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ÖZET 

Doğal olarak Dirofilaria immitis ile enfekte köpeklerde bazı klinik, hematolojik, biyokimyasal ve EKG bulgularında 
meydana gelebilecek değişiklikleri ortaya konulması amacıyla, çalışmada 11’i dirofilariosisli ve 11’i sağlıklı, 1-9 yaşlarında 
değişik ırk ve cinsiyette toplam 22 köpek kullanıldı.  

Dirofilariosisli köpeklerin kalp ve solunum frekansları ortalamalarında önemli (p<0,05) düzeyde artış, RBC, PCV ve MCV 
değerleri ortalamalarında önemli derecede (p<0,05) ve Hb değeri ortalamasında önemsiz derecede (p>0,05) düşüş, WBC 
değeri ortalamasında önemli (p<0,05) düzeyde artış bulundu. Diferansiyel kan tablosuna bakıldığında, nötrofil sayısında 
önemli (p<0,05), eozinofil ve bazofil sayılarında önemsiz (p>0,05) düzeylerde artış, lenfosit ve monosit sayılarında ise 
önemli düzeyde (p<0,05) düşüş belirlendi. 

Venöz kan değerlerinden pH, pCO2 ve pO2 değerlerinde hafif, HCO3 ve BE değerlerinde ise önemli (p<0,05) düzeyde bir 
düşüş gözlendi. Serum total protein ve glikoz değerlerinde önemsiz (p>0,05), serum üre, ALT, AST, CK ve AP değerlerinde 
ise önemli (p<0,05) düzeylerde artış bulundu. EKG’de, dirofilariosisli köpeklerin 5’inde ST segmentinde depresyon, 2’sinde 
PQ intervalinde uzama gözlendi. 

Sonuç olarak; dirofilariosisli köpeklerin bazı hematolojik, biyokimyasal, venöz kan gazları ve EKG parametrelerinde 
değişiklikler olduğu ve bunlarında hastalığın tanı ve prognozunda etkili olabileceği kanısına varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Biyokimyasal, Dirofilariosis, EKG, Hematolojikes,Köpek. 

ABSTRACT 

Some Clinical, Haematological, Biochemical and ECG Parameters in Dogs with Dirofilariosis 

In the present study it was aimed to investigate some clinical, haematological, biochemical and ECG parameters in dogs with 
dirofilariosis. A total number of 22 dogs aged 1-9 years at different sexes and breeds allocated to 11 dogs in the group with 
dirofilariosis and 11 healthy dogs in the control group were used  in the study. 

Significant increases (p<0.05) in WBC value, pulse and respiratory rates, significant decreases (p<0.05) in RBC, PCV and 
MCV values and a nonsignificant (p>0.05) decrease in Hb value were determined in the dogs with dirofilariosis. When 
differential blood tables were observed, a significant increase (p<0.05) in neutrophil, nonsignificant increases (p>0.05) in 
eosinophili and basophili and  significant decreases (p<0.05) in lymphocytes and monocytes were detected in the group with 
dirofilariosis. 

Nonsignificant (p>0.05) decreases for pH, pCO2 and pO2 and significant decreases (p<0.05) for HCO3 and BE values were 
observed in examined venous blood gases values. Nonsignificant increases (p>0.05) for serum total protein and glucose 
concentratiaons and  significant increases (p<0.05) for serum urea, ALT, AST, CK and AP values were found in the study.  

Five dogs with ST segment depression and 2 dogs with PQ intervals prolongation of ECG were observed in dogs with 
dirofilariosis. 

As a result, some changes were detected in haematological, biochemical, venous blood gases and ECG parameters in dogs 
with dirofilariosis and these changes were tought to be effective in diagnosis and prognosis of this disease. 

Key Words: biochemical, Dirofilariosis, Dog, ECG, Haematological. 

GİRİŞ

Dirofilariosis, Dirofilaria immitis tarafından 
oluşturulan genellikle köpek, kedi, tilki, kurt ve 
bazen de insanda önemli sistemik bozukluklara sebep 
olan bir nematod hastalığıdır (1-3). 

Dirofilaria immitis’in erginleri köpeklerin sağ 
ventrikulusu ve pulmoner arterlerine yerleşerek, 

pulmoner sirkülasyon, kalp, karaciger ve böbreklerde 
fonksiyonel bozukluklara yol açmakta, mikrofilerleri 
ise perifer kanda yaşamaktadır (2-5). 

