konak hücre zarı ile
füzyonundan sorumlu olan proteinleridir. Spike proteinin yanı sıra,
coronavirüs parçacıkları düzenli olarak nükleokapsid- (N), membran(M) ve zarf- (E) proteini olmak üzere üç yapısal protein daha içerir. N
proteini viral RNA ile iliĢkilidir ve nükleokapsidin sarmal simetrisini
oluĢturur. Ayrıca transkripsiyon süreçlerinde de önemli bir rol oynar
(Verheije vd, 2010; Zunigavd, 2010). M proteini, hem spike proteini
hem de nükleokapsid proteini ile etkileĢime giren bir membran
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proteinidir (Opstelten vd, 1995). Partikül oluĢumunu düzenlediği
düĢünülürken, M-proteininin N-proteini ile birlikte virüs partikülü
içinde küresel bir çekirdek kabuğu oluĢturduğu öne sürülmüĢtür
(Risco vd, 1996). E-proteinin iĢlevi Ģimdiye kadar tamamen açıklığa
kavuĢturulamamıĢtır. Bununla birlikte, E-proteini sadece M-proteini
ile birlikte virüs benzeri parçacıklar oluĢturabildiğinden, viral
birleĢmede bir fonksyonu olduğu düĢünülmektedir (Vennema vd,
1996). Bu dört yapısal proteine ek olarak, bazı betacoronavirüsler,
hemaglutinin-esteraz proteininede (HE-proteini) sahiptir. Bu enzim
Ġnfluenza A virüslerinin nöraminidazı gibi, reseptör parçalayıcı etkiye
sahiptir (Herrler vd, 1991). Bazı istisnalar dıĢında, alfa ve beta
CoV'ler memelileri enfekte ederken, gama ve delta CoV'ler kuĢlarda
bulunur.

Şekil 3: Coronavirüsün transmisyon elektron mikroskop görüntüsü (Murphy 1975).
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2. KANATLI HAYVAN CORONAVİRÜS ENFEKSİYONLARI
2.1. Avian Gammacoronavirüsleri
Tavukların Enfeksiyöz BronĢit Virüsü (Infectious Bronchitis Virus –
IBV) hastalığı, Hindi Coronavirüsü (Turkey Coronavirus), Sülün
Coronavirüsü (Pheasant Coronavirus), Beç Tavuğu coronavirüsü
(Guinea

Fowl

Coronavirus),

Ördek

Coronavirüsü

(Duck

Coronavirüsü), Kaz Coronavirüsü (Goose Coronavirus) ve Güvercin
Coronavirüsü (Pigeon Coronavirus) Avian Gamacoronavirüsleri
içinde yer almaktadırlar (de Groot vd, 2008; ICTV 2008) (Tablo 1).
Tablo 1: Kanatlı Hayvan Gamacoronavirüsleri (Avian Gamacoronavirüsleri).
TAKIM
(ORDER)
Nidovirales

AĠLE
(FAMĠLY)
Coronaviridae

CĠNS
(GENUS)
Gamacoronavirüs

TÜR
(SPECIES)
Avian
coronavirüsü
Infectious
Bronchitis Virus
Turkey
Coronavirus
Pheasant
Coronavirus
Guinea Fowl
Coronavirus
Duck
Coronavirus
Goose
Coronavirus
Pigeon
Coronavirus

KONAK
(HOST)
KuĢlar
Tavuk
Hindi
Sülün
Beç
Tavuğu
Ördek
Kaz
Güvercin

2.2. Tavuk Enfeksiyöz Bronşit Virüsü (Infectious Bronchitis
Virus – IBV)
Enfeksiyöz bronĢit virüsü (Infectious Bronchitis Virus - IBV),
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tavuklarda enfeksiyona yol açtığı bilinen tek Gamacoronavirüsüdür.
Hayvanlarda coronavirüs ile iliĢkilendirildiği bildirilen ilk hastalıklar
1920‘li yılların sonlarında Kuzey Amerika'da evcil tavuklarda akut
solunum yolu enfeksiyonu ortaya çıkmasıyla birlikte rapor edilmeye
baĢlanmıĢtır (Estola 1970). Takip eden 1931 yılında tavuklarda yeni
doğan civcivlerin %40 ile %90 arasında yüksek mortalite oranlarıyla
seyreden, hasta hayvanların birbirleriyle temaslarıyla, bronĢiyal
eksüdatlar ve kloaka yoluyla bulaĢabilen, nefes nefese kalma ve
halsizlik ile karakterize edilen tavuklarda yeni bir solunum yolu
enfeksiyonunun varlığı bildirilmiĢtir (Schalk ve Hawn, 1931,
Fabricant 1998). 1933 yılında Leland David Bushnell ve Carl Alfred
Brandly (1933) enfeksiyona neden olan virüsü izole ettiklerini
açıkladılar ve bu yeni virüs daha sonraki yıllarda Enfeksiyöz BronĢit
Virüsü (Infectious Bronchitis Virus - IBV) olarak adlandırılmıĢtır.
1937 yılında Charles D. Hudson ve Fred Robert Beaudette virüsü ilk
kez laboratuar koĢullarında hücre kültüründe ürettiler ve bu izole
edilen virüs sonraki yıllarda Beaudette suĢu olarak bilinir hale
gelmiĢtir (Decaro, 2011).
2.2.1. Klinik Bulgular ve Patogenez
Enfeksiyöz BronĢit (IB), tavukların üst solunum yolu ve ürogenital
sistemlerini etkileyen akut, çok bulaĢıcı bir viral hastalığıdır. IB'nin
etiyolojik ajanı, grup 3 Coronavirüs cinsinin bir üyesi olan Enfeksiyöz
BronĢit

Virüsü'dür

(IBV).

Hastalık

dünya

çapında

dağılım

göstermektedir. Kanatlı hayvan yetiĢtiriciliği ve endüstrisi için büyük
kayıplara yol açabilme potabnsiyeli nedeniyle ekonomik olarak
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önemlidir (Cavanagh ve Gelb, 2008, de Witt ve Cook, 2020, 2020).
Günümüze kadar birçok IBV suĢu ortaya çıkmıĢ ve yüzlerce suĢ
tanımlanmıĢtır ancak pek çoğu kısa bir süre sonra tekrar ortadan
kaybolmuĢtur (Cavanagh, 2007). Bu çok sayıdaki IBV suĢlarından
ancak az sayıdakileri kanatlı popülasyonlarında uzun süreler boyunca
kalıcı olmuĢ ve hastalık nedeni olarak varlıklarını sürdürmüĢlerdir
(Cook vd, 2012).
IBV enfeksiyonu birincil olarak oronazal yol ile bulaĢır. Virüs için
öncelikli olarak hedef hücreler, üst solunum yollarının solunum
epitelinin hücreleridir. Oradan, IBV viremi yoluyla diğer organlara
yayılır. IBV'nin replikasyonu böbrekler, sindirim sistemi, yumurta
kanalı ve testisler dahil olmak üzere birçok dokuda tanımlanmıĢtır
(Cavanagh, 2007). IBV enfeksiyonunun kuluçka süresi 24 ila 48
saattir. Morbidite genellikle >%90'a ulaĢır ve bir sürüdeki tavuklar
arasında aerosol ve mekanik yollarla viral yayılma hızla gerçekleĢir.
Mortalite %40 ila %90 arasında değiĢen yüksek seviyelere çıkabilir ve
enfekte eden serotip, yaĢ, konakçı bağıĢıklık durumu, ikincil
bakteriyel enfeksiyonlar gibi faktörlerin etkisi altında ve virüs suĢunun
virülansına bağlı olarak farklılık göstermektedir.
Civciv ve genç (6 haftalıktan küçük) hayvanlarda 6 haftaya kadar
uzayan enfeksiyon süresince hafiften Ģiddetli enfeksiyonlara değiĢen
klinik tablolar gözlenebilir. Genç kanatlılarda ölümler ~%25'e kadar
veya üriner sistemi etkileyen nefritis olgularında haftalık %1 gibi
yüksek bir orana ulaĢabilir (Cavanagh ve Gelb, 2008). Solunum yolu
enfeksiyonları, nefes almada zorluk, gözlerde ĢiĢkinlik ve sulanma,
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burun akıntısı, hapĢırma, hırıltı ve uyuĢukluk oluĢtuğu bildirilmiĢtir
(Cook

vd,

2012).

6

haftalık

tavukları

etkileyen

salgınlar,

civcivlerdekine benzer belirtilerle karakterize edilir, ancak burun
akıntısı o kadar sık görülmez. KuĢlar dikkatli bir Ģekilde tutularak
veya geceleri sessiz oldukları zamanlarda dinleyerek sürü muayenesi
yapılmadığı takdirde hastalık fark edilmeyebilir (Cavanagh ve Gelb,
2008). Tepkisizlik, kabarık tüyler, nemli dıĢkı, susama ve yüksek
ölüm oranı, IBV‘nin nefropatojenik suĢlarıyla iliĢkili enfeksiyon
belirtileridir (Brown vd, 1987; Winterfield ve Hitchner, 1962).
Solunum yolu enfeksiyonu epitel dokuya zarar verir ve genç tavukları
genellikle patojenik bakteriler ikincil enfeksiyonlara yatkın hale
getirir. Örneğin, piliçler genellikle hava kesesi iltihabından ve
sistemik

kolibasilozdan

muzdariptir

(Matthijs

vd,

2005).

Nefropatojenik suĢlar daha az solunum belirtileri (Ziegler vd, 2002) ve
lezyonlar (Glahn vd, 1989) oluĢturur, ancak yüksek sayıda ölümlere
neden olabilir (Cook vd, 2001; Li ve Yang, 2001; Pensaert ve
Lambrechts, 1994). Enterik dokuların enfeksiyonu genellikle klinik
olarak kendini göstermez, ancak uzun süre kalıcı olur ve fekal virüs
atılımına neden olarak enfeksiyonun sürü arasında veya kümeste
yayılmasında rol oynar (Wang vd, 1998). Sözde yalancı katman
sendromu, erken yaĢta enfekte olan kuĢların görünüĢte sağlıklı
büyümeleri ancak yumurta kanalındaki bozulma nedeniyle yumurta
üretememeleri olgusunu tanımlar. Bu vakadaki patolojik bulgular,
patent dıĢı ve kistik yumurta kanalları ile birlikte sağlam
yumurtalıkları içerir. Sonuç olarak yumurtalar dıĢarıya çıkarılamaz ve
yumurtlama gerçekleĢmez (Liu, 2004; Hesse, 2015).
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Enfekte kümes hayvanlarının trakea, burun kanalları ve sinüslerinde
seröz, kataral veya kazeöz eksudatlar bulunur. Akut enfeksiyon
sırasında hava keseleri köpüklü olabilir ve daha sonra bulutlu hale
gelebilir ve sarı kazeöz eksüdatlar içerebilir. Büyük bronĢların
çevresinde

pnömoni

alanları

fark

edilebilir.

Nefropatojenik

enfeksiyonlarda, genellikle üratlarla ĢiĢmiĢ tübüller ve üreterler ile
ĢiĢmiĢ ve soluk böbrekler gözlemlenir (Ziegler vd, 2002). Sıvı haldeki
yumurta içeriğinin materyali, üretimde olan tavukların karın
boĢluğundan kaynaklanabilir, ancak bunlar, yumurta üretiminde gözle
görülür bir düĢüĢe neden olan diğer hastalıklarda da görülebilen
olgulardır.

Kistik

yumurta

kanalları

çok

genç

yaĢta

IBV

enfeksiyonunun bir sonucu olabilir (de Wit vd, 2011) ve olgunluğa
eriĢtiğinde yumurta üretiminde sıvı haldeki yumurta (sulu yumurta)
bozukluğunun nedenidir. Hasta tavuklarda yumurtanın içeriğinde
(sulu yumurta akı) ve dıĢ kabuğunda ise (kırılgan, yumuĢak, düzensiz
veya sert kabuklu, kabuksuz) yumurta kalitesi kaybı gözlemlenir
(Merck, 2005; Cavanagh ve Gelb, 2008; Mahin 2008), (ġekil 4).
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Şekil 4: IBV enfeksiyonunda yumurta kabuğu bozuklukları (Mahin 2008).

