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Özet
Canine Parainfluenzavirus tip 5 (CPIV5) enfeksiyonu özellikle genç evcil köpeklerde solunum sistemi
enfeksiyonu ile ilişkilidir. Tek başna olduğunda prognoz hafif veya orta şiddettedir ancak sklkla diğer
solunum sistemi patojenleri ile birlikte görülür. Bu çalşmada Ankara ilinde Kangal yetiştiriciliği yaplan 4
farkl çiftlikte bulunan klinik açdan sağlkl ve CPIV5 enfeksiyonuna karş aşlanmamş yetişkin (1 ile 8 yaş
aras) 94 köpekten kan örnekleri topland. Serum örneklerinin indirekt ELISA kullanlarak değerlendirilmesi
sonucunda 44 köpekte (%46.8) CPIV5 spesifik antikorlar tespit edildi. Seropozitiflik oranlar örneklenen
çiftliklerde %33.3 ile %63.3 arasnda değişen değerlerde saptand. Bu çalşma ile, CPIV5 enfeksiyonunun
varlğ ve yaygnlğna ilişkin Türkiye’deki ilk veriler elde edilmiştir.
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An Investigation for Canine Parainfluenzavirus Tip 5 (CPIV5) Infection
in Kangal Race Turkish Shepherd Dogs as Serologically
Summary
Canine Parainfluenzavirus type 5 (CPIV5) infections is associated with respiratory disease especially in
young domestic dogs. The prognosis generally slight or mild when it was alone but mostly had been seeing
other respiratory system pathogens. In this study, a total of 94 blood serum samples were collected from
clinically healthy and adult (1 to 8 years old) Kangal dogs which are unvaccinated for CPIV in four private
Kangal breeding kennels at Ankara province. As a result of evaluation of the sera samples using indirect
ELISA, CPIV5 specific antibodies were found to be in 44 (46.8%) dogs. Seropositivity proportions were
detected among 33.3% and 63.3% in studied dog kennels. First data for presence and proportion for CPIV5
was obtained with this study in Turkey.
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GİRİŞ
Parainfluenzavirus, memeliler yannda kuşlar
da etkileyen bir solunum sistemi patojenidir.
Canine Parainfluenzavirus (CPIV), Paramyxoviridae
familyasnn Paramyxovirinae subfamilyasnda yer
alr. Antijenik olarak Simian Virus-5 (SV5) ile çok
yakn, domuz, sğr, koyun ve kedi parainfluenza
viruslaryla yakn antijenik ilişkilidir 1-2. Önceleri
SV5 olarak adlandrlan virusun sekans analiz
sonuçlarna göre Domuz parainfluenza viruslaryla
%99.3, SV5 ile %98.5 ve insan parainfluenza
virusuyla %59.5 orannda nükleotid benzerliği
belirlenmiştir 3.
Virus negatif tek iplikçikli, 15-16 kb’lk RNA
genomundan oluşmuştur. Virionlar pleomorfik olup
helikal simetrilidir, 600-800 nm çapnda 18 nm
enindedir ve 8-20 nm uzunluğundaki peplomerlerden meydana gelen bir zara sahiptir. Yedi gen bölgesinden oluşan genom 8 protein kodlar; bunlarnn
üçü integral membrane proteini [hemaglütininnöroaminidaz (HN) füzyon (F), küçük hidrofobik
(SH)], bir matriks (M) proteini, enkapsidasyonu
sağlayan nukleoprotein (NP), virus polimeraz
kompleks ile ilgili olan fosfo (P) ve büyük (L) protein
ile interferon antagonisti olan V proteinidir 4.
Etken ilk kez 1956 ylnda maymun hücre
kültüründen izole edilmiştir 5. Yaplan çalşmalar
enfeksiyona maymunlarn da duyarl olduklarn
göstermiştir 6,7. CPIV enfeksiyonu ilk kez solunum
sistemi enfeksiyonu geçiren bir köpekten SV5
(Simian Virus) benzeri bir virusun izolasyonu ile
tanmlanmştr 8. İzleyen yllarda da üst solunum
sistemi enfeksiyonu teşhis edilen köpeklerden bir
çok araştrc tarafndan izole edilmiştir 1,9,10.
Önceleri SV5 olarak bilinen CPIV5 ile ilgili
yaplan çalşmalar virusun konakç spektrumunun
oldukça geniş olduğunu göstermektedir. Kedi,
hamster, kobay (gine domuzu) 11,12 ve ay 13 gibi
türlerde varlğ belirlenmiştir. İnsanlar ve birçok
primat türü doğal enfeksiyona duyarldr 12,14. CPIV
ile human parainfluenzavirus tip 2 arasnda yakn
antijenik ilişki ve kros reaksiyon vardr 15.
CPIV genellikle aerosol yolla bulaşr, inkubasyon süresi yaklaşk olarak 2-8 gündür. Virus
başlca nasal mukozann epitelyal hücrelerinde,
farinks, trake ve bölgesel lenf nodüllerinde replike
olur. Enfeksiyon tek başna subklinik veya orta