Dirofilariosis köpeklerde genellikle asempto-
matiktir. Klinik semptomların şiddeti, köpekte 
bulunan ergin parazit sayısı ile ilgilidir. En çok 
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görülen semptomlar; öksürük, dispne, egzersize 
intolerans ve bitkinliktir (6, 7). Ayrıca, sağ kalp 
yetmezliğine bağlı asites ve karaciğer bozuklukları 
da görülebilir (8). Hastalarda, nadiren posterior vena 
cava’nın tıkanması sonucu caval sendrom 
gelişmekte, bu sendromun geliştiği köpeklerde 
anemi, hemoglobinemi ve hemoglobinuri 
şekillenmektedir. Pulmoner hipertansiyon 
dirofilariosisli köpeklerin çoğunda oluşmaktadır (9-
11). Hastalarda glomerularnefritis ve glomeruler 
protein kaybı gelişmektedir (2, 12, 13). 

Dirofilariosisli köpeklerin toplam eritrosit sayısı, 
ortalama korpüsküler volüm, hematokrit ve 
hemoglobin değerlerinde düşüş, toplam lökosit 
sayısında artış, ayrıca eozinofili ve bazofili 
şekillendiği rapor edilmiştir (6, 14-16). 

Dirofliariosisde akciğer, kalp, karaciğer ve 
böbrek lezyonları ile birlikte; kan gazlarında 
değişiklikler, karaciğer enzimlerinde yükselme, 
proteinuri ve üremi gözlendiği bildirilmiştir (2, 12, 
14, 15, 17).  

Dirofilariosisli köpeklerde, HCO3 ve BD 
değerlerinde önemli, PO2, PCO2 ve PH değerlerinde 
önemsiz azalmayla karakterize metabolik asidozis 
şekillenebileceği ortaya koyulmuştur (15, 16).   

 Subklinik dirofilariosisli köpeklerde genellikle 
EKG bulguları normaldir. Sağ ventriküler 
hipertrofide aritmi, bazı derivasyonlarda S dalgası 
amplitüdünde artış, sağ atriyal dilatasyon geliştiğinde 
P dalgasının çentiklenmesiyle karakterize P 
pulmonale, pulmoner arter bozukluğunda ise, S ve T 
dalgaları ile ST segmentinde değişiklikler izlenebilir 
(7, 9, 18). Kıtoh ve ark. (19) deneysel olarak 
oluşturdukları dirofilariosisli 8 köpeğin 6’sında ST 
segmentinde depresyon, 3’ünde PQ intervalinde 
uzama, 2’sinde 2. derece AV blok saptamışlardır.  

Bu çalışmada doğal olarak Dirofilaria immitis ile 
enfekte köpeklerde bazı klinik, hematolojik, 
biyokimyasal ve EKG bulgularında meydana 
gelebilecek değişikliklerin ortaya konularak, 
hastalığın tanı ve prognozuna katkı sağlanması 
amaçlanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Bu çalışmada, Elazığ ve çevresinde elde edilen 
120 köpek arasında, Dirofilaria immitis için spesifik 
olan ELİSA testinde pozitif olan 11’i dirofilariosisli 

ve 11’i sağlıklı olmak üzere, 1-9 yaşlarında değişik 
ırk ve cinsiyette toplam 22 köpek kullanılmıştır.  

Klinik muayeneleri takiben kan örnekleri, 
köpeklerin Vena cephalica antebrachium’undan 
yöntemine uygun olarak hematolojik muayeneler için 
% 10'luk EDTA'lı, biyokimyasal analizler için 10 
ml'lik boncuklu ve kan gazları analizi için 2 ml'lik 
lityum-heparinli vakoteynır tüplere alındı. 

Hematokrit (PCV), hemoglobin (Hb) değerleri, 
total eritrosit sayısı (RBC), ortalama korpüsküler 
volüm (MCV), total lökosit sayısı (WBC) ölçümleri 
Contraves Digicell 3100h ve Contraves Haemocell 
400h cihazlarıyla ölçüldü. Lökosit tipleri ve yüzde 
oranlarını tespit etmek için kan frotisi, tekniğine 
uygun olarak hazırlandıktan sonra sayımlar 
yapılmıştır (20)  

Biyokimyasal analizler için alınan kan serumu 
örneklerinde total protein, üre, glikoz, alkalen 
fosfataz (AP), alanin aminotransferaz (ALT), aspartat 
aminotransferaz (AST), kreatin kinaz (CK) ölçümleri 
otoanalizatörde (Technicon RA-XT) yapılmıştır (21). 

Venöz kan gazları analizi için alınan kan 
örnekleri soğuk zincirde korunarak, Kan Gazları 
Cihazında ( ABL 50 Marka ) ölçülmüştür (22). 