2.2.2. Tanı
Tavukların coronaviral IBV hastalığının kesin tanısı için laboratuar
muayenesi,

nekropsi

konvansiyonel

ve

histopatoloji

yöntemlerden

virüs

gereklidir.
izolasyonu,

Bu

amaçla

seroloji

ve

immünohistokimya yoluyla viral antijenlerin saptanması ile moleküler
yöntemlerden konvansiyonel PCR ve Real Time PCR yöntemleri ile
viral RNA'nın saptanması yöntemleri uygulanmaktadır. ELISA veya
HI testi ile artan antikor titrelerinin tespiti ve Rt-PCR sonrası
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sekanslama ile filogenetik inceleme önemlidir. Özellikle IBV ile
klinik bulgular yönünden benzerlik gösteren Newcastle hastalığı
virüsü (NDV), avian metapneumovirüs, enfeksiyöz laringotracheitis
virüsü, mikoplazmalar, A. paragallinarum ve Ornithobacterium
rhinotracheale enfeksiyonlarından laboratuar tanı ile ayırt edilmeleri
gereklidir. ELISA ile serokonversiyon veya IBV'ye karĢı antikor
titresinde bir artıĢ veya hemaglütinasyon inhibisyonu veya virüs
nötralizasyon testleri, solunum yolu hastalığı öyküsü veya azalmıĢ
yumurta üretimi olduğunda tanı için kullanılabilir (MSD 2021)
Kesin tanı genellikle virüs izolasyonu ve identifikasyonuna dayanır.
Virüs, trakeal, çekal tonsil ve/veya böbrek dokusu homojenatlarının 911 günlük SPF tavuk embriyolarına inokulasyon ile izole edilebilir,
IBV'nin büyümesi embriyo bodurluğu ve kıvrılması ve mezonefrosta
üratların birikmesi ve değiĢken mortalite ile doğrulanır. Alternatif
olarak, IBV trakeal organ kültürlerinde izole edilebilir, virüs büyümesi
siliyer motilitenin kesilmesiyle gösterilir. Bazı saha suĢlarının
izolasyonu için virüsün birkaç pasaj geçiĢi gerekli olabilir. Tanı
genellikle trakeal, çekal tonsil veya böbrek dokusunun nükleik asit
ekstraktlarında viral RNA'yı saptamak için Reverse Transkriptaz PCR
yöntemleri kullanılarak gerçekleĢtirilir. Bir sürüde kullanılan aĢılardan
farklı serotiplerin neden olduğu salgınları teĢhis etmek için virüslerin
tiplendirilmesi son derece önemlidir. Virüs nötralizasyon testlerinde
bilinen serotiplerle aĢılanmıĢ SPF tavuklarından alınan serumlar
kullanılarak serotipler tanımlanmıĢtır. Ancak, bu pahalı ve zaman alıcı
olduğu için hemen elde edilemez. Spike glikoproteinin S1 bölgesi,
virüs serotipi ile iliĢkili olan virüsün genetik tipini belirlemek için
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kullanılabilir. Bu bölgeden türetilen RT-PCR ürünleri, nükleotid
dizilimi ile analiz edilebilir, ardından, bilinen suĢlarla iliĢkisini
belirlemek için GenBank'taki dizilerle karĢılaĢtırılan çıkarsanan amino
asit dizisi analiz edilebilir (MSD 2021). Ülkemizde yapılan
çalıĢmalarda Temel Yerel Hizalama Arama Aracı (BLAST)
sonuçlarına göre Türkiye‘de broyler ve damızlık sürülerinden izole
edilen IBV virüslerinin EU780077 (IS/1494/06 IBV suĢu) ile iliĢkili
olduğu ortaya konmuĢtur (Kahya vd, 2013).
2.2.3. Tedavi, Korunma ve Kontrol
2.2.3.1. Tedavi
IBV enfeksiyonunun bilinen spesifik bir tedavisi mevcut değildir,
ancak bakteriyel nedenli ikincil ve koenfeksiyonları önlemek için
antibiyotikler kullanılabilmektedir.
2.2.3.2. Biyogüvenlik
IBV

enfeksiyonunun

korunma

ve

kontrolünde

biyogüvenlik

uygulamaları bir zorunluluktur. Biyogüvenlik, bulaĢıcı hastalık
bulaĢma riskini en aza indirmek için zararlı organizmaların (örn.
virüsler, bakteriler, mantarlar, parazitler vd.) hayvanlara ve bitkilerle
temasını ve/veya yayılmasını önlemeyi amaçlayan önlemleri ifade
eder. Tarımda bu önlemler, gıda ürünlerini ve çiftlik hayvanlarını
zararlılardan, istilacı türlerden ve insan nüfusunun refahına katkıda
bulunmayan diğer organizmalardan korumayı amaçlar. Sürüler
arasında yeterli mesafe bırakılması, izolasyon ve dezenfeksiyon dahil
olmak üzere biyogüvenlik protokolleri, enfeksiyon ve hastalığın
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yayılmasını kontrol etmede önemlidir. Hasta ve taĢıyıcı hayvanların
saptanması ve sürüden uzaklaĢtırılması ve kontrolsüz ve aĢısız
hayvanların sürüye katılımlarının önlenmesi gerekmektedir.
2.2.3.3. İmmünite
Kanatlı hayvanların bağıĢıklık sistemi lenfoid organlarının bulunması
ve antikor oluĢumunda çeĢitliliği sağlayan antikor tepkileri ile ve
maternal bağıĢıklığın aktarılmasındaki yolaklar ile memelilerin
bağıĢıklık sistemlerinden farklılıklar gösterirler. Bursa fabricius (Bhücreleri) ve timus (T-Hücreleri) lenfoid organlar olarak kabul edilir.
Kanatlı hayvanlarda temel olarak hücre aracılı (cell-mediated) ve
humoral (sıvısal) olmak üzere iki tip immün yanıt oluĢumu söz
konusudur.
Lökositler, Mast hücreleri, makrofajlar, nötrofiller ve dendritik
hücreler lenfositler, monositler, doğal öldürücü (natural killer)
hücreler ve antijen sunan hücreler hücre aracılı immünitenin
geliĢiminde görev alan hücrelerdir. T-lenfositler öldürücü etkileri ile
immün sistemin diğer hücreleri üzerinde yönlendirici etki sağlayarak
hücresel immün yanıt geliĢiminde görev alırlar (Hamer, 1974; Arda
vd, 1994, Gültepe vd, 2018).
Antikor sentezleyen plazmanın öncü hücreleri olan Bursa fabricius
kaynaklı hücre B-lenfositlerdir. Humoral immünite geliĢiminde
(secretuar immünite) ise immünglobulinler (IgA, IgM, IgY) görev
alırlar ve B-lenfositlerin plazma hücrelerine dönüĢerek, antijene özgül
çeĢitli izotiplerde ürettikleri antikorlar adı verilen immünglobulinlerin
aracılığıyla meydana gelmektedir (Hamer, 1974; Zhao vd, 2000,
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Gültepe vd, 2018). Tavuklarda bulunan IgY, dolaĢımdaki baĢlıca
antikordur ve memeli IgG'sinin kuĢlardaki karĢılığıdır, aynı zamanda
IgE ile de yapısal ve fonksiyonel benzerlikler de göstermektedir.
Önceki

yıllarda

ve

bazı

kaynaklarda

IgY

-IgG-

olarak

isimlendirilmiĢtir. Kanatlı hayvanlarda IgD kodlayan bulunmadığı
yönünde kanıtlar bulunmaktadır ve bu nedenle hiçbir kanatlı hayvanda
günümüze kadar IgD saptanamamıĢtır (Zhao vd, 2000).
2.2.3.3.1. Hücre Aracılı İmmünite
IBV'ye karĢı trakeada geliĢen lokal hücresel bağıĢıklığın enfeksiyona
karĢı koruma için önemli olduğu ve lokal hücresel bağıĢıklığın
muhtemelen virüsün büyümesini engelleyen hücresel immün yanıt
olduğu yapılan çalıĢmalarda gösterilmiĢtir (Gomez ve Raggi, 1974).
AĢılama veya IBV enfeksiyonunu takiben, trakea, yumurta kanalı,
bağırsak, hardian bezi ve çekal bademciklerden yıkamalarda IBV'ye
özgü IgA ve IgY (IgG) tespit edilmiĢtir ve trakeal kesitlerde antikor
salgılayan hücreler de görülmüĢtür (Raj ve Jones, 1997). Harder
bezinden elde edilen gözyaĢı sıvısı, okulo-nazal IBV aĢısı aĢılamasına
karĢı koruyucu olan IBV'ye özgü IgA içeriyordu. Bu, harder bezinin
çıkarılmasının, bir günlük aĢılanmıĢ civcivlerde IBV enfeksiyonuna
karĢı koruma seviyesinin azalmasıyla sonuçlanmasının bir kanıtı
olarak sunulmuĢtur (Davelaar, 1980). IBV'ye özgü IgA ve IgY (IgG)
seviyeleri, farklı tavuk hatlarında farklılık gösterir ve ayrıca enfekte
eden suĢa göre değiĢebilir.
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2.2.3.3.2. Humoral (Sıvısal) İmmünite
IBV ile enfekte kanatlılarda hümoral immün yanıt genellikle ELISA,
virüs nötralizasyon testi (VN) veya hemaglütinasyon inhibisyon
muayeneleri (HI) ile serumdaki antikor yüksekliklerinin saptanmasıyla
ölçülür. ELISA ve HI testleri, maruziyetten sonraki dört gün içinde
tespit edilebilen ve maruziyetten 21 gün sonra pik yapan IgY (IgG)'yi
tespit etmek için yaygın olarak kullanılır. IgY (IgG) titreleri haftalarca
yüksek kalabilir (Raj ve Jones, 1996; Mockett, 1991). IBV
maruziyetini takiben IgM yanıtı, IgY (IgG) yanıtı kadar uzun
kalmamaktadır. IgM titresi, maruziyetten 8 gün sonra zirve yapar ve
ardından bir düĢüĢ gelir, ancak IgM, ikinci bir immünizasyonun
ardından titrede tekrar yükselebilir. Ġkincil IgM yanıtı, IgY (IgG) ile
aynı zamanda zirve yaptıktan sonra çok hızlı bir Ģekilde azalmaktadır
(Mockett, 1981; Martins, 1991). Bu immünoglobulin yanıtları,
bursektomize tavuklarda ve kimyasal olarak B-hücreleri tükenmiĢ
olanlarda artan klinik belirtiler ve böbrek lezyonları ile gösterildiği
gibi IBV enfeksiyonlarına karĢı savunma için kritik öneme sahiptir
(McKinley, 2009). Humoral immün yanıta ek olarak, hücre aracılı
yanıt, IBV enfeksiyonlarından korunmada etkili olmaktadır. IBV
enfeksiyonunu takiben sitotoksik T-hücresi (CTL) yanıtında önemli
bir artıĢ görülebilir ve bu da viral yükte ve klinik belirtilerde bir
azalma ile iliĢkilidir (Seo ve Collisson, 1997). Bu, enfeksiyondan 10
gün sonra zirveye ulaĢan ve aynı zamanda viral yükün zayıflamaya
baĢladığı ve IgY (IgG) hümoral yanıtının ortaya çıktığı bir zamanda
azalmaya baĢlayan bir CD8+/CD4- yanıtıdır. Bu, CTL yanıtının IBV
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enfeksiyonlarına

karĢı

erken

evre

bir

yanıt

olabileceğini

göstermektedir (Seo ve Collisson, 1997; McKinley, 2009).
2.2.3.3.2. AŞI
IBV enfeksiyonunun kontrolü için aĢılama kanatlı popülasyonun
hastalıktan

korunabilmesinde

en

etkili

yöntem

olarak

kabul

edilmektedir ve bu amaçla canlı atenüe aĢılar baĢta olmak üzere farklı
aĢıların uygulanması gerekmektedir. IBV kanatlı popülasyonları
içinde

hızla

yayılmaktadır,

bu

nedenle

sadece

biyogüvenlik

önlemlerinin ve tek yaĢ sistemlerinin hastalığın kontrol altında
tutulabilmesinde tek baĢlarına etkili olmadığı bilinmektedir (Hesse,
2015).
Sürüleri IBV'ye karĢı bağıĢıklama fikri, yumurtlamadan önce (8 ila 16
hafta arasında) IBV ile enfekte olmuĢ tavukların hafif solunum
belirtileri gösterdiğini ve herhangi bir olumsuz etki göstermediğini,
yumurtlamanın baĢlangıcına ulaĢtıklarında hastalığa karĢı bağıĢıklık
kazandıklarını

