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ÖZET 

  

Satır E. Köpeklerde Borrelia burgdorferi İnfeksiyonunun PCR ile Araştırılması. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ABD.  Yüksek Lisans Tezi. 

İstanbul. 2006. 

Lyme hastalığı ya da Borreliosis  Borrelia burgdorferi’nin  neden olduğu, dünyada  

yaygın olarak görülen  zoonoz bir infeksiyondur. Ixodes cinsi keneler bulaşmada önemli 

rol oynarlar. Lyme hastalığında  eklemler, deri, kalp, böbrek ve sinir  sisteminde 

bozukluklar görülür. 

Bu çalışmada  köpeklerdeki lyme hastalığı etkeni olan Borrelia burgdorferi’ nin 

spesifik groEL ve ospA genlerinin çoğaltılması esasına dayanan   PCR yöntemi ile 

saptanması amaçlandı. Bunun için, İstanbul’ daki çeşitli kliniklere getirilen 48 adet  ve 

değişik hayvan barınaklarında yaşayan 48 adet olmak üzere toplam 96 köpek 

incelendi.  Köpeklerin öncelikle klinik muayeneleri yapıldı ve  EDTA’lı tüplere kan 

örnekleri alındı. Kan örneklerinden ticari kit kullanılarak DNA ekstraksiyonu yapıldı.  

Öncelikle pozitif kontrol Borrelia burgdorferi DNA’sı kullanılarak PCR çalışmaları 

standardize edildi. Daha sonra ekstrakte edilen örnek DNA’lar ile konvansiyonel PCR 

ve Nested PCR çalışmaları yapıldı. PCR  çalışmaları sonucunda konvansiyonel 

PCR’da yaklaşık 310 bp ve nested PCR’da  yaklaşık 391 bp’lik referans kontrol DNA 

ürünleri saptanırken, 96 köpekten alınan örneklerin hiç birinde etken DNA’sı 

yönünden pozitiflik saptanmadı. Test örneklerindeki negatifliğin nedeni olarak örnek 

türü, örnek sayısı, örnekleme yöntemi,  ixodes cinsi  kenelerin  coğrafik dağılımı ve  

ekolojik farklılıktan kaynaklandığı  düşünülebilir. Bu çalışmanın daha kapsamlı  olarak 

klinik bulgu gösteren ve üzerlerinde kene taşıyan köpeklerle yapılması sonucunda 

infeksiyonun saptanması olasılığı artacaktır. Ayrıca köpeklerin üzerlerindeki 

kenelerden de DNA ekstraksiyonu yapılmasında ve kene  türlerinin araştırılmasında  

yarar vardır.   

 

Anahtar Kelimeler :  Köpek, lyme hastalığı, PCR, Borrelia burgdorferi, İstanbul. 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından T-

617/17032005  no’lu proje olarak desteklemiştir.  
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ABSTRACT 

Satır E. Investigation of Borrelia burgdorferi  infection in dogs by PCR. İstanbul 

University, Institute of Health Science,  Department of Microbiology, Master Thesis. 

İstanbul. 2006. 

Lyme disease or Borreliosis is a widespread zoonozis caused by Borrelia burgdorferi. 

Ixodes ticks plays important role in transmission. Joint, skin, heart, kidney and nervous 

system disorders are seen in Lyme disease.   

The aim of this study was to detect Borrelia burgdorferi in dogs using PCR by 

amplifiying the specific genes groEL and ospA  of the Lyme disease agent. For this aim, 

96 dogs were investigated consisting of 48 dogs which were brought to  private 

veterinary clinics and 48 dogs living in the kennels. The dogs were first clinically 

examnined and the blood was drained into vacutainer containing EDTA. The DNA 

extraction from blood samples was made using commercial DNA extraction kit. Firstly 

The PCR was standardised using the reference control DNA of Borrelia burgdorferi. 

The DNA extracted from test samples were analysed by both conventional and nested 

PCR. The DNA of Borrelia burgdorferi was not detected in any of the samples collected 

from the 96 dogs while 310 bp product by conventional PCR and 391 bp product by 

nested PCR were amplified from the reference control DNA. The reason of negative 

results from the test samples may be the type of sample, sampling method, sample size, 

echological differences and the geographical distribution of Ixodes ticks. Therefore, 

comprehensive studies are needed in dogs showing clinical symptoms and ticks present 

on their skin may increase the possibility of the detection of the infection. In addition, 

investigations in those ticks and DNA extraction from them will be beneficial in future 

studies.   