Bu köpeklerin EKG'leri taşınabilir bir 
elektrokardiyograf ile 25 mm/sn hızla ve 1 mV’luk 
standardizasyonda, standart ekstremite derivasyon-
larına göre elde edilmiştir (23).  

İstatistiksel analizlerde SPSS paket programı 
kullanılarak, hasta ve sağlıklı grupların anılan 
parametreleri arasındaki önem Student’s t testi ile 
hesaplanmıştır (24). 

BULGULAR 

Dirofilariosisli köpeklerin 4’ü dişi, 7’si erkek olmak 
üzere, 1’i 1, 1’i 3, 2’si 4, 1’i 5, 3’ü 6, 2’si 7 ve 1’i 9 
yaşlarındaydı. Hasta hayvanların yapılan klinik 
muayenelerinde 1’inde hidrops asites, 3’ünde 
öksürük, 4’ünde solunum güçlüğü, 5’inde zayıflama, 
3’ünde sistolik triküspital kapak üfürümü gözlendi. 
Hasta ve kontrol gruplarında bulunan köpeklerin bazı 
klinik ve hematolojik, parametrelerinin ortalamaları 
ve gruplar arasındaki farklılıkların istatistiksel 
önemleri Tablo 1'de, venöz kan gazı ve bazı 
biyokimyasal parametrelerinin ortalamaları ve 
gruplar arasındaki farklılıkların istatistiksel önemleri 
Tablo 2'de gösterilmiştir. 
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Tablo 1.  Sağlıklı (n=11) ve Dirofilariosisli (n=11) köpeklerde bazı klinik ve hematolojik parametrelerin ortalamaları. 

Parametreler Kontrol X±Sx Dirofilariosisli X±Sx  t-değeri 
Kalp Frekansı (/dak.) 119,24 ± 16,23 152,31 ± 23,18 5,568* 
Solunum Frekansı (/dak.) 26,32 ± 3,25 38,16 ± 5,32 4,322* 
Hematokrit ( % ) 47,25 ± 1,13 42,32 ± 1,66 3,243* 
Total Eritrosit (1012/L ) 5,96 ± 0,51 5,58 ± 0,68 2,866* 
MCV ( u3 ) 86,24 ± 1,55 81,56 ± 1,61 2,812* 
Hemoglobin ( g/dl ) 13,24 ± 0,55 14,25 ± 1,61 1,812- 
Total Lökosit ( 109/L ) 8,54 ± 0,45 10,03 ± 0,33 3,748* 
Nötrofil (%) 57,85 ± 1,40 63,24 ± 1,32 3,043* 
Lenfosit (%) 22,36 ± 0,25 17,15 ± 0,31 2,232* 
Monosit (%) 8,50 ± 0,34 5,81 ± 0,28 3,131* 
Eozinofil (%) 6,36 ± 0,65 9,15 ± 0,42 1,714- 
Bazofil (%) 1,20 ± 0,15 2,40 ± 0,22 1,125- 
* P<0.05 

Tablo 2.  Sağlıklı (n=11) ve Dirofilariosisli (n=11) köpeklerde venöz kan gazları ve bazı biyokimyasal parametrelerin 
ortalamaları. 

Parametreler Kontrol X±Sx Dirofilariosisli X±Sx t-değeri 

pH (-log H+) 7,32 ± 0,15 7,30 ± 0,12 1,374- 
HCO3 (mmol/L) 26,24 ± 0,72 22,32 ± 0,85 2,344* 
pCO2 (mmol/L) 48,32 ± 1,35 42,83 ± 1,23 1,656- 
pO2 (mmol/L) 47,85 ± 2,40 43,25 ± 2,32 1,003- 
BE (mmol/L) +1,4 ± 0,25 -2,6 ± 0,31 2,248* 
Total Protein (mg/dl) 65,04 ± 3,32 68,12 ± 3,78 1,038- 
Glikoz (mg/dl) 92,36 ± 2,25 98,15 ± 4,42 1,225- 
Üre (g/dl) 35,20 ± 4,05 54,16 ± 6,82 2,125* 
CK (IU/L) 105,23 ± 8,20 253,18 ±23,14 9,257* 
AST (IU/L) 59,24 ± 3,82 84,05 ± 5,20 2,574* 
ALT(IU/L) 68,35 ± 5,53 82,20 ± 7,08 2,462* 
AP (IU/L) 50,75 ± 4,52 94,20 ± 3,06 2,726* 
* P<0.05 