gösteren

saha

gözlemlerinden

ortaya

çıkmıĢtır

(Fabricant 1998). Bu, halihazırda uygulanmakta olan kapsamlı
bağıĢıklama programlarının baĢlangıç noktasıydı. En yaygın olarak
kullanılan ―H‖ aĢıları ilk olarak 1960'ların baĢında Hollandalı bir
yüksek lisans öğrencisi tarafından Almanya'da geliĢtirildi ve en
önemli temsilcisi her yerde bulunan H120 aĢısıdır (Bijlenga vd, 2004,
WHO ATCVet 2021). 1956 yılında Jungherr ve ark. (Fabricant 1998),
Connecticut ve Massachusetts izolatlarının benzer bir hastalık
ürettiğini ancak çapraz koruma veya çapraz nötralize etmediğini
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bildirdi. Bu, enfeksiyöz bronĢit (IB) virüsleri arasında antijenik
varyasyonun varlığının ilk kanıtıydı.
1950'lerden beri canlı atenüe enfeksiyöz bronĢit virüsleri hastalığa
karĢı aĢılamak için kullanılırken, 1960'lar ve 1970'lerden baĢlayarak
inaktive virüsler geliĢtirildi (Cavanagh, 2005; Hitchner, 2004; Coria,
1973). Canlı atenüe aĢılar, embriyonlu tavuk yumurtalarında artık
tavuklar için yüksek derecede patojenik olmayan ancak yine de
immünojenik

olana

kadar

seri

olarak

geçirilen

virüslerden

üretilmektedir. AĢılar için seçilen virüsler, o bölgede en yaygın olan
serotipe

veya

ciddi

salgınlara

neden

olabilecek

serotiplere

dayanmaktadır (Cavanagh ve Naqi, 2003). Massachusetts serotip
aĢıları, virüs birçok farklı ülkeden izole edildiği için dünya çapında da
kullanılmaktadır (McKinley, 2009). AĢılar, tek bir IBV suĢundan veya
iki veya daha fazla suĢun bir kombinasyonundan oluĢabilir. CanlızayıflatılmıĢ aĢılar, piliçleri yumurtadan çıktıkları gün aĢılamak ve
ayrıca iki haftalık damızlık ve yumurtacıları beslemek için kullanılır
(Cavanagh ve Naqi, 2003). Canlı aĢılar, bir aerosol demeti ile veya
içme suyunda toplu uygulama yöntemleri kullanılarak verilir ve
genellikle güçlü bir bağıĢıklık tepkisi sağlar. AĢılar, homolog bir
suĢtan gelen tehdide karĢı mükemmel koruma sağlar, ancak spike
proteinindeki amino asit değiĢikliklerinden dolayı, heterolog tehdide
karĢı zayıf koruma vardır (McKinley, 2009). Bir günlük piliçlerde aĢı
Ģiddetli bir reaksiyona neden olur, ancak Ģiddet, maternal antikorların
varlığı ile azaltılabilir. Maternal antikorlar, günlük tavuklarda tehdide
karĢı bir miktar koruma sağlayabilir, ancak aĢının etkinliğini de
azaltabilir (Klieve, 1988; Mockett vd, 1987). Maternal antikor aĢının
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etkinliğini azaltabileceğinden, yetiĢtiriciler ve damızlıkçılar, maternal
antikor titresinin çok düĢük olduğu iki ila üç haftalık arasında canlı
atenüe aĢı kullanarak ilk immünzasyonu sağlarlar. Sonraki aĢılar 7-12
veya 16-18 haftalıkken verilebilir ve damızlıklar 8-10 haftalık
aralıklarla aĢılanabilir (Cavanagh ve Naqi, 2003). Yağ emülsiyonu ile
inaktive edilmiĢ aĢılar, canlı atenüe aĢı virüsü ile hazırlandıktan birkaç
hafta sonra damızlık ve yumurtacı tavuklara ayrı ayrı enjeksiyon
yoluyla uygulanabilirler. Ġnaktive aĢılar, ilk doz aĢı ile immünite
olmadan, yüksek dozda inaktive edilmiĢ aĢı verildiğinde bile homolog
IBV tehdidine karĢı iyi bir koruma sağlamazlar (Cavanagh 2005; Song
1998). Bu aĢılar, daha kalıcı bir antikor tepkisini uyarmak için
yetiĢtiricilere ve damızlıkçılara verilir. Canlı aĢının toplu olarak
uygulanması, büyük bir kanatlı çiftliğinin aĢılanmasında pratik bir
yaklaĢım olsa da, homojen bir aĢı uygulaması sağlamaz (McKinley
2009). Ek olarak, aĢılamanın sağladığı koruma, büyük ölçüde uygun
depolama, uygulama ve yeterli aĢı dozunun uygulanmasına bağlıdır.
Koruma ayrıca, enfekte eden suĢun virülansına ve ikincil bakteriyel
enfeksiyonun varlığına veya bir bağıĢıklık baskılayıcı virüsün
varlığına da bağlı olabilir (Raj ve Jones, 1997).
IBV enfeksiyonundan korunma amacıyla geliĢtirilmiĢ farklı aĢı
formülasyonları mevcuttur (ATCvet kodları: tipik olarak yağ
emülsiyonlu ve diğer kuĢ patojenleri ile birleĢtirilmiĢ inaktive aĢılar
için QI01AA03 (WHO, 2021) ve H120 ve Ma5 gibi aktif (canlı)
liyofilize suĢ aĢıları için QI01AD07 (WHO, 2021). En sık kullanılan
aĢı suĢları H120 ve H52'dir. Klasik olarak canlı - zayıflatılmıĢ suĢlar,
embriyonlu yumurtalarda tekrarlanan pasajlarla elde edilmiĢtir ancak
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günümüzde inaktive aĢılar da kullanılmaktadır (Cavanagh, 2007).
Özellikle yumurtacı sürülerde yumurta üretimindeki düĢüĢe karĢı bir
önlem olarak genç tavuklarda aĢılama ile elde edilen daha yüksek
düzeyde serotipe özgü antikorların oluĢumu daha yüksek koruma ile
iliĢkilidir (de Witt ve Cook, 2020). Türkiye‘de halen aĢılama ile ilgili
sorunların olduğu ve kümeslerde arzulanan homojen antikor titrelerine
ulaĢılmaması nedeniyle, kanatlı sürülerinin enfeksiyon riskiyle karĢı
karĢıya kalabileceği bildirilmiĢtir (Goncagül vd. 2020). Türkiye‘de
etlik piliç ve yumurtacı tavuk sürülerinde yapılan bir çalıĢmada kısmi
S1 sekanslarına dayalı olarak aĢı benzeri suĢlar da dahil olmak üzere
genetik olarak farklı AvCoV-IBV suĢlarının sürüler arasında dolaĢtığı
ve Türkiye'de de görülen Ġsrail varyant-2 suĢunun evrim geçirmekte
olduğu bildirilmiĢtir (Yılmaz vd., 2016). Türkiye‘de hem Ġsrail
varyant 2 (IS-Var2) hem de 793/B serotiplerinin varlığının rRT-PCR
ile incelenen örneklerde saptandığı ve farklı genotiplerin (H120 ve
4/91) kombinasyonu ile aĢılamaya karĢı bağıĢıklığın, IS-Var2 IBV
saha enfeksiyonu için koruyucu olamayacağı görüĢü bildirilmiĢtir
(Öngör vd., 2021).
2.3. Hindi Coronavirüsü (Turkey Coronavirus)
Hindi Coronavirüsleri (TCoV) tavuklardaki IBV‘den sonra ekonomik
olarak en önemli ve en iyi tanımlanmıĢ olan gamacoronavirüsüdür. Ġlk
olarak 1940‘lı yıllarda tanımlanmıĢtır ve dünya genelinde hindi
yetiĢtiriciliği yapılan bölgelerde yaygındır. Her yaĢtan hindi TCoV‘ün
neden olduğu hastalığa karĢı duyarlıdır. Özellikle genç hindiler
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arasında hızla yayılır ve yüksek ölüm oranlarına neden olur (Guy
2000; de Witt ve Cook, 2020).
Hindi coronavirüsü (TCoV) akut bir hastalığın nedenidir. Hindilerin
çok bulaĢıcı enterik hastalığı baĢlangıçta mavi ibik (bluecomb)
hastalığı olarak adlandırıldı (Nagaraja ve Pomeroy, 1997). Mavi Ġbik
hastalığı ilk olarak 1951 yılında hindilerde tanımlanmıĢ ve 1973
yılında hastalığın bir nedeninin coronavirüs (Gamacoronavirüs
cinsinden Avian coronavirüs türü) olduğu belirlenmiĢtir (Panigrahy
vd, 1973; Ritchie vd, 1973). Mavi Ġbik hastalığı, öncelikle genç
yumurtlayan tavukların bir hastalığıdır ve tavuk ve hindilerde görülür.
Enfekte hindilerde ibik ve sakallar solgun bir renk alır, tüyler kabarır,
iĢtahsızlık, kilo kaybı ve ıslak dıĢkı ve yeĢilimsi ishal ile karakterize
olan akut bulaĢıcı bir hastalıktır. Ayrıca palaz hastalığı, kuĢ
monositozu, yeni buğday hastalığı, X-hastalığı, yaz hastalığı,
hindilerin ateĢli çamur humması, çamur nezlesi ve bulaĢıcı
hazımsızlık olarak da adlandırılmaktadır (MSD 2021).
2.3.1. Klinik Bulgular ve Patogenez
TCoV enfeksiyonuna yakalanan hindiler yem ve su alımını azaltır ya
da keserler, ıslak dıĢkı, ishal ve vücut ağırlığı kaybı en baĢlıca klinik
bulgular arasında gözlemlenir. Özellikle genç hindi palazlarında
görülen yüksek mortalite ve büyüme geriliği ile iliĢkili ve bağıĢıklık
fonksiyon

bozukluğunu

tanımlayan

Palaz

Enteriti

ve

Ölüm

Sendromuna (poult enteritis and mortalitity syndrom - PEMS)
TCoV'nin de neden olduğuna inanılmaktadır (Paningray vd., 1973,
Ritchie vd., 1973, Barnes ve Guy, 1997; MSD 2021). Hindi
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yetiĢtiriciliğinde, anormal yumurtlama performansı tavuklarda IBV'ye
benzer Ģekilde görülebilmektedir ve TCoV enfeksiyonu ile iliĢkilidir.
Ancak, IBV'den farklı olarak, TCoV replikasyonu esas olarak bağırsak
yolu ve Bursa Fabriciusda gerçekleĢir ve bulaĢma genellikle fekal-oral
yol ile olur. IBV'de olduğu gibi, diğer sekunder patojenlerin eĢlik
etmesi ile birlikte geliĢen enfeksiyon hastalığın Ģiddetini artırabilir
(Guy 2010; de Witt ve Cook; 2020; MSD 2021).
Çapraz nötralizasyon testleri TCoV suĢları arasındaki antijenik farklar
olduğunu düĢündürmektedir, ancak varyantların sayısının IBV‘de
görülen kadar çok olmadıkları düĢünülmektedir. IBV ve TCoV
arasındaki iliĢki bir tartıĢma konusu olup özellikle de IBV aĢılarının
hindilerden izole edilmiĢ olması gerçeği zaman zaman kafa
karıĢıklığına da neden olmaktadır. TCoV'nin tavuklarda çoğaldığı
gösterilmiĢ olsa da tavuklarda bir hastalığa neden olduğunu gösteren
hiçbir kanıt bulunamamıĢtır. Ġki virüs açıkça yakından iliĢkilidir ve iki
virüsün arasında bazı genlerde %80'in üzerinde benzerlik bildirilmiĢtir
ve önemli spike proteinlerinde yaklaĢık %34 benzerlik bulunduğu
saptanmıĢtır (Cavanagh 2005). TCoV ve IBV genomları üzerinde
yapılan moleküler çalıĢmalar, ikisinin farklı virüs türleri olduğunu,
ancak muhtemelen ortak bir kökenden gelen virüsler olduklarını
ortaya koymuĢtur (Jindal vd., 2014; de Witt ve Cook, 2020).
2.3.1. Tanı
Hindilerde coronaviral enterit hastalığının kesin tanısı için laboratuar
muayenesi,

