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Özet: Köpeklerde adenovirus (CAV) enfeksiyonlarının varlığı yönünden Türkiye’de sadece serolojik veriler bulunmaktadır. 
Bu çalışma ile ülkemizdeki köpeklerde CAV antijen tespiti yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, sağlıklı görünümlü, değişik 
ırk, yaş ve cinsiyette, farklı köpeklerden 36 adet idrar ve 36 adet plazma örneği toplanmıştır. CAV antijen tespiti için ticari 
ELISA kiti kullanılmıştır. İdrar örneklerinde antijen tespiti yapılamazken 36 plazma örneğinin 3 adedinde (% 8.3) pozitiflik 
saptanmıştır. CAV antijen pozitifliği ile ırk, yaş ve cinsiyet arasında istatistiksel fark bulunamamıştır (p˃0.05). Bu çalışma 
köpeklerde CAV antijen varlığının Türkiye'deki ilk bildirimidir.  
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Investigation of Canine Adenovirus (CAV) Antigen in Urine and Plasma  Samples of Dog by 

ELISA 

Abstract: Only serologic data are available in Turkey for the presence of canine adenovirus infections (CAV). This study was 
aimed to investigate presence of CAV antigen in dogs in our country.  For this purpose, total 36 urine and 36 plasma 
samples were collected from healthy, different breed and gender dogs. Commercial ELISA kit was used for detection of CAV 
antigen. CAV antigen was detected at 3/36 (8.3%) in plasma samples but no antigen was detected in urine samples. 
Statistical significant differences were not observed among breed, age and gender related with CAV antigen situation 
(p˃0.05).  This study is the first report of CAV antigen presence in dogs at Turkey. 
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Giriş 

Köpek adenovirusları (Canine Adenovirus-
CAV), Adenoviridae familyasının Mastadenovirus 
cinsinde yeralan, zarsız, çift iplikçikli DNA genomu 
içeren viruslardır. CAV tip 1 (CAV-1) ve CAV tip 2 
(CAV-2) olmak üzere iki alt tipi vardır. CAV-1 ve 
CAV-2 genetik, antijenik ve patogenez karakterleri 
açısından birbirinden farklı, ancak çapraz reaksiyon 
göstermektedirler (Fauqeuet ve ark., 2005). CAV-1, 
akut nekrohemorajik hepatit ile karakterize 
enfeksiyöz canine hepatitise (ICH) neden olur. CAV-
1 başlıca hepatositler ve birçok organın damar 
endotel hücrelerinde hasara neden olur. 

Hastalığın akut safhasından sonra dolaşımdaki 
immunkompleksler corneal ödem (blue eye), uveit 
ve nefritis de oluşturabilir. Hastalığın akut 
döneminde virus tükrük, salya ve idrardan izole 
edilebilir. 

Kronik hepatitisin oluşmadığı durumlarda 
virus böbreklerde persiste kalarak idrarla 6-9 ay 
kadar saçılabilmektedir (Green, 2006). CAV-2 ise 
“kennel cough” olarak da bilinen, akut üst solunum 
yolu enfeksiyonu olan enfeksiyöz trakeobronşitin 
(ITB) etkenidir (Ford, 2012). Virus ayrıca enteritis 
ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonu da 
oluşturabilir (Almes ve ark., 2010; Decaro ve ark., 
2007). Köpek adenovirus enfeksiyonu dünyada 
yaygın olarak görülmekte ve yüksek bir prevalansla 

seyretmektedir. Köpeklerde enfeksiyöz hepatite 
bağlı mortalite oranının düşük olduğu, ancak başka 
mikroorganizmalarla miks enfeksiyon durumunda 
oranın yükseldiği belirlenmiştir (Decaro ve ark., 
2007; Pratelli ve ark., 2001). 

Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu 
oluşturan CAV-2 ise köpeklerde daha yüksek bir 
prevalansla seyretmektedir ancak mortalite oranı 
CAV-1’den daha düşüktür (Balboni ve ark.,2014). 
Enfeksiyonun teşhisinde virus izolasyonu, 
immunfloresan, PCR ve ELISA teknikleri kullanıl-
maktadır (Decaro ve ark., 2007; Chaturvedi ve ark., 
2008). Ayrıca dokulardan immunohisto-kimyasal 
yöntemle antijen tespiti de bildirilmiştir (Damian ve 
ark., 2005).Enfeksiyonun serolojik olarak teşhisinde 
birçok test kullanılmakla birlikte ELISA, adenovirus 
antikorlarının tespitinde duyarlı, hızlı ve kısa sürede 
sonuç alınabilmesi sebebiyle en çok tercih edilen 
yöntemdir (Noon ve ark., 1979). Türkiye’de CAV 
enfeksiyonunu ile ilgili sınırlı çalışma vardır (Bulut 
ve ark., 2013; Can-Şahna ve Aslan, 2015; Gür ve 
Acar, 2009). Bu çalışmalarda enfeksiyonun 
seroprevalansı %36.2-87.2 olarak belirlenmiş ancak 
viral antijen ya da nükleik asit tespiti yapılama-
mıştır. Bu çalışmada ise sağlıklı köpeklerin idrar ve 
plazma örneklerinde CAV antijen tespiti yapılması 
amaçlanmıştır. 
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Materyal ve Metot 

Çalışmada, farklı ırklardan, yaşları 3 ay ile 8 
yaş arasında değişen, sağlıklı görünümlü, daha 
önce CAV aşısı yapılmamış, farklı köpeklerden 36 
adet plazma ve 36 adet idrar örneği toplandı (Tablo 
1). 
Bulgular 

36 idrar örneğinin hiçbirinde ELISA ile CAV 
antijeni  tespit  edilemedi.  36  plazma  örneğinin  3  

adedinde (%8.3) ELISA ile CAV antijeni tespit edildi. 
CAV antijeni tespit edilen plazma örneklerinin iki 
adedi erkek, bir adedi dişi köpeklere aitti. Antijen 
pozitif bulunan köpeklerin 2 tanesi Kangal, 1 tanesi 
de Danua ırkı köpeklerdi. ELISA ile pozitiflik tespit 
edilen plazma örneklerinin yaş dağılımı ise 1 yaş 
(Danua), 2 ve 3 yaş (Kangal) olarak belirlendi (Tablo 
2). CAV antijen pozitifliği ile ırk, yaş ve cinsiyet 
arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunmadı 
(p>0.05).

Tablo 2. CAV antijeni tespit edilen plazma örneklerinin ırk, cinsiyet ve yaş dağılımı. 
Irk 

+/-              % 
Yaş 

+/-             % 
Cinsiyet 

+/-               % 
Kangal 2/12 14.28 6ay↓ 0/11 Dişi 1/16 5.8 

Retriever 0/5 1yaş 1/4 20 Erkek 2/17 10.5 

Terrier 0/3 2yaş 1/7 12.5 

Danua 1/4 25 3yaş 1/3 25 
Pitbull 0/5 4yaş 0/2 
Doberman 0/4 5 yaş ve ↑ 0/6 

Tartışma ve Sonuç 

CAV enfeksiyonlarının farklı ülkelerde 
değişken prevalanslarda seyrettiğini bildiren birçok 
çalışma vardır. Meksika'da Damian ve ark. (2005), 
evcil köpeklerde CAV antijenini immunohistokim-
yasal olarak %57 oranında tespit ederlerken, 
Japonya’da solunum sistemi enfeksiyonu geçiren 
68 köpekle yapılan çalışmada prevalans %2.9 
olarak belirlenmiş (Mochizuki ve ark., 2008), 
Kore’de immunfloresan testi kullanılarak yapılan 
çalışmada enfeksiyonun prevalansı %19.9 oranında 
saptanmış (Kim ve ark., 2006) ve İtalya’da ise PCR 
tekniği kullanılarak yapılan araştırmada 51 
köpekten 30 adedinde (%58.8) CAV nükleik asidi 
tespit edilmiştir (Balboni ve ark., 2014). Türkiye’de 
enfeksiyonun seroprevalansının incelendiği 
çalışmalarda %36.3 ile %87.2 arasında seropozitiflik 
bildirilmiştir (Can-Şahna ve Aslan, 2015; Gür ve 
Acar 2009).  Bulut ve ark. (2013) ELISA ile %54.7 
oranında CAV antikoru tespit etmiş ancak 
immunfloresan testi ile CAV antijeni tespit 
edememişlerdir. Can-Şahna ve Aslan (2015) 
yaptıkları   çalışmada   91   adet   köpek kan serumu  

örneğinde enfeksiyona karşı antikor pozitifliğini 
%36.2 olarak belirlemişler ancak CAV antijen 
araştırması yapamamışlardır. Bu çalışmada ise 
ELISA ile CAV antijeni tespit etmek amacıyla 
yeniden farklı köpeklerden idrar ve plazma örneği 
toplanmış ve Türkiye’de ilk kez CAV antijen tespiti 
yapılarak ve sağlıklı köpeklerde enfeksiyonun 
prevalansı %8.3 olarak belirlenmiştir. 