Dirofilariosisli köpeklerin kalp ve solunum 
frekansları ortalamaları önemli (p<0,05) düzeyde 
yüksek, RBC, PCV ve MCV değerleri ortalamaları 
kontrol grubunun ortalamalarından önemli derecede 
(p<0,05) ve Hb değeri önemsiz derecede (p>0,05) 
düşük, WBC değeri önemli (p<0,05) düzeylerde 
yüksek bulundu. Diferensiyel kan tablosuna 
bakıldığında, nötrofil sayısında önemli (p<0,05), 
eozinofil ve bazofil sayılarında önemsiz (p>0,05) 
düzeylerde artış, lenfosit ve monosit sayılarında ise 
önemli düzeyde (p<0,05) düşüş belirlendi (Tablo 1).  

 

Hasta köpeklerin venöz kan değerlerinden pH, 
pCO2 ve pO2 değerlerinde hafif bir düşüş, HCO3 ve 
BE değerlerinde ise önemli (p<0,05) düzeyde bir 
düşüş gözlendi (Tablo 2). 

Dirofilariosisli köpeklerin serum total protein ve 
glikoz değerlerinde önemsiz (p>0,05), serum üre, 
ALT, AST, CK ve AP değerlerinde ise önemli 
(p<0,05) düzeylerde artış bulundu (Tablo 2).   

Hasta köpeklerin, 5’inde ST segmentinde 
depresyon, 2’sinde PQ intervalinde uzama gözlendi. 
(Şekil 1,2). 
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Şekil 1. Dirofilariosisli bir köpeğin EKG’sinde ST 
segmentinde çökme. 

 
Şekil 2. Dirofilariosisli bir köpeğin EKG’sinde PQ 
intervalinde uzama. 

TARTIŞMA 

Dirofilaria immitis tarafından oluşturulan 
dirofilariosisin, yaşlı, erkek ve dışarıda beslenen 
köpeklerde daha fazla görüldüğü bildirilmektedir (11, 
14, 15, 25). Bu çalışmanın materyalini oluşturan 
köpeklerin genellikle 4 yaşın üzerinde olması, 
hepsinin dışarıda beslenmesi ve 7’sinin (%63) erkek 
olması yukarıdaki bildirimlere uygundur. Yaşlı, 
erkek ve dışarıda beslenen köpeklerde bu hastalık 
riskinin yüksek olması, bu tür köpeklerin 
sivrisineklere maruz kalma riskinin daha fazla olması 
ve parazitin prepatent döneminin uzun olması (16) ile 
açıklanabilir. 

Bu çalışmadaki hasta hayvanların yapılan klinik 
muayenelerinde 1’inde hidrops asites, 3’ünde 
öksürük, 4’ünde solunum güçlüğü, 5’inde zayıflama, 
3’ünde sistolik triküspital kapak üfürümü 
gözlenmesi, hastalık için bildirilen (7, 26, 27) klinik 
bulgularla uyumludur.  

Bu çalışmada, WBC, PCV ve MCV değerleri 
ortalamaları kontrol grubunun ortalamalarından 
önemli derecede (p<0,05) ve hemoglobin değerinin 
önemsiz (p>0,05) düzeyde düşük bulunması, çoğu 
araştırıcıların (14, 15, 16, 28, 29) bildirdikleri ile 
uyumludur. Total lökosit değerinin önemli (p<0,05) 
düzeyde yüksek bulunması araştırıcıların (14, 16, 26) 
bildirimlerine uygundur. Total lökosit sayısındaki 
artış, pnömoni, nefritis gibi sekonder 
enfeksiyonlardan kaynaklanabilir (12, 13). 
Diferansiyel kan tablosuna bakıldığında, saptanan 
nötrofil sayısındaki önemli (p<0,05), eozinofil ve 
bazofil sayılarındaki önemsiz (p>0,05) düzeylerde 

artış, lenfosit ve monosit sayılarında ise önemli 
düzeyde (p<0,05) düşüş belirlenmesi sekonder 
enfeksiyon olasılığını desteklemektedir. Ayrıca; 
paraziter hastalıklar için genel bir bulgu olan 
eozinofili ve bazofili’ye (2, 7, 10, 28, 29) bu 
çalışmada da rastlanılmıştır.  