nekropsi

konvansiyonel
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Bu

amaçla

seroloji

ve

immünohistokimya yoluyla viral antijenlerin saptanması ile moleküler
yöntemlerden konvansiyonel PCR ve Real Time PCR yöntemleri ile
viral RNA'nın saptanması yöntemleri uygulanmaktadır. Hasta
hindilerde diğer enterik patojenler ile benzer klinik belirtiler ve
lezyonlar görülebileceği için ayırıcı tanı yapılması gerekmektedir.
Coronaviral enterit, astrovirüs, rotavirüs, reovirüs, Salmonella spp ve
crytosporidia'nın neden olduğu dahil olmak üzere diğer enterik viral,
bakteriyel ve paraziter enfeksiyonlardan ayırt edilmelidir. Tanısal
analizler için serum, bağırsak içeriği ve taze dokular, bağırsaklar ve
Bursa fabricius tercih edilen klinik örnekler arasında yer alırlar. Hasta
hayvanlardan, taze ölü ve ölüme yakın hayvanlardan yapılan
örnekleme sonrası elde edilen marazi maddeler her zaman soğuk
(4°C'de buz üzerinde) tutulmalıdır (Guy 2000; MSD 2021).
2.3.2. Korunma, Kontrol ve Tedavi
Hindiler muhtemelen Hindi Coronavirüsleri için tek doğal ev
sahibidir. TCV, enfekte olmuĢ kuĢların dıĢkılarıyla dökülür ve
dıĢkıların ve dıĢkıyla kontamine olmuĢ fomitlerin yutulması yoluyla
yatay olarak yayılır. Fomit parazit ya da mikrop gibi enfeksiyon
etkenlerini

taĢıyabilen

herhangi

bir

cansız

obje

olarak

tanımlanmaktadır. Enfekte hindiler, klinik hastalıktan kurtulduktan
sonra birkaç hafta boyunca virüsü yayarlar. Virüs genellikle aynı veya
komĢu çiftliklerde bir sürü içinde ve sürüden sürüye hızla yayılır.
Virüsün mekanik hareketi insanlar, aletler, araçlar ve böcekler
tarafından meydana gelebilir. Karaböceğin larvaları ve ev sinekleri
potansiyel mekanik vektörlerdir. Yabani kuĢlar, kemirgenler ve
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köpekler de mekanik vektörler olarak virüsü yayabilirler. TCV'nin
yumurtadan bulaĢtığına dair bir kanıt yoktur; bununla birlikte, kümes
hayvanları kuluçkahanede kontamine personel ve enfekte çiftliklerden
gelen yumurta kutuları gibi fomitler yoluyla enfekte olabilir (Guy
2000; MSD 2021).
Henüz geliĢtirilmiĢ koruyucu etkili ticari bir aĢı bulunmamaktadır.
Biyogüvenlik uygulamaları (bkz IBV korunma ve kontrol), etkili bir
koruyucu aĢı olmadığı için enfeksiyonu önleyebilir ve kontrol altına
alarak yayılmasını durdurabilir. Hindilerde coronaviral enteritin
sağlam biyogüvenlik uygulamalarıyla önlenmesi, tercih edilen kontrol
yöntemidir (Guy 2000; MSD 2021).
Enfekte hindiler, iyileĢtikten sonra uzun süreler boyunca virüsü
dıĢkılarıyla saçar; bu hindiler, dıĢkıları ve dıĢkılarının temas ettiği
materyaller, diğer duyarlı hindiler için potansiyel enfeksiyon
kaynaklarıdır. Enfekte hindilerin dıĢkıları, giysiler, botlar, ekipman,
tüyler ve araçlar dahil olmak üzere çeĢitli fomitlerde taĢınabilir. Diğer
potansiyel vektörler arasında yabani kuĢlar, kemirgenler, köpekler ve
sinekler bulunur. TCV'nin kontamine binalardan eliminasyonu,
nüfusun azaltılması ve ardından evlerin ve ekipmanların kapsamlı bir
Ģekilde temizlenmesi ve dezenfeksiyonu ile gerçekleĢtirilir. Temizlik
ve dezenfeksiyondan sonra, tesisler en az 3-4 hafta kuĢlardan
arındırılmalıdır (Guy 2000; MSD 2021).
TCV enteriti için spesifik bir tedavi yoktur. Antibiyotik kullanımı
ikincil bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanan ölümleri azaltabilir
ancak büyüme bozukluğunu ve geliĢme geriliğini azaltmaz. Ölümleri
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azaltmak

için

etkili

yönetim,

iyi

biyogüvenlik

uygulamaları

kuluçkahane sıcaklıklarını yükseltmeyi ve kalabalık koĢullardan
kaçınmak gerekmektedir (Guy 2000; MSD 2021).
2.4. Sülünlerin Coronavirüsü (Pheasants Coronavirus)
Sülünlerin CoV'leri (Pheasants Coronavirus -PhCoV-) sülünlerde CoV
enfeksiyonlara yol açarlar ve PhCoV nedensel ajan olarak
tanımlanmıĢtır. PhCoV IBV ve TCoV ile yakından iliĢkili
görünmektedir ve sülün yetiĢtiren iĢletmelerde giderek daha fazla
rapor edilmektedirler. PhCoV enfeksiyonun hem solunum hem de
böbrek problemleri ile iliĢkili olduğu bilinmektedir. PhCoV tavukta
replike olabilir, ancak tavuklarda enfeksiyona yol açtığına dair bir
kanıt bulunmamaktadır (de Witt ve Cook, 2020).
2.5. Beç Tavuğu Coronavirüsü (Guinea Fowl Coronavirus)
Beç tavuğunun CoV'leri (GfCoV) çok yüksek ölüm oranı, akut enterit
ve muhtemelen pankreas dejenerasyonu ile seyreden fulminant bir
hastalıkla iliĢkilendirilmiĢtir (Liais vd., 2014). Fulminant hastalık
terimi yeni bir hastalık veya durumun ani ve Ģiddetli baĢlangıcı olarak
tanımlanmakta olup terim genellikle kansere veya Ģiddetli enfeksiyona
atıfta bulunur ve nadiren travma kaynaklı durumlar için kullanılır.
Genetik olarak GfCoV virüsü IBV ve TCoV‘un her ikisine de
benzerlik göstermektedir. Her üç virüsün arasındaki en belirgin
farklılıkların spike (S) geninde bulunduğu ve ortak bir atadan
türedikleri öngörülmektedir. Ayrıca bıldırcın, tavus kuĢu ve keklikte
Gamacoronavirüs tespit edildiği bildirilmiĢtir (de witt ve Cook, 2020).
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Son söz; Avian coronavirüsleri SARS-CoV-2 virüsü hastalığı
(COVID-19) ile iliĢkili değillerdir ve kanatlı hayvanlarda enfeksiyon
oluĢtururlar. Coronavirüsler yüksek oranda türe özgüdürler ancak
benzer reseptörlere sahip hayvanların SARS-CoV-2 ile enfekte
olabildiği bilinmektedir. IB virüsüne ait S glukoproteinleri tavukların
konak

hücrelerinin

yüzeyindeki

Sialik

Asit

reseptörleri

ile

birleĢmektedir, SARS-CoV-2 virüsünün S glukoproteinleri ise duyarlı
hücrenin ACE-2 reseptörleri ile birleĢmektedir. Bu fenomen yakın
zamanda SARS-CoV-2 ile enfekte olabilen yarasalarda, vizonlarda ve
gelinciklerde gözlemlenmiĢtir. Kümes hayvanları ve çiftlik hayvanları,
reseptör özgüllükleri nedeniyle insanlarda SARS-CoV-2 (COVID-19)
enfeksiyonu

kaynağı

olarak

kabul

edilmemektedirler.

Avian

coronavirüsleri gamacoronavirüs cinsine aittir ve güncel bulgulara
göre

gamacoronavirüslerinin

rekombinasyona

uğradığı

ve

farklı
bu

kuĢ

türlerinin

potansiyele

sahip

arasında
olduğu

bilinmektedir. SARS-CoV-2 ise betacoronavirüs cinsine aittir ve
benzer Ģekilde betacoronavirüslerinin de farklı memeliler arasında
rekombinasyona uğradığı konusunda güçlü bulgular bulunmaktadır.
Ancak alfacoronavirüs veya betacoronavirüsü ile gamacoronavirüs
cinsleri arasında rekombinasyon olabileceğine dair bilimsel bir kanıt
bulunmamaktadır. Bu olasılık farklı cinslerde bulunan virüslerin aynı
anda aynı duyarlı canlıda ve aynı konak hücre içerisinde bulunarak
enfeksiyon oluĢturması gerekliliğini beraberinde getirmektedir ve bu
olasılık mümkün görünmemektedir. SARS-CoV‘leri salgınları sonrası
coronavirüs araĢtırmalarının artması, coronavirüs soyagacı (filogenisi)
çalıĢmaları ile ilgili büyük bir bilgi artıĢına neden olmuĢtur.
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Coronavirüslerinin duyarlı konakçılar arasında hızlı ve yüksek
yayılma kabiliyeti ve dünya çapında geniĢ yayılımı, geniĢ genetik
çeĢitliliği ve genomlarının sık rekombinasyonu, insan ve hayvan
arasındaki etkileĢimin artması ve temas sonrası aktivite fazlalığı göz
önüne alındığında, bu virüslerin insan sağlığını tehdit etmeye devam
ettiği düĢünülmektedir. KuĢ IgY immünoglobulinlerinin SARS-CoV2 viral spike glikoproteinlerinin insan ACE2 protein reseptörlerine
kritik ilk tutunmasını baĢarılı bir Ģekilde inhibe ettiği ve viral
replikasyonu inhibe ettiği bildirilmiĢtir ve yeni enfeksiyona karĢı
koruma sağladığı ve intranazal olarak uygulandığında yerleĢik
enfeksiyonu azalttığı hayvan modellerinde yapılan çalıĢmalarda
gösterilmiĢtir. SARS-CoV-2'nin viral bağlanmasını ve replikasyonunu
inhibe eden büyük miktarlarda IgY üretiminin mümkün olduğu ve
sadece iki yumurta tavuğu kullanılarak bu veya benzeri materyalin bir
intranazal sprey ve/veya diğer mukozal koruyucu ürünlere dahil
edilmesinin enfeksiyon ve yayılmayı azaltmada etkili olabileceği
bildirilmiĢtir (Artman vd., 2021). Sonuç olarak, SARS CoV-2
pandemisinden

çıkarılacak

önemli

dersler

arasında,

zoonotik

potansiyeli yüksek diğer bulaĢıcı hastalıkların yayılmasını sınırlamak
ve en aza indirmek için gelecekte veteriner hekimlik ile halk sağlığı
hizmetleri arasında ‗Tek Sağlık – One Health‘ perspektifinde daha
yakın iĢbirliğinin gerekli olduğu anlaĢılmaktadır.
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GİRİŞ
Plastik maddeler endüstriyel üretimde, ambalajlamada ve insanların
günlük yaşamında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Makroplastik parçalar güneşten gelen ultraviyole ışınları, mekanik kuvvetler
ve havanın neden olduğu bir fotodegradasyon süreciyle daha küçük
parçacıklara ayrışarak mikroplastikleri oluştururlar (Phillips ve
Bonner, 2015). Diğer mikroplastik kaynakları ise tekstillerde bulunan
akrilik, polyester ve poliamid lifler olabilmektedir (Browne ve ark.,
2011). Mikroplastikler çapı 1 µm ile 5 mm arasında değişen plastik
artıklar olarak tanımlanabilirler (Law, 2017). Plastiğin yoğunluğu
polimerin tipine ve üretim sürecine bağlı olarak önemli ölçüde
değişmektedir. Mikroplastikler son yıllarda doğal ortamlarda en çok
ortaya çıkan kirleticiler arasında yer almaya başlamıştır. Mikroplastik
kirliliği tüm sucul ekosistemleri etkileyen ve hızla büyüyen küresel bir
problem olmaya başlamıştır. Sentetik polimerlerin dünya genelinde
yüksek seviyelerde üretilmesi ve ayrıca bu ürünlerinin günlük
yaşamda da yaygın olarak kullanılması, plastiği çevrede en bol
bulunan insan yapımı ürün haline getirmiştir (Browne ve ark., 2011).
Sargasso denizinde, İngiltere çevresindeki kıyı sularında ve Kuzeybatı
Atlantik'teki plastik kirliliğine ilişkin ilk endişe verici raporlar 1970'li
yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır (Galafassi ve ark., 2021). Plastiğin
potansiyel olarak sularda bulunması, balıklar tarafından yutulması da
dahil olmak üzere bazı çevresel etkilere neden olmaktadır (Browne ve
ark., 2011). Denizlerde yaşayan balıklar ve diğer organizmaların
karşılaştığı atıkların yaklaşık % 92'sini plastikler oluşturmaktadır.
Plastik maddelerin balıklarda ve doğal yaşamdaki dolaşma, yutulma
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ve ölüm gibi etkileri yaygın olarak rapor edilmektedir (Gall ve
Thompson, 2015). Mikroplastikler balıkların besin ağına, tesadüfen bu
mikroplastiklerin yutulması, gıda ile karıştırılması veya daha önce
mikroplastik yutan başka bir av türünün yenilmesi gibi birçok şekilde
girebilmektedir (Wright ve ark,. 2013). Mikroplastiklerin yutulması
deniz organizmaları üzerinde hem doğrudan fiziksel hem de fizyolojik
etkilere neden olabilmektedir. Fiziksel etkiler açlığa neden olabilecek
iç sıyrıkları ve bağırsak tıkanıklıklarını içerir. Fizyolojik etkiler ise
karsinojenez ve endokrin bozulmasına neden olabilen plastik
monomerler ve katkı maddelerinden meydana gelen toksisiteden
kaynaklanmaktadır. Kalıcı organik kirleticiler çevredeki ortamdan
emilmekte ve mikroplastik yüzeylerde yoğunlaşmaktadır, bu nedenle
mikroplastikler deniz organizmaları için tehlikeli kimyasalların
vektörü olarak da işlev görmektedirler (Rochman ve ark., 2013; Bakir
ve ark., 2014; Gall ve Thompson, 2015). Okyanus sularında bulunan
mikroplastik miktarının artması sonucu balıkların mikroplastik yutma
riski ve ayrıca balıkların yuttuğu parça sayısının artması muhtemeldir.
Küresel