şiddette seyreder ancak diğer ajanlarla komplike
olduğunda prognoz ağrlaşr 8,16,17. Yeni doğan ve
genç köpekler enfeksiyona daha duyarldr.
Baumgartner ve arkadaşlar 18 gnotobiyotik köpeklerde yaptklar in-vitro bir çalşmada solunum
sistemi bozukluklar yannda ensefalit ve hidrosefalus geliştiğini bildirmişlerdir.
Deneysel olarak enfekte edilen köpeklerde ateş,
solunum frekansnda artş, depresyon, purulente
varan burun aknts ve akciğer loblarnda peteşial
hemorajiler görülmüştür 8. Histopatolojik muayenede kataral rinitis ve trakeitis, bronş ve bronşiollerde lökosit birikimi ve hücresel ykmlanma
bildirilmiştir 19.
Parainfluenzavirus, insan kökenli primer hücre
kültürleri dahil olmak üzere 20, bir çok türden
hazrlanan hücre kültürü tiplerinde çok az sitopatoloji oluşturarak ürerler 21,22.
Direkt teşhis solum sistemi svlar, nazofaringeal svap ile trake-akciğer doku örneklerinin
duyarl hücre kültürüne ekilerek üretilmesi ile
yaplabilir. Ancak ilk pasajda genellikle sitopatik
etki gözlenmeyeceği için hemadsorbsiyon, immun
floresan veya RT-PCR ile teşhise gidilir 8,10,23 .
Enfeksiyonun serolojik teşhisinde ise Hemaglutinasyon ve Virus Nötralizasyon Test gibi yöntemler
kullanlabilmekle birlikte ELISA da en hassas
yöntemlerden biridir 2,15,23.
Dünyada değişik oranlarda varlğ bildirilen
Canine Parainfluenza virus tip 5 enfeksiyonu ile
ilgili Türkiye’de herhangi bir bildirim bulunmamaktadr. Bu çalşmada CPIV5 enfeksiyonunun
varlğ ve oran ile ilgili ilk verileri elde etmek
amaçlanmştr.

MATERYAL ve METOT
Örneklenen Hayvanlar
Bu çalşmada, Ankara ili ve çevresinde saf rk
Kangal yetiştiriciliği yaplan 4 farkl çiftlikte bulunan
klinik açdan sağlkl, yaşlar 1 ile 8 arasnda değişen 94 köpek değerlendirildi. Vena Sefalica’dan
silikonlu vakumlu tüplere alnan kan örnekleri
soğuk zincir altnda laboratuvara ulaştrlarak 3000
rpm’de 10 dak. santrifüj edildi. Ayrlan kan serumlar steril stok tüplere aktarldktan sonra test edilinceye kadar -20ºC’de saklandlar.
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Serolojik Test
Köpeklerde Canine Parainfluenzavirus tip 5
spesifik antikorlarn tespiti için indirekt ELISA (EVL
Hollanda) test kiti kullanld. Viral glikproteinlerle
kaplanmş olan pleytin gözlerine, 1:50 oranndan
sulandrlmş olan kan serum örnekleri kontroller
ile birlikte 100 μl konuldu. Bir saat 37ºC’de inkubasyonda tutulan ve 4 kez ykanan pleytlere konjugat (HRPO ile işaretlenmiş anti-tür konjugat) konuldu, ayn şartlarda yaplan inkubasyon ve ykamann ardndan substrat ilave edildi. Yaklaşk 10
dak. sonra reaksiyon stop solüsyon ile durduruldu.
Test spektrofotometrik olarak 450 nm filtre adsorbanslar okunmak suretiyle değerlendirildi. Kalitatif ölçüm yaplan testte elde edilen örnek OD değerleri, kontroller kullanlarak prosedürde bildirilen şekilde (≥2.5xnegatif kontrol OD) hesapland.