Hastalıktan iyileşen köpeklerin dışkı ve idrarı ile 
virus saçılışı enfeksiyon sonrası 6-9 ay sürebilmektedir 
(Green, 2006). Bu yüzden idrar ve gaita virus tespitinde 
en çok kullanılan örneklerdir (Balboni ve ark., 2014; 
Chaturvedi ve ark., 2008). Bu çalışmada da CAV antijen 
tespiti yapabilmek için 36 adet idrar örneği toplanmış 
ancak hiçbir örnekte pozitiflik bulunamamıştır. Balboni 
ve ark. (2014), İtalya’daki köpeklerde CAV prevalansını 
dişilerde %61.5 erkeklerde ise %72.0 olarak 
belirlemişlerdir. Bu çalışmada CAV prevalansı dişilerde 
%5.9, erkeklerde %10.5 olarak daha düşük düzeyde 
saptanmıştır. Dişi ve erkek köpeklerde CAV oranlarının 
belirlendiği diğer çalışmalara (Balboni ve ark., 2014; 
Bulut ve ark., 2013; Taguchi ve ark., 2011) paralel olarak 
bu araştırmada da cinsiyetler arasında enfeksiyon 
pozitifliği açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

Tablo 1. Örneklenen köpeklerin ırk, cinsiyet ve yaş dağılımları. 

İdrar 
Irk Kangal n:8 Retriever  n:4 Terrier  n:8 Sokak Köp. n:16 
Cinsiyet Dişi n:21 Erkek n:15 
Yaş 6ay↓ n:5 1 yaş n:6 2 yaş n:11 3 yaş n:4 4 yaş n:4 5 yaş ve ↑ n:6 

Plazma 
Irk Kangal n:14 Retriever n:5 Terrier n:4 Danua n:4 Pitbull n:5 Doberman n:4 
Cinsiyet Dişi n:17 Erkek n:19 
Yaş 6 ay↓ n:11 1 yaş n:5 2 yaş n:8 3 yaş n:4 4 yaş n:2 5 yaş ve ↑ n:6 
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bulunmamıştır. CAV enfeksiyonunun 1 yaş altındaki genç 
köpeklerde yaşlılardan daha yüksek oranda olduğunu 
bildirilmesine rağmen (Greene, 2012) CAV  enfeksiyonu 
ile yaş arasında bir ilişki olamadığını ve enfeksiyonun her 
yaş grubunda yüksek oranda görüldüğünü bildiren 
çalışmalar da vardır (Balboni ve ark., 2014;, Bulut ve ark., 
2013; Taguchi ve ark., 2011). Bu çalışmada 1 yaş altındaki 
köpeklerde CAV antijeni tespit edilememiş 1-3 yaş arası 
köpeklerde pozitiflik belirlenmesine rağmen yaş ile 
antijen varlığı arasında istatistiksel fark bulunamamıştır. 
Ülkemizde CAV enfeksiyonunun farklı köpek ırklarında 
değişen seroprevalansta olduğunun belirlendiği 
çalışmalarda (Bulut ve ark., 2013; Can-Şahna ve Aslan, 
2015; Gür ve Acar, 2009) enfeksiyonun seropozitifliği ile 
ırk  duyarlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bildirilmemiştir. Bu verilere paralel olarak bu çalışmada 
da örneklenen ırklar arasında CAV prevalansı yönünden 
istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır. 
Enfeksiyonun teşhisinde virus izolasyonu, 
immunfloresan, PCR ve ELISA teknikleri kullanılmaktadır 
(Decaro ve ark., 2007; Chaturvedi ve ark., 2008). ELISA 
antijen tespiti için hızlı ve duyarlı bir tekniktir. Ancak bu 
çalışmada kullanılan kit ile CAV-1 ve CAV-2 ayırımı 
yapılamamıştır. Sonuç olarak, bu çalışma ile Türkiye’de 
CAV antijen varlığı ilk kez saptanmış olup CAV 
enfeksiyonlarının tip ayırımının yapıldığı çalışmalara 
ihtiyaç vardır. 
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