olarak

sedimentte

tespit

edilmiş

mikroplastik

konsantrasyonları 0,21 ile 77000 mikroplastik parça/m 2 arasında
değişirken, deniz yüzey sularında 0,022 ile 8654 mikroplastik
parça/m3 arasında değişen konsantrasyonlar rapor edilmiştir (HidalgoRuz ve ark., 2012). Kentsel alanlara yakın bölgelerden yakalanan
balıkların sindirim yollarında mikroplastiklerin daha yoğun olduğu
bildirilmiştir (Arias ve ark., 2019). Bu durum muhtemelen kentsel
akıştan gelen sürekli girdiler nedeniyle çevrede daha yüksek
mikroplastik konsantrasyonların bulunmasıyla ilişkilidir (Chan ve
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ark., 2019). Mikroplastiklerin neden olduğu olumsuz etkiler ise
partiküllerin kendisinden, plastik ürünlerin imalatı sırasında eklenen
katkı maddelerinden, mikroplastik kullanımı sırasında dahil edilen
kimyasallardan

veya

çevrede

kalıcılıkları

sırasında

plastik

döküntülerce emilen çevresel kirleticilerden meydana gelebilmektedir
(Barboza ve ark., 2020). Yutulan mikroplastiklerin suda yaşayan
organizmalar

üzerindeki

potansiyel

olumsuz

etkileri

bu

mikroplastiklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle olmasının
yanı sıra, katkı maddelerinin ve adsorbe edilen organik kimyasalların
varlığından da kaynaklanabilmektedir (Barboza ve ark., 2020). Bu
bölümde, günümüzde yeterince araştırılmamış bir konu olan
mikroplastiklerin balıklar tarafından yutulmasının potansiyel olumsuz
etkilerine değinilmiştir.
MİKROPLASTİKLERİN BALIKLAR ÜZERİNDE
SAPTANMIŞ BAZI ETKİLERİ
Mikroplastiğe maruz kalan levrekler (Dicentrarchus labrax) üzerine
yapılan bir çalışmada, mikroplastiklerin maruz kalma sürelerine (90
gün) bağlı olarak orta ile şiddetli arasında değişen kademede patolojik
değişikliklerle, özellikle distal kısımda olmak üzere, bağırsağın
yapısal ve işlevsel olarak bozulmasının bir nedeni olmuşlardır (Peda
ve ark., 2016).
Yapılan farklı bir araştırmada mikroplastiklerin balık larvalarında
önemli toksik etkilere neden olduğu rapor edilmiştir. Araştırmacılar
mikroplastiklerin balık larvaları tarafından yutulmasının ölüme,
baş/vücut oranlarının azalmasına, EROD aktivitesinin artmasına,
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DNA hasarlarına ve yüzme davranışında değişikliklere neden
olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca mikroplastiklerin balık larvaları için
toksik etkileri olduğunu, bu toksisitenin mikroplastiğin polimer
bileşimine, hava koşullarına bağlı olarak aşınmasına ve içeriğine bağlı
olarak değişkenlik gösterebileceğini söylemişlerdir (Pannetier ve ark.,
2020).
Jovanović ve ark. (2018) su ürünleri yetiştiriciliğinde yaygın olarak
kullanılan bir tür olan çipura (Sparus aurata, Linnaeus, 1758)
balıklarında, 6 yaygın işlenmemiş mikroplastik türünün çevresel
olarak ilgili konsantrasyonlarına 45 günlük diyet maruziyetinden
sonra

mikroplastiklerin

bu

balıklar

üzerindeki

etkilerini

değerlendirmişlerdir. Çalışmada, balıklar 6 yaygın mikroplastik türüne
45 gün boyunca günde vücut ağırlıklarının 0,1 g/kg -1 oranında maruz
bırakılmıştır.

Genel

büyüme,

kanın

biyokimyasal

analizleri,

histopatoloji, mikroplastiklerin gastrointestinal organlarda birikmesi
ve ayrıca karaciğer ve kaslarda yer değiştirme potansiyelleri
izlenmiştir. Sonuçlar işlenmemiş mikroplastiklerin yutulmasının, 45
günlük maruz kalma ve 30 günlük ek arındırma sırasında yetişkin
çipuraya ani zarar vermediğini ortaya koymuştur. İşlenmemiş
mikroplastiklerin gastrointestinal kanalda tutulmasının oldukça düşük
olduğunu, mikroplastiklerin balığın vücudundan etkili bir şekilde
elimine edildiğini ve birbirini izleyen öğünlerden sonra önemli bir
birikimin olmadığını bildirmişlerdir. Araştırmacılar mikroplastiklerin
balıkların mide-bağırsak sisteminde hem kısa hem de uzun vadeli
tutulma potansiyelinin sıfıra yakın olduğunu, ancak bazı büyük
partiküllerin karaciğerde hapsolmuş halde kaldığını ve analiz edilen
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tüm karaciğerlerin %5,3'ünde en az bir mikroplastik partikül olduğunu
belirtmişlerdir. Sonuç olarak S. Aurata ’nın 6 yaygın işlenmemiş
mikroplastik türüne diyetle maruz kalmasının strese neden olmadığını,
büyüme hızını değiştirmediğini, patolojiye veya mikroplastiklerin
balığın

mide-bağırsak

sisteminde

birikime

neden

olmadığını

söylediler.
Diğer bir çalışmada, Vendel ve ark. (2017) Brezilyadaki iki nehir ağzı
ekosisteminde bulunan balıklar tarafından mikroplastik alımını
ölçmüşler ve biyolojik, ekolojik faktörlerin balık türleri tarafından
mikroplastik

yutulmasını

etkileyip

etkilemediğini

değerlendirmişlerdir. İnceledikleri her iki nehir ağzından alınan 2233
balığın (69 türden) %9'unun (24 tür) bağırsak içeriklerinde
mikroplastik tespit etmişlerdir. Balıkların boyutuna ve fonksiyonel
grubuna bakılmaksızın mikroplastik yuttuklarını belirtmişlerdir.
Çalışmalarında

büyüklük,

bakılmaksızın iki

Brezilya

işlevsellik
nehir

ve

ağzı

beslenme

gruplarına

ekosistemindeki

balık

toplulukları tarafından mikroplastiklerin yaygın şekilde yutulduğunu
bildirmişlerdir. Su ortamında bulunan mikroplastik kirliliğine yönelik
acil olarak önlem alınması gerektiğini tavsiye etmişlerdir.
Yapılan farklı bir araştırmada ise İskoçya çevresindeki Kuzeydoğu
Atlantik'te demersal ve pelajik balıklar tarafından mikroplastik alımı
incelenmiştir. Çalışmada kıyı örnekleri, İskoçya'nın Doğu ve Batı
kıyılarından toplanan üç demersal yassı balık türünden (n=128) elde
edilmiştir. Açık deniz örnekleri ise Kuzeydoğu Atlantik'ten toplanan 5
pelajik tür ve 4 demersal türden (n=84) oluşmuştur. Örneklenen kıyı
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balıklarından %47.7'si gastrointestinal kanallarında mikroplastik
içermiştir. Farklı türlerden 84 pelajik ve demersal açık deniz
balığından sadece %2,4'ü, şeffaf polistiren lifi ve siyah poliamid lifi
olarak tanımlanan plastiği yutmuştur. Tüm lokasyonlarda plastik
yutmuş balık başına bulunan ortalama plastik madde sayısı 1.8 (± 1.7)
olup, poliamid (%65.3), polietilen tereftalat (%14.4) ve akrilik
(%14.4) en yaygın bulunan üç plastiktir. Araştırmacılara göre İskoç
deniz sularındaki balıklar, tanımlanmış çeşitli polimerleride içeren
mikroplastikleri yutmuştur. Sığ kıyı sularında bulunan türlerde ise
mikroplastik yutma, daha derin açık deniz sularında bulunan türlere
göre çok daha yüksektir (Murphy ve ark., 2017).
Bråte ve ark. (2016) Norveç'te yaygın ve ekonomik olarak önemli bir
deniz balığı türü olan Atlantik morinasında (Gadus morhua)
mikroplastik varlığını incelemişlerdir. Altı farklı bölgeden elde edilen
balıkların mideleri “fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)”
yöntemi ile incelenmiş ve bireysel olarak midelerin yüzde üçünün
sentetik

polimerler

olarak

tanımlanan

maddeleri

içerdiği

belirlenmiştir. Sentetik polimerlerin %18.8'i mikroplastiklerdir. Bu
polimerler içerisinde polyester en fazla tespit edilen grubu
oluşturmaktadır. Çalışmalarında midesi dolu olan balıklarda, midesi
boş olanlara göre plastik parçaların daha yaygın olduğunu
bildirmişlerdir. Araştırmacılar, balıklar tarafından alınan mikroplastik
seviyelerini değerlendirirken mide dolgunluğunun önemli bir ölçü
olduğunu ileri sürmüşlerdir.
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Bessa ve ark. (2018) tarafından Mondego halicinde (Portekiz) yapılan
araştırmada, levrek (Dicentrarchus labrax), çipura (Diplodus vulgaris)
ve pisi balığı (Platichthys flesus) gibi üç ticari balık türünde
mikroplastik varlığını incelemişlerdir. Mikroplastikler, mide-bağırsak
yolundan görsel inceleme ve sindirim solüsyonu ile çıkarılmıştır.
Mondego halicinden yakalanan üç balık türünden toplam 120 bireyin
46'sı (%38) toplam balık başına ortalama 1.67±0.27 partikül içeren
mikroplastikleri

yutmuştur. Çalışmalarının sonuçları, Mondego

halicinden elde edilen balık türlerinin, başta sentetik ve yarı sentetik
kaynaklı lifler olmak üzere mikroplastik kontaminasyona karşı
savunmasız olduğunu ve Diplodus vulgaris'in mikroplastik alımına
karşı daha savunmasız göründüğünü ve bunun da onu benzer
koşullarda mikroplastiklerin izlenmesi için aday bir tür haline
getirdiğini göstermektedir. Ayrıca araştırmacılar mikroplastiklerin
balık sağlığı için ekotoksikolojik riskleri

olabileceğini ifade

etmişlerdir.
Jovanović (2017) deniz ortamlarının mikroplastik kirliliği ve
balıkların mikroplastik yutma insidansının hızla arttığını bildirmiştir.
Ayrıca, yaşamı boyunca bir balığın mide-bağırsak sisteminden
geçecek olan toplam mikroplastik yükünün muhtemelen yüksek
olacağını ve gelecekte de artmaya devam edeceğini belirtmiştir.
Mikroplastik alımının balık sağlığı üzerinde bağırsak tıkanması,
fiziksel hasar, bağırsaklarda histopatolojik değişiklikler, davranış
değişikliği, lipid metabolizmasında değişiklik, karaciğere aktarım gibi
olumsuz etkilerinin olabileceğini söylemiştir.
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SONUÇ
Sucul ortamlardaki mikroplastik kirliliği oldukça yaygın ve dikkate
değer bir şekilde hızla artmaya devam etmektedir. Mikroplastikler
balıkların sindirim sistemi ve bağırsaklarının yanı sıra, muhtemelen
solunum esnasında solungaçlarına da yapışıp kalmaktadır. Yapılan
araştırmalarda, mikroplastik varlığının balık sağlığını ve davranışını
birçok farklı açıdan olumsuz olarak etkileyebileceğini bildirmektedir.
Bu nedenle, mikroplastikler sucul ekosistemler için ciddi bir risk
oluşturabilmekte,

balık

tarafından

yutulan

mikroplastikler

organizmanın farklı dokuları arasında yer değiştirebilmesi ve bu
dokularda birikim yapabilmesi nedeniyle bu balıkları yiyen diğer
canlılar için de olumsuz etkiler gösterebilmektedir.
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GİRİŞ
Kabuklu hayvanlar olarak bilinen Crustaeca, Arthropoda filumuna ait
alt filumdur. Yaklaşık 45000 tür tanımlanmıştır (Koenemann ve ark.,
2010). Genellikle tatlı ve tuzlu su ortamlarında yaşarlar, çok az karasal
yaşayan örnekleri vardır. İnsan beslenmesinde de oldukça önemli bir
yer tutan ve çoğu ekonomik öneme sahip kabukluların özellikle Çin
başta olmak üzere, Uzakdoğu ülkeleri ile dünyanın değişik yerlerinde
yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Yetiştiriciliği yapılan olanların büyük
çoğunluğu Decapoda takımı içerisinde yer alır. 2018 yılı verilerine
göre dünyada 7,9 milyon ton kabuklu hayvan üretilmiştir (FAO,
2018). Kabuklu su ürünlerinin yüksek protein içeriği ile insan
beslenmesinde oldukça popüler olması, son yıllarda yetiştiricilik
sektörünün

gelişmesine

neden

olmuştur.