BULGULAR
ELISA tekniği ile kontrol edilen toplam 94 kan
serum örneğinin 44’ünün Canine Parainfluenza tip
5 için spesifik antikor taşdğ tespit edildi. En
düşük pozitiflik oran %33.3 ile 3 numaral barnakta saptand. Barnak 2 ve 1’de srasyla %38.4
ve %47 oranlar belirlendi. Dört numaral barnakta, test edilen 30 köpeğin 19’unun pozitif olduğu
ve bu çalşmadaki en yüksek pozitiflik orann
%63.3 ile bu barnakta olduğu belirlendi.
Tablo 1. Örneklenen barınaklara göre CPIV5 enfeksiyonunun
seropozitiflik oranları
Table 1. The seropositivity proportions for CPIV5 infection in
sampled kennels
Barınak No
1
2
3
4
Toplam

Örnek Sayısı

CPIV5 Ab (+)

CPIV5 (%)

17
26
21
30
94

8
10
7
19
44

47
38.4
33.3
63.3
46.8

TARTIŞMA ve SONUÇ
Canine Parainfluenzavirus enfeksiyonu köpeklerin oldukça bulaşc, üst solunum sistemi ve
trakeobronşit semptomlar ile seyreden tüm dünyada görülen akut bir hastalğdr. Deneysel çalşmalarda enfeksiyonun tek başna orta şiddette
veya subklinik seyrettiği gösterilmiş olmasna
rağmen, sahada sklkla diğer viral ve bakteriyel
etkenlerle birlikte görülmektedir 17,23,24.

Bu çalşmada, saf rk Kangal Köpeği yetiştiren
Ankara ili ve çevresinde bulunan 4 farkl çiftlikten
94 yetişkin köpekten kan örnekleri alnd. Serum
örnekleri indirekt ELISA ile kontrol edildi ve test
sonucuna göre 94 köpeğin 44’ünde Canine
Parainfluenzavirus tip 5 için seropozitiflik saptand
ve örneklenen tüm çiftliklerde %33.3 (7/21) ile
%63.3 (19/30) arasnda değişen oranlarda
pozitiflik belirlendi.
Kangal köpekleri özelliklerinin son derece
karakteristik olmas nedeniyle bir rk olarak tanmlanmş olup çoban köpeği olarak son derece nitelikli hayvanlardr. Irk saflğnn korunmas amacyla
gerek kamuya bağl ve gerekse özel çiftliklerde
pedigrili üretimleri yaplmaktadr. Özellikle damzlk anaçlarn uzun süre kullanlmas söz konusu
olduğu için klinik olarak sağlkl olmalar ve latent
enfeksiyonlar taşmamalar son derece önemlidir.
Canin Parainfluenzavirus enfeksiyonuna tüm köpek rklarnn duyarl olduklar kabul edilmektedir.
Belli tür/türlerin daha az veya daha fazla duyarl
olduğu bildirilmemiştir.
Bu çalşmada kullanlan Kangallarn yaşlar 1
ile 8 arasnda değişmektedir. Yaş gruplarna göre
enfeksiyon oranlar incelendiğinde, önemli bir
farkllk olmadğ görüldüğü için yaş gruplarna
göre veri dağlm gösterilmemiştir. Yaşa göre
farkllğn görülmemesinin muhtemel sebebi enfeksiyonun morbiditesinin yüksekliğidir. Bulaşmann
aerosol yol yannda kontamine materyaller ve
insan faktörü ile olabilmesi nedeniyle, insidens
özellikle barnak ortamlarnda bireysel yetiştiricilikten çok daha yüksektir 23.
CPIV bir çok türde enfeksiyon oluşturabilmesine karşn sadece köpeklerde “kennel cough”
olarak tanmlanan klinik tabloya neden olur 9,25.
Kennel cough veya köpek öksürüğü, Canine
Infectious Tracheobronchitis (ITB) veya Canine
Infectious Respiratory Disease (CIRD) olarak
tanmlanr. Etiyolojisinde Canine Distemper Virus
(CDV), Canine Herpesvirus tip 1 (CHV1), Canine
Parainfluenzavirus (CPIV), Canine Respiratory
Coronavirus (CRCoV) ve Canine Adenovirus tip 2
(CAV2) gibi viral, Bordatella bronchiseptica gibi
bakteriyel ve Mycoplasma cynos gibi mikoplazmal
ajanlar bulunur. Bu etkenler ayr ayr veya miks
olarak bulunabilirler.
Erles ve ark.