Bu çalışmada, dirofilariosisli köpeklerin serum 
üre düzeyindeki önemli artış, birçok araştırıcının (14-
16) bildirimlerine uyum sağlamakla birlikte, bireysel 
serum üre düzeylerine bakıldığında 3 hastadaki 
serum üre düzeylerindeki artış ortalama serum üre 
düzeyinin artmasında rol oynamıştır. Bu artışın da, 
dirofilariosisli köpeklerde saptanan glomeruler 
lezyonlardan kaynaklanabileceği bildirilmiştir (10, 
30, 31). Glomeruler bazal membranda mikrofilariyal 
antijenlerin toplanarak, immun kompleksler 
oluşturması ve bunun da glomerulopatiye  neden 
olduğu rapor edilmiştir (32-34). Bu nedenle 3 hastada 
glomeruler lezyonların oluştuğu ileri sürülebilir.  

Dirofilariosisli köpeklerde karaciğerin ve kalbin 
hem fonksiyonel hem de morfolojik olarak çeşitli 
oranlarda etkilendiği bildirimlerine (2, 3, 8, 9, 17) 
uygun olarak, bu çalışmada da karaciğer için spesifik 
olan AST, ALT ve AP enzimlerinde ve kalp için 
spesifik olan CK enziminde, fizyolojik sınırlar 
içerisinde kalmak koşuluyla, kontrol grubuna göre 
önemli derecede artış saptanmıştır. Bireysel olarak, 
muhtemel kardiyopulmoner lezyonu bulunan üç 
hastada CK enziminin yüksek olduğu  görülmüştür. 
Karaciğer hastalıklarının tanısı için önem taşıyan 
enzimlerin (AST, ALT ve AP) hastalıklı köpeklerde 
daha yüksek bulunması, bu köpeklerin 
karaciğerlerinin hastalıktan değişik oranlarda 
etkilendiğini göstermekle birlikte, Bu 
parametrelerdeki artışların fizyolojik sınırlarda 
olması ve serum total protein ve glikoz 
değerlerindeki artışların önemsiz bulunması, bu 
çalışmadaki hastaların karaciğerlerinin hastalıktan 
çok fazla etkilenmediğini göstermiştir.  

Bu çalışmadaki hasta köpeklerin venöz kan 
değerlerinden pH, pCO2 ve pO2 değerlerinde hafif bir 
düşüş, HCO3 ve BE değerlerinde ise önemli (p<0,05) 
düzeyde bir düşüş gözlenmesi, dirofilariosisli 
köpeklerde metabolik asidozis görülebileceğini 
bildiren araştırıcıları (15, 16) desteklemektedir. 
Kardiyopulmoner lezyon bulunan köpeklerde hafif 
hipoksemi geliştiği (10), hipoksemi durumunda ise 
vücut alveolar O2  yükseltmek için solunumu 
hızlandırarak ve CO2 ‘nin kan düzeyinin azalmasının 
sebep olduğu alkalozu dengelemek için HCO3 atarak 
tamponlama sağlandığı bildirilmiştir (15). Bu 
çalışmada da kan gazı değerlerinin sonuçları 
organizmanın tamponlama yeteneğine işaret 
sayılmıştır. 
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Dirofilariosisli köpeklerde genellikle EKG 
bulguları normal olduğu bildirilmiştir (7, 9). Bununla 
birlikte, sağ ventriküler hipertrofide aritmi, bazı 
derivasyonlarda S dalgası amplitüdünde artış, sağ 
atriyal dilatasyon geliştiğinde P dalgasının 
çentiklenmesiyle karakterize P pulmonale, pulmoner 
arter bozukluğunda ise, S ve T dalgaları ile ST 
segmentide değişiklikler görülebileceği bildirilmiştir 
(6, 18, 19, 35). Bu çalışmada, hasta köpeklerin 5’inde 
ST segmentinde depresyon, 2’sinde PQ intervalinde 
uzama saptandı. ST segmentideki depresyon 
miyokardiyal işemiden veya yetersiz sirkülasyondan 
şekillenebilir. PQ intervalinde uzama parasempatik 

sinirin uyarılmasıyla şekillenen, kalp kasındaki iletim 
yetersizliğinden kaynaklanabilir (23). 

Sonuç olarak; dirofilariosisli köpeklerin kalp ve 
solunum frekansları, WBC değeri, nötrofil sayısında, 
serum üre, ALT, AST, CK ve AP değerlerinde 
önemli (p<0,05) düzeylerde artış, RBC, PCV ve 
MCV değerleri, lenfosit ve monosit sayılarında, 
HCO3 ve BE değerlerinde ise önemli (p<0,05) 
düzeyde bir düşüş, EKG’de, hastaların 5’inde ST 
segmentinde depresyon, 2’sinde PQ intervalinde 
uzama bulunması, hastalığın tanı ve prognozu 
açısından yararlı olabileceği kanısına varıldı. 
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