Ancak

yetiştiricilik

sistemlerinde başta kaliteli tohum azlığı gibi birçok sorunla
karşılaşılmaktadır. Diğer su ürünleri yetiştiriciliğinde olduğu gibi
Kabuklu yetiştiriciliğinde de üzerinde çalışılan türün biyolojik yapının
çok

iyi

bilinmesi

başarının

önemli

anahtarlarından

birisidir.

Crutacea'da üremenin, büyümenin kontrolü ve düzenlenmesinde görev
alan birçok hormon bulunmaktadır. Bu nedenle yetiştiricilik
sistemlerinde endokrinolojik bilginin önemi yadsınamaz.

Derleme

olarak hazırlanan bu bölümde genel olarak endokrin yapı ve postembriyonik

gelişim

ile

metamorfoz

da

hormonal

kontrol

mekanizmaları anlatılmaya çalışılacaktır.
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CRUSTAECA’LARDA ENDOKRİNOLOJİK YAPI
Kabuklular çoğunlukla tek eşeylidirler ve morfolojik olarak
birbirlerinden

kolayca

ayırt

edilebilirler.

Kabuklu

hayvanlar

büyümeleri esnasında kabuk değiştirdikleri için, bir dış iskelete
sahiptirler (Koenemann ve ark., 2010). Çoğu kabuklu hayvan su
ortamında serbest yaşar ancak karasal örnekleri de vardır. Bazı türler
ise parazitik yaşam gösterirler (Stanley, 1995). Kabuklu hayvanlarda
dorsum bölgesinde yer alan kalp tarafından, hemolymph dokusunun,
hemokoele pompalandığı açık bir dolaşım sistemi mevcuttur. Malak
costraca grubunda hemolymph doku hemosiyanin diğer gruplarda ise
hemoglobin bulunur (Urich, 1994). Kabuklu hayvanlarda endokrin
sistemi üçe ayırarak incelemek olasıdır.
1- Endokrin Bezler;
Bunlar epitel kökenli olup, ürettikleri hormonları direkt olarak kana
verirler. Gerçek anlamda endokrin bezlerdir.
2-Neurosekresyon hücreler;
Sinir

ganglionlarında

gruplar

halinde

bulunurlar.

Görevleri

neurohormon salgılamak tır. Ürettikleri salgılar, aksiyonlar boyunca
taşınırlar ve akson ucundan s alınırlar.
3- Neurohemal organlar;
Bir üretim olmamasına rağmen, depo organı olarak görev yaparlar.
Neurosekresyonu
Neurohormonların
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depo
bu

eden

ve

salgılayan

organlardır.

organlarda

değişime

uğradıkları
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düşünülmektedir. Kabuklu hayvanlarda en önemli nörosekresyon
merkezleri göz sapı içinde bulunan ve Optik ganglionlarla kesin ilgisi
olan merkezlerdir.
Bu merkezlerden en iyi araştırılmış olan X organıdır kabuklularda
eğer göz sapı varsa göz sapında, yoksa serebral ganglionlarda
bulunurlar. Göz sapında genellikle iki tip X organı vardır. Optik
ganglion üzerinde olan ganglionik X organı adını alır. Diğeri ise
duygu deliği yakınında yer alır. Bazı gruplarda her iki organ birleşik
bulunabilir. Kabuklu hayvanlarda neurosekresyon merkezleri sadece
X organları değildir. Neurosekresyon hücreleri aynı zamanda serabral
ve subözofagial ganglionlarda da bulunurlar ( Geldiay, 1981).
Neurohemal organlara bir göz atılacak olursa; Yine göz sapı içerisinde
bulunan sinüs bezi neurohemal bir organdır. Optik ganglionda
bulunan X organının aksonları bu bezde son bulur (Şekil 1). Diğer bir
anlatımla, neurosekresyonlar sinüs bezinde depo edilir.

Şekil 1. Crustacea'larda Endokrin Sistem (Geldiay 1981).
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Yine aynı şekilde serabral ganglion aksonları da burada son bulur.
Perikardial organ ise sub özofagal ganglion neurosekresyon
hücrelerinin depo organ olarak görev alır. Aynı zamanda torasik
ganglion

neurosekresyon

hücrelerinin

salgıları

da

burada

depolanmaktadır. Crustaeca'larda gerçek endokrin bezlere bakacak
olursak; üç adet endokrin bez vardır. Birincisi Y organıdır. Vücudun
baş

bölgesinde

bulunur.

Konum

olarak

anten

ve

maksil

segmentindedir (Şekil 1). Y organı deri değiştirme hormonu salgılar.
Geriye kalan iki endokrin bezi ise gonadlarla ilgilidir. Androlojik bez
erkeklerde bulunur ve testis dışında vasdeferens civarındadır. Dişi
bireylerde ise ovaryum endokrin bir bez olarak görev yapar (Pamuru,
2019).
POST-EMBRİYONİK

GELİŞME

VE

METAMORFOZUN

HORMONAL KONTROLÜ
Genellikle omurgalı yada omurgasız hayvanlar embriyonik dönem
sonrasında hızla büyürler.Bazı türlerde hücrelerin büyümesi veya
farklılaşması sonucu, vücut yapısı belirgin bir şekilde değişir. Bu
değişim biyolojik bir süreç olup, metamorfoz olarak adlandırılır.
Büyüme ve metamorfoz hormonların kontrolü altındadır (Huberman,
2000). Aslında Artropod’larda dış iskeletlerindeki kutikula nedeniyle,
büyüme oldukça sınırlıdır. Bu nedenle büyüme için deri değişimi
şarttır. Eski iskeletin atılıp, yerine yenisinin oluşturulmasına deri
değişimi (molting) adı verilir. Deri değişimi genel olarak genç
bireylerde ve mevsimsel olarak ortaya çıkabilir, ancak nadir de olsa
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yetişkin bireylerde de değişim gözlenebilir. Deri değişimi şu
aşamalardan geçer;
1- Deri değişiminden önceki aşama ( pre-molt);
Bu aşamada dış iskelet değişik enzimler aracılığıyla parçalanır,
inorganik bileşikler eritilir, eritilen bu parçalar tekrar kullanılmak
üzere hepatopankreasta depo edilir. Aynı zamanda epidermiste de
glikojen biriktirilir.
2- Deri değişimi( molt );
Kütikulanın bağlı bulunduğu epidermis ile bağlantısı kalmadığından,
kütikula düşer. Düşmeden hemen sonra ani bir büyüme ortaya çıkar.
Bu büyümede fazla su alınımının önemi büyüktür.
3- Deri değişimi sonrası (post-molt);
İnorganik tuzlar, yeni kütikulada birikir, kitin tekrar toplanır ve yeni
dış iskelet oluşturulur.
4- Deri değişiminde ara safha(inter molt);
Yeni değişimlere hazırlık aşaması olup, gereken maddeler biriktirilir(
Geldiay, 1981). Crustaeca’ların

birçok türünde göz sapının

çıkartılması ile deri değişiminin ve büyümenin hızlandığı görülmüştür.
Ancak, göz sapı çıkarılmış hayvana X organı ya da sinüs bezinin
ekstratı verilirse, deri değişimine engel olduğu görülür. Bu ve benzeri
deneyler X organındaki neurosekresyon hücrelerinin salgılarının deri
değişimini inhibe edici özelliğinin olduğunu ve bu hormonunda sinüs
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bezinde depo edildiğini belirgin bir şekilde göstermiştir (Albert ve
Sergio, 2002).
Deri değişimi olayında pozitif rol alan hormonu salgılayan endokrin
bez ise Y organıdır. Y organları ilk kez, Fransız bir araştırıcı olan,
GABE tarafından 1953 yılında ortaya konmuştur (Lachaise ve Ark.,
1993). Genç yengeçlerde Y organı çıkarılacak olunursa, Y organı
çıkarılmış bireylerde, deri değişimi olayı gerçekleşmez. Y organı
çıkarılmış bir bireye, dışarıdan Y organı veya extratı verilirse, deri
değişimi gerçekleşir. Böylelikle, Y organının ve X organı ile sinüs
bezinin birbirlerine antagonistik oldukları anlaşılmıştır. Ergin aşamaya
gelindiğinde deri değişimi olmayan türlerde, erişkin dönemde Y
organının dejenere olduğu anlaşılmıştır (Atkins, 1955).
X organı ve Y organının çalışma mekanizması ise şöyledir;
Deri değişim öncesi ve değişim esnasında Y hormonu artar. Bu esnada
neurosekresyon azalmıştır. Deri değişim aralarında (intermolt) X
hormonu daha boldur. Mekanizmanın çalışmasında, fotoperiyot,
sıcaklık, beslenme gibi dış faktörlerin yanı sıra, hemolimf deki
hormon miktarına göre çalışan feed-back mekanizması gibi iç
faktörler rol oynarlar, feed-back mekanizması ise şöyle çalışmaktadır;
hemolimf de Y hormonu azalırsa neurosekresyon salınmasını uyarır,
tersi durumda inhibe eder. Hormonun diğer bir adı Crustectison
‘dur.İnsecta grubunda ise Ectison olarak isimlendirilir.Crustaeca Y
organı İnsecta’da bulunan protorasik bez ile analogtur. Böceklerde
ergin halde protorasik bez tamamen dejenere olurken, kabuklarda Y
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organı küçülür ve fonksiyonu nörosekresyon hücrelerince kontrol
edilir (Huberman, 2000).
SONUÇ
Omurgalı hayvanlara göre, diğer omurgasız hayvanlarda olduğu gibi
Crutaeca’larda da endokrin sistem çok iyi bilinmemektedir. Ancak
insan beslenmesinde önemli bir yer tutan, ekonomik türlerin
yetiştiriciliğinin

artması

nedeniyle,

yetiştirilen

türlerinin

biyolojilerinin iyi bilinmesi gerekliliği, diğer biyolojik araştırmaların
yanı sıra endokrin çalışmalarında önemini ortaya koymaktadır.
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GĠRĠġ
Kedi ve köpekler diğer hayvanlar gibi fizyolojik sistemlerinde çeşitli
mikrobiyal topluluklar içerirler. Hayvan sağlığı ve fizyolojisiyle ile
direkt ilgili olan bu mikroorganizmalara son dönemlere kadar
mikrobiyal flora ya da bakteri florası denilmekteydi. Son zamanlarda
mikrobiyal flora yerine mikrobiyata, ve mikroorganizmaların tüm
genetik içeriklerini anlatmak için ise mikrobiyom terimi kullanılmaya
başlandı (Diker, 2017).
Bağırsak mikrobiyatası önemli bir immun ve metabolik organ olarak
tanımlanabilir. Bağırsak bakterileri çeşitli bağırsak ve diğer organların
(böbrek, beyin ve kalbi de içine alan) sağlığını etkileyen metabolitler
üretirler. Hastalık durumunda mikrobiyomdaki değişiklikler disbiyozis
olarak tanımlanmıştır (Sucholdolski, 2021). Disbiyozisteki içerik
çoğunlukla mikrobiyom çeşitliliği ve fonksiyonel ve yapısal
değişiklikleri

içermektedir

(örneğin

bakteriyal

metabolitlerin

üretiminin değişimi gibi).
1. BAĞIRSAK MĠKROBĠYOTASI VE SAĞLIKLA ĠLĠġKĠSĠ
Kedi

ve

köpeklerin

protozoonlardan

ibaret

bağırsakları
karmaşık

bakteri,
bir

mantar,

mikrobiyotaya

Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacterler ve

virüs

ve

sahiptir.

and Fusobacterler

bağırsak floarasının %99’unu oluşturmaktadır (Handl ve ark., 2011;
Chaban ve ark., 2012). İnce bağırsakta Clostridium Lactobasiller ve
Proteobacterler çoğunluktayken kalın bağırsakta ise Clostridyalar,
Bacteroides Prevotella ve Fusobacterler bulunmaktadır. Kedilerin
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köpeklere göre duodenumlarında daha fazla bakteri içerdikleri
bilinmektedir

(Johnston

ve

ark.