23

bir köpek barnağnda yaklaşk 2
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yl süren bir araştrmalarnda, CDV, CAV ve CPIV
için düzenli aşlama yaplmasna rağmen solunum
sistemi bozukluklarnn yaygn olduğunu belirlemişler, yaptklar laboratuvar kontrollerinde
hayvanlarda CPIV, CHV ve CCoV varlğn tespit
etmişlerdir. Enfeksiyonu ilk olarak CPI ve CCoV
viruslarn başlattğn, daha sonra Bordatella
bronchiseptica, streptokok ve CHV enfeksiyonlarnn geliştiğini bildirmişlerdir.
Damian ve ark.24 akut veya subakut pnömoni
geçiren 35 köpekte yaptklar postmortem
incelemede CDV, CAV ve CPIV için srasyla %77,
%57 ve %51 oranlarnda pozitiflik tespit etmişlerdir. En sk miks enfeksiyonun CDV ile CPIV
olduğunu belirlemişler (%14) ve 10 vakada ise
(%29) çalşlan 3 virusu da belirlemişlerdir.
Evermann ve arkadaşlar 26 inkoordinasyon ve
posterior paresis semptomlar gösteren bir köpeğin
serebrospinal svsndan CPIV izole etmişlerdir.
CPIV ile doğal enfekte köpeklerde koklama duyusu kayb saptayan Myers ve ark. 27 klinik evrenin
bitmesinin ardndan hayvanlarn normale döndüklerini belirlediklerini bildirmişlerdir.
Canine Parainfluenza virus için bu güne kadar
çok az serolojik araştrma yaplmştr. Japonya’da
yaplan bir çalşmada 1 89 köpeğin 9’unda (%10)
antikor tespit edilmiş, Brezilya’da Hartmann ve
ark.28 %51.4 seroprevalans belirlemişlerdir.
Sahada enfeksiyonun kontrolünde aşlama
yaygn olarak kullanldğ için serolojik taramalar
çoğunlukla doğal enfeksiyon oranlarn göstermeyecektir. Bu çalşmada CPIV5 için daha önce hiç
aş uygulanmamş köpekler kullanldğ için, elde
edilen verilerin doğal enfeksiyon ile ilgili olduğu
düşünülmektedir. Belirlenen %46.8’lik ortalama
değeri enfeksiyonun yaygn olduğunu göstermektedir. Çalşmann yürütüldüğü çiftliklerde bakm
besleme şartlarnn çok iyi olmas ve diğer bir çok
önemli viral enfeksiyonlar için rutin aşlamalarn
uygulanmas, CPIV enfeksiyonunun klinik olarak
problem yaratmasn büyük ölçüde engellemektedir. Barnak kaytlarnda baz hayvanlarda prognozu iyi olan solunum sistemi enfeksiyonu bildirilmiş ancak etiyolojisi konusunda kesin bilgi
bulunmadğndan bu konuda değerlendirme
yaplmamştr. Ancak yine de çiftlik ve barnak
ortamlarnda insidensin daha yüksek olabileceği
unutulmamaldr.

Enfeksiyon ile ilgili Türkiye’de herhangi bir
bildirim bulunmadğndan, elde edilen oranlar
karşlaştrmak mümkün olmamştr. Evlerde beslenenler ile sokak köpeklerinde yaplacak araştrmalar, virusun sirkülasyon oran konusunda daha
geniş bilgi edinilmesini sağlayacaktr. Sonuç
olarak bu araştrma ile CPIV5 enfeksiyonunun
Türkiye’deki varlğ ve oran ile ilgili ilk veriler
ortaya konulmuştur.
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