 

 

Key Words: Dogs, lyme disease, PCR, Borrelia burgdorferi, Istanbul. 

This study was supported by The Research Support Unit of İstanbul University as the 

project no T-617/17032005   
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Lyme hastalığı ya da Borreliosis;  Borrelia burgdorferi adlı  spiroket’in  neden 

olduğu, dünyada  yaygın olarak görülen, başlıca Ixodes cinsi kenelerle bulaşan, kalp, 

eklemler ve sinir  sisteminde bozukluklarla karakterize ancak pek çok organı da 

etkileyen ve kronikleşebilen  infeksiyöz bir hastalıktır.  

Lyme hastalığı adını ilk kez görüldüğü Amerika  Birleşik  Devletleri’nin 

Connecticut eyaletinin Lyme kasabasından almaktadır. Köpek Borreliosis’i ise ilk kez 

1980’lerde Amerika Birleşik Devletlerin’de tanımlanmış ve kısa zamanda tüm dünyaya 

yayılmıştır. 

Hastalık etkeni; Gram negatif, mikroaerofilik, hareketli ve flagellalı bir spiroket 

olan Borrelia burgdorferi’dir. Etkenin omurgalılara bulaşmasında Ixodes genusuna ait 

keneler (I.ricinus, I.dammini, I.pacificus, I.neotema, I.scapularis, I.gibbosus, I.frontalis, 

I.hexagonus, I.lahuri, I.verpertilionis) başlıca rol almaktadır. Doğal koşullarda  

Borreliosis’in klinik formu birçok hayvan türünde bildirilmesine karşın en sık 

köpeklerde ve insanlarda görüldüğü vurgulanmaktadır.  

Lyme hastalığı tüm organ sistemlerini etkileyen bir hastalıktır ve köpeklerde 

daha çok eklemler etkilenmektedir. Sık olarak görülen eklem formunda bir ya da iki 

eklemde şişlik, inguinal ve prescapular lenf yumrularında büyüme görülür. Durgunluk, 

ateş, yorgunluk, iştahsızlık ve yürüme güçlüğü en sık görülen belirtilerdir. Çok nadir 

olarak myocarditis oluşabilmektedir. Yaşlı köpeklerde hastalığın renal formu daha sık 

görülmektedir. 

Lyme hastalığının tanısında; etken izolasyonu, serolojik testler ve moleküler 

yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, köpeklerde Borrelia burgdorferi’nin 

saptanması için diğer yöntemlere oranla daha hızlı, duyarlı ve spesifik olması nedeniyle 

moleküler bir yöntem olan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) kullanıldı.  

Bu çalışmada, İstanbul’daki çesitli barınaklarda bulunan ve  özel kliniklere 

getirilen 96 adet köpeğin kanında PCR  ile lyme hastalığı etkeni olan Borrelia 

burgdorferi’ nin spesifik groEL ve ospA genlerinin çoğaltılmasıyla etkenin saptanması 

amaçlandı. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Hastalığın Tanımı 

      

   Lyme hastalığı ya da borreliosis Borrelia burgdorferi spiroketleri’nin neden 

olduğu, kenelerle geçen, multisistemik ve  zoonoz bir hastalıktır (11,43,48,54).  

Amerika Birleşik Devletlerinin Connecticut eyaletindeki  Lyme kasabasında çocuklarda 

görülen “juvenil arthritis” olduğu düşünülen olgularda tanımlanan bu hastalığa ilk 

zamanlarda Lyme arthritisi daha sonra da Lyme hastalığı adı verilmiştir (8,60). Lyme 

hastalığının etkeni olan spiroket ise 1982’de vektör olan Ixodes cinsi kenelerde 

görülmüş ve Barbour-Stoenner-Kelly (BSK) besiyerinde üretilmiştir. Borrelia olduğu 

belirlenen bu spirokete araştıcının adı ile ilgili olarak Borrelia burgdorferi adı 

verilmiştir (60). 

 

2.2.Etiyoloji 

 

   Borrelia burgdorferi, Spirochaetales takımı, Spirocethaetaceae  ailesinin 

Borrelia cinsine aittir (54). Borrelia'nın yer aldığı Spirochaetaceae ailesinde 

Borrelia'dan başka Treponema, Spirochaeta, Serpulina ve Cristispira cinsleri 

bulunmaktadır (60). Gram negatif, hareketli, flagellalı, 0.2 mm kalınlığında, 20-30 mm 

uzunluğundadır. Etken, karanlık saha ve faz kontrast mikroskoplarla görülebilir. En içte