1999).

Yapılan

çalışmalar

göstermektedir ki bağırsaklardaki mikrobioyata çeşitliliği sayesinde
her hayvan kendine özgü, eşsiz mikrobiyataya sahiptir (Suchodolski
ve ark., 2005).
Son yıllarda gelişmekte olan başka bir araştırma konusu ise
mikrobiyatanın konak sağlığını ve hastalık oluşumunu nasıl
değiştirdiği ve etkilediğidir. Birçok çalışma bağırsak mikrobiyatası ve
fonksiyonal gen havuzunu kedilerde ve köpeklerde tanımlamıştır
(Swanson ve ark., 2011; Barry ve ark. 2012; Guard ve ark.., 2015;
Minamoto ve ark., 2015). Bağırsak bakterileri ve konak immun
sistemi arasındaki etkileşim bakteri ve doğuştan gelen immun sistem
ya da mikrobiyal metabolitler aracılığı ile sağlanmış olabilir. Bu
metabolitler direk bakteri tarafından üretilmiş olabilir (örneğin
vitaminler) ya da bakteriyal enzimler aracılığı ile birincil konak
metabolitlerin ikincil konak metabolitlerine dönüştürülmesi(örneğin
birincil safra asitlerinin ikincil safra asitlerine dönüşümü gibi) aracılığı
ile oluşmuş olabilir. Yağ asitleri (kısa zincirli yağ asitlerden
fermentasyonla enerji üretimi), vitaminler, metabolitler ve amino
asitler gibi bu tip mikrobiyal metabolitler direkt epitel dengeyi
sağlayarak bağışıklık sistem hücrelerinin üretimi ve safra asitlerinin
dekonjugasyonuna katkıda bulunmaktadır (Allin ve ark., 2015).
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ġekil 1. Bağırsak Mikrobiyotasının Konak Metabolizması Üzerine Çok Yönlü
Etkileri (Burcelin ve ark. 2011)

Ruminokokkus, Faecalibacterium ve Dorea türleri, Bakteroides ve
Aktinobakterlerin (örneğin Bifidobakterium gibi) konak üstünde direkt
yararlı etkileri olan metabolitlerin üreticileri olduğu düşünülmektedir.
Örnek olarak bakteriler için besinsel kaynak olan kompleks
karbonhidratların üretimi (selüloz, nişasta, pektin ve inülin gibi) ve
bunların fermentasyonunun kısa zincirli yağ asidi(asetat, propiyonat
ve bütirat) üretimiyle sonuçlanması gibi. Bunlar konak için enerji
kaynağı, bağırsak motilitesini arttırıcı ve epitel hücreleri için önemli
büyüme faktörleri olarak düşünülebilir. Bütirat bağırsak hücrelerinde
enerji metabolizmasını regüle ederken, kolon epitel hücreleri bütiratı
asıl enerji kaynağı olarak kullanırlar. Bütirat bağırsak kök hücrelerinin
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artışını sınırlandırarak epitel bariyerin bütünlüğünün korunmasını
sağlar. Bu duruma katkı sağlayan asetatın da infeksiyonlardan
korunmada etkili olduğu gösterilmiştir. Kısa zincirli yağ asitleri ayrıca
immun regülatör T hücrelerini uyardıkları için anti-inflamatuar
özelliklere sahiptirler. (Arpaia ve ark, 2013). Diğer bakteriyel
metabolitler indol (triptofan parçalanması yan ürünü) ayrıca antiinflamatuar etki gösterir ve bağırsak bariyer fonksiyonunu uzatarak
immun homeostazı sürdürür (Bansal ve ark, 2010).

Şekil 2. Mikrobiyota ve Konak Metabolizması (Allin KH ve ark., 2015)

Kısa zincirli yağ asitelerine ilave olarak triptofan gibi aminoasitler
kronik enteropatilerle önemli derecede ilişkili bulunmuştur. Triptofan
köpeklerde esansiyal bir aminoasittir ve kinurenin, serotonin,
melatonin, ve indol gibi bileşiklerin öncül maddesidir. Kinurenin
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metabolik

yolu

triptofan

katabolizmasının

en

az

%90’ınını

içermektedir ve oranı indolamin 2,3 dioksigenaz1 enzimi tarafından
sınırlandırılmaktadır. IBD li insanlarda bu genin ekspresyonunun
artarken serum triptofan düzeyinin azaldığı bildirilmiştir. Benzer
olarak kronik enteropatili kedilerde serum triptofan düzeylerinin
hastalığın şiddetiyle ilgili olduğu bildirilmiştir (Sakai ve ark, 2018).
Artmış triptofan katabolizması nörotransmitter bir ajan olan
serotoninin üretimini sınırlandırır, ki serotonin gastrointestinal
sekresyon, motilite ve ağrı azaltılması için gereklidir (Foster ve ark.,
2017). Triptofan varlığı direk olarak bağırsak mikrobiyotasını
etkileyebilmektedir, çünkü triptofan indol ürünlerinin prokürsor
maddesidir.

Indol

bileşikleri

sadece

bakteriler

tarafından

üretilebilmektedir ve düzelmiş bağırsak dengesiyle ilgili genlerin
ekspresyonunu arttırdığını, bağırsak geçirgenliğini azalttığını ve diğer
türlerde müsin üretimini arttırdığı bildirilmektedir (Kim ve ark. 2010;
Berstad ve ark, 2015). Triptofan enteropatilerde serumda azalan tek
aminoasit olarak bulunmuştur. Sonuç olarak IBD’li köpeklerde birçok
indol bileşiğinin dışkı örneklerinde önemli ölçüde azaldığı da
bildirilmiştir (Hannofer ve ark., 2015).
Safra asitleri metabolizması başka önemli bir bakteri kaynaklı
metabolik yoldur ve bu yol bozulduğunda enteropatojenlerin önemli
oranda artışına sebep olmaktadır. Bozulmuş mikrobiyata birincil safra
asitlerini ikincil safra asitlerine dönüştüren bağırsak bakterilerinin
azalmasına neden olmakta ve bu da insanlarda kolonda Clostridyal
enfeksiyonların artışına izin vermektedir (Weingarden ve ark., 2014).
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Hem insanlarda hem de köpeklerde safra asitleri dismetabolizması
üzerinden görülen bağırsak disbiyozisi aynı zamanda bağırsak
inflamasyonunu tetikleyebilir (Guard ve ark., 2019; Giaretta ve ark.,
2018). Safra asitleri lipid sindirimi için esansiyeldir, aynı zamanda
mukozal savunmada önemli rol oynar ve anti-inflamatuar özelliklere
sahiptirler.

Bağırsak

lümenindeki

bakteriler

safra

asitlerinin

dekonjugasyonundan ve dehidroksilasyonundan sorumludurlar, bu
yüzden disbiyozis ikincil safra asit üretimini azaltabilir. Kronik
bağırsak hastalıkları konjuge birincil safra asitlerinin emilimi için
esansiyal olan apikal-sodyuma bağlı safra asidi taşınmasını azaltabilir
(Giaretta ve ark., 2018).
Bu sonuçlar beraber ele alındığında disbiyozisi göstermektedir ve
bağırsak inflamasyonu önemli ölçüde safra asidi metabolizmasına
zarar verebilir ki bu da bağırsak inflamasyonundaki artışla sonuçlanır.
Bağırsak mikrobiyotasının yapısı aynı zamanda immun yanıt üzerinde
önemli etkilere sahiptir ve lokal antikor üretimini regüle eder.
Bağırsak bakterileri direkt enterositlerle temas etmeden iç mukus
tabakasından ayrılmış olsa da intestinal dendritik hücreler uzantılarını
bağırsak lümenine uzatabilirler. Bu istilacı bakterilerin çoğu
makrofajlar tarafından etkisiz hale getirilirler ve bazıları aynı zamanda
B hücrelerine bırakılırlar. B hücreleri bağırsak lümenine salgılanan Ig
A üretirler, bunlar bakteriye bağlanır ve bakteriyel yıkımı aktive
ederler (Tizard ve ark., 2018)
Disbiyozis gastrointestinal hastalığa sahip olan köpeklerde (IBD ve
akut diyarede), kedilerde CE (kronik enteropati) ve Giardia
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Intestinalis ile enfekte kedi ve köpeklerde tanımlanmıştır (Guard ve
ark., 2015; Slapeta ve ark., 2015). Bu hastalıklarda bağırsak
mikrobiyotası hem akut hem de kronik diyarelerde değişmiş ve
bozulmuştur.

Köpeklerde

Enterobacteriaceae

familyasına

ait

anaerobic bakterilerin sayıca artışı disbiyozisin yaygın olan belirteci
olarak tanımlanmıştır (Rivera ve ark., 2017). Akut diyareye sahip olan
ve

IBD’li

köpeklerde

Ruminococcaceae

ve

Faecalibacterium

suşlarındaki azalma fekal propiyonat azalması ve fekal bütrat
artmasıyla bağdaştırılırken kısa zincirli yağ asitlerinin üreten bakteri
popülasyonlarında azalma da tespit edilmiştir. (Guard ve ark.,2015).
Bakterilerin hastalık oluşturma potansiyelleri bağırsak lümenindeki
metabolit kosantrasyonlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Örneğin, bağırsakta stress hormonu epinefrinin varlığında Salmonella
genlerinin enterit oluşumuna neden olduğu öne sürülmüştür
(Pullinger, ve ark. 2010) Kısa zincirli yağ asitlerinin oranlarındaki
değişim Salmonella Enteritica adlı bakterinin hastalık oluşturma
potansiyelini arttırdığı bildirilmiştir (Lawhon ve ark. 2002).
Escherichia coli bağırsağın ileum ve kolon kısımlarında değişik
büyüme oranı ve motilitesi göstermektedir ve bu değişiklik bu
bölümlerin kısa zincirli yağ asidi içeriğiyle orantılı olarak tespit
edilmiştir (Zhang ve ark. 2020).
2017 yılında sağlıklı, normal kilolu, aşırı kilolu ve obez köpeklerle
yapılan bir çalışmada fekal mikrobiyota, serum ve idrar metabolitleri
araştırılmış, 185 serum 37 fekal ve 45 idrar metabolitinin normal
kilolu olan köpeklerde aşırı kilolu ve obez olanlara kıyasla önemli
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düzeyde farklılık gösterdiği bildirilmiştir (Foster ve ark, 2017). Kalın
bağırsakta oluşan disbiyozis en çok bulunan bakteri popülasyonunun
azalmasıyla
Ruminococcaceae

bağlantılıdır
ve

(Blautia,

Turicibacter

gibi)

Faecalibacterium,
ki

bu

yararlı

mikroorganizmalar kısa zincirli yağ asitlerinin üretilmesinden ve
immun modülatör metabolitlerin oluşumundan sorumludurlar, bu da
bağırsak homeostazisnin korunması için önemlidir.
Yine 2015 yılında Minamoto ve arkadaşları sağlıklı köpeklerle
kıyaslandığında IBD’li köpeklerin serum metabolitlerinde bozulmalar
ve oksidatif stress yollarında anlamlı artış saptamışlardır.
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SONUÇ
Sonuçta

köpek

ve

kedilerdeki

bağırsak

mikrobiyotasının

kompozisyonu tam sağlıkla ilişkilidir. Bağırsak mikrobiyotası erişkin
hayvanlarda stabil iken yaş, diyet ve birçok farklı çevresel faktör
sağlıklı mikrobiyomun korunmasını etkileyebilmektedir.
Akut ve kronik bağırsak disbiyozisinde normal mikrobiyotanın
(Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, ve Faecalibacterium türleri
gibi) azalması, bozulması metabolik bozukluklarla (IBD, astım,
obesite, metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalıklar, immünsistem-aracılı

hastalıklar,

ve

sinirsel

-gelişim

bozuklukları)

ilişkilendirilmektedir.
Bağırsak hastalıklarının patofizyolojisinin daha iyi anlaşılması yeni
teşhis ve tedavi yaklaşımların oluşmasına önderlik etmektedir.
Gelecekteki yaklaşımlar tam olarak mikrobiyomların fonksiyonlarının
belirlenmesinde dışkıda ya da serumda bakteriyal metabolitlerin
ölçülmesini de içermektedir. Gastrointestinal hastalıkları önlemek için
beslenme-diyet kompozisyonlarının değiştirilmesi, pre/probiyotiklerin
diyete

ilavesi,

antibiyotiklerin

daha

az

kullanımı

ve

fekal

transplantasyon yeni geliştirilen yaklaşımlardandır.
İleriki yıllarda yapılacak olan çalışmalar hangi bakterilerin bu
metabolitleri ürettiğini ve diyette ya da direkt olarak tedavide
probiyotiklerin ya da lifli gıdaların kullanımının endike olup
olmadığını ortaya koyacaktır.

149

KAYNAKÇA
Allen, T. M., O'Connor, D. H., Jing, P., Dzuris, J. L., Mothé, B. R. et al. (2000).
Tat-specific cytotoxic T lymphocytes select for SIV escape variants during
resolution of primary viraemia. Nature, Vol. 407, pp 386-390.
Arpaia, N., Campbell, C., Fan, X., Dikiy, S., Veeken, J. et al. (2013). Metabolites
produced by commensal bacteria promote peripheral regulatory T-cell
generation. Nature, 504, 451–455.
Bansal, T., Alaniz, R. C., Wood, T. K., and Jayaraman A.(2010). The bacterial
signal indole increases epithelial-cell tight-junction resistance and
attenuates indicators of inflammation. PNAS 107 (1) 228-233
Berstad, A, Raa, J., Valeur, J. (2015). Indole - the scent of a healthy ’inner soil’.
Microb Ecol Health Dis. 26:27997. doi: 10.3402/mehd.v26.27997
Barry, A, K., . Middelbos, I. S.,Boler, B. M., Dowd, S. E.,et all. (2012). Effects of
Dietary Fiber on the Feline Gastrointestinal Metagenome. Journal of
Proteome Res., 11, 12, 5924–5933.
Carretón, E., Morchón, R., Montoya-Alonso, J. A. (2017). Cardiopulmonary and
inflammatory biomarkers in heartworm disease. Parasites &Vectors, Vol.
10, No.2, pp 534.
Çakıroğlu, D., Meral, Y. (2007). Samsun bölgesinde, köpeklerde Dirofilaria
immitis Enfestasyonu İnsidansı İncelenmesi. Journal of Istanbul Veterinary
Sciences, Vol. 2, pp 1-12.
Eckerson,

H.,

Wyte,

C.,

La

Du.

(1983).

The

human

serum

paraoxonase/arylesterase polymorphism. American Journal of Human
Genetics, Vol. 35, No.6, pp 1126-1138.
Efrat, M., Rosenblat, M., Mahmood, S., Vaya, J., Aviram, M. (2009). Di-oleoyl
phosphatidylcholine (PC-18:1) stimulates paraoxonase 1(PON1) enzymatic
and biological activities. Atherosclerosis, Vol. 202, No.2, pp 461-469.
Ercan, N., Tuzcu, N., BaĢbug, O., Gok, K., lĢidan, H., et al. (2014). The
Evaluation of Important Biomarkers in Healthy Cattle. Kafkas Universitesi
Veteriner Fakultesi Dergisi, Vol. 20, No. 5, pp 749-755.

150

VETERİNERLİKTE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Foster, J. A., Rinaman, L., Cryan, J.F. (2017). Stress & the gut-brain axis:
regulation by the microbiome. Neurobiol Stress. 7:124–36. doi:
10.1016/j.ynstr.2017.03.001
Giaretta, P. R., Rech, R. R., Guard, B. C., Blake, A. B., Blick, A. K., Steiner J.
M., et al. (2018). Comparison of intestinal expression of the apical sodiumdependent bile acid transporter between dogs with and without chronic
inflammatoryenteropathy. J Veterinary Internal Medicine 32:1918–26. doi:
10.1111/jvim.15332
Guard, B. C., Barr, J. W., Reddivari, L., Klemashevich, C. Et al.
(2015).Characterization of Microbial Dysbiosis and Metabolomic Changes
in

Dogs

with

Acute

Diarrhea.

Plos

One.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127259
Guard, B. C., Honneffer J. B., Jergens A. E., Jonika, M. M., Toresson L.,
Lawrence Y. A., et al. (2019). Longitudinal assessment of microbial
dysbiosis, fecal unconjugated bile acid concentrations, and disease activity
in dogs with steroid-responsive chronic inflammatory enteropathy. J Vet
Intern Med. 33:1295–305. doi: 10.1111/jvim.15493
Johnston, K, L. (1999). Small intestinal bacterial overgrowth. Veterinary Clinics of
North America: Small Animal Practice 29; 523-550
Kartashe, V., Batashova, I., Kartashov, S., Ermakov, A., Mironova, A, et al.
(2011). Canine and Human Dirofilariosis in the Rostov Region (South
Russia). Veterinary Medicine International, Vol. 1, No.5 (Article ID
685713).
Kim, C.J., Kovacs-Nolan, J.A., Yang, C.B., Archbold T., Fan, M. Z., Mine Y. L.
(2010). Tryptophan exhibits therapeutic function in a porcine model of
dextran sodium sulfate (DSS)-induced colitis. J Nutr Biochem. 21:468–75.
doi: 10.1016/j.jnutbio.2009.01.019
Kirk, R.W., Bonagura. (1992). Current Veterinary Therapy XI: Small Animal
Practice. In: JD Jacobs RM, Lumsden JH, Vernau W (editors). Canine and
feline reference values. Philadelphia: Saunders. pp. 1250-1278.

151

Kitagawa, H., Ishiao, K., Kawokomi, M. (1981). Cardiopulmonary function values
before and after heartworm removed in dogs with caval syndrome.
American Journal Veterinary Research, Vol. 2, No.1, pp 126-132.
Knott, J. A. (1939). A method for making microfilarial surveys on day blood.
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, Vol.
33, No.2, pp 191-196.
Kramer, L., Grandi, G., Leoni, M., Passeri, B., McCall, J. et al. (2008).
Wolbachia and its influence on the pathology and immunology of
Dirofilaria immitis infection. Veterinary Parasitology, Vol. 158, No.3, pp
191-195.
Kruidenier, L., Kuiper, I., Duijn, W., Mieremet-Ooms, M. A., van Hogezand. et
al. (2003). Imbalanced secondary mucosal antioxidant response in
inflammatory bowel disease. Journal of Pathology, Vol. 201, No.1, pp 1727.
Lawhon SD, Maurer R, Suyemoto M, Altier C. (2002). Intestinal short-chain fatty
acids alter Salmonella typhimurium invasion gene expression and virulence
through BarA/SirA. Molecular Microbiology. ; 46(5): 1451- 1464.
McCall, J. W., Guerrero, J., Genchi, C., Kramer, L. (2004). Recent advances in
heartworm disease. Veterinary Parasitology, Vol.125, pp 105-130.
Mendez, J. C., Carretón, E, Martínez, S., Tvarijonaviciute, A., Cerón, J. J. et
al. (2014). Acute phase response in dogs with Dirofilaria immitis.
Veterinary Parasitology, Vol. 204, No. 3-4, pp 420-425.
Minamoto, Y. et al,

(2015). Alteration of the fecal microbiota and serum

metabolite profiles in dogs with idiopathic inflammatory bowel disease.
Gut Microbes 6:1, 33-47,
Montoya, J. A., Morales, M., Juste, M. C., Bañares, A., Simón, F. et al. (2006).
Seroprevalence of canine heartworm disease (Dirofilaria immitis) on
Tenerife Island: an epidemiological update. Parasitology Research,
Vol.100, No 1, pp 103-105.
Morchon, R., Bargues, M. D., Latorre, J. M., Melero-Alcíbar, R., Pou-Barreto,
C. et al. (2007). Haplotype H1 of Culex pipiens implicated as a natural

152

VETERİNERLİKTE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

vector of Dirofilaria immitis in an endemic area of Western Spain. VectorBorne and Zoonotic Diseases, Vol. 7, No. 4, pp 653-658.
Öncel, T., Vural, G. (2005). Seroprevalence of Dirofilaria immitis in stray dogs in
İstanbul and İzmir. Turkish Journal of Veterinary Animal Sciences, Vol.
29, pp 785-789.
Pullinger GD, Carnell SC, Sharaff FF, et al. (2010). Norepinephrine augments
Salmonella enterica-induced enteritis in a manner associated with increased
net replication but independent of the putative adrenergic sensor kinases
QseC and QseE. Infect Immun.; 78(1): 372- 380.
Rivera-Chavez, F., Lopez, C. A., Baumler A. J. (2017). Oxygen as a driver of gut
dysbiosis.

Free

Radic

Biology

Medicine.

105:93–101.

doi:

10.1016/j.freeradbiomed.2016.09.022.
Sakai, K., Maeda, S., Yonezawa T., Matsuki N. (2018). Decreased plasma amino
acid concentrations in cats with chronic gastrointestinal diseases and their
possible contribution in the inflammatory response. Vet Immunol
Immunopathol. 195:1–6. doi: 10.1016/j.vetimm.2017.11.001
SarıtaĢ, Z, Akın, F, ġahal, M, Ocal, N. (2005). Open heart surgery applications in
dogs suffering from natural infection of Dirofilaria immitis. Turkish
Journal of Veterinary Animal Sciences, Vol. 29, pp 713-721.
Sevimli, K. F., Kozan, E., Bülbül, A., Birdan, F. M., Köse, M. et al. (2007).
Dirofilaria immitis infection in dogs: unusually located and unusual
findings. Parasitology Research, Vol. 101, No.6, pp 1487-1494.
Simón, F., Kramer, L. H., Román, A., Blasini, W., Morchón, R. et al. (2007).
Immunopathology of Dirofilaria immitis infection. Veterinary Research
Communications, Vol. 31, No.2, pp 161-71.
Suchodolski, J.S.(2021) Analysis of the gut microbiome in dogs and cats
.Veterinary Clinical Pathology, No.00:1–12.
Swanson, K. S., Dowd, S, E., Suchodolski, J. S., Middelbos, I. S., et all (2010).
Phylogenetic and gene-centric metagenomics of the canine intestinal
microbiome reveals similarities with humans and mice. The ISME Journal
No: 5, 39–649

153

Tamarozzi, F., Wright, H. L., Johnston, K. L., Edwards, S. W., Turner, J. D. et
al. (2014). Human filarial Wolbachia lipopeptide directly activates human
neutrophils in vitro. Parasite Immunology, Vol. 36, NO. 10, PP 494-502.
Testasicca, M. C., dos Santos, M. S., Machado, L. M., Serufo, A. V., Doro, D. et
al. (2014). Antibody responses induced by Leish-Tec®, an A2-based
vaccine for visceral leishmaniasis, in a heterogeneous canine population.
Veterinary Parasitology, Vol. 204, NO.3-4, PP 169-176.
Tizard, I. R,. Jones S. W. (2018). The microbiota regulates immunity and
immunologic diseases in dogs and cats. Vet Clinical North Am Small
Animal Practice 48:307–22. doi: 10.1016/j.cvsm.2017.10.008
Venco, L., Bertazzoloa, W., Giordano, G., Paltrinieri, C. (2014). Evaluation of
C-reactive protein as a clinical biomarker in naturally heartworm-infected
dogs: A field study. Veterinary Parasitology, Vol. 206, NO.1-2, pp 48-54.
Weingarden AR, Chen C, Bobr A, et al. (2014). Microbiota transplantation
restores normal fecal bile acid composition in recurrent Clostridium
difficile infection. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol.; 306(4): G310G319.
Yoon, W. K., Kim, Y. W., Suh, S L., Choi, R., Lee, S. G. et al. (2017). Evaluation
of cardiopulmonary and inflammatory markers in dogs with heartworm
infection during treatment with the 2014 American Heartworm Society
recommended treatment protocol. Parasites &Vectors, Vol. 10, No.2, pp
535.
Zhang S, Dogan B, Guo C, et al. (2020). Short chain fatty acids modulate the
growth and virulence of pathosymbiont Escherichia coli and host response.
Antibiotics (Basel).; 9(8): 462.

154

VETERİNERLİKTE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

155


ISBN: 978-625-8061-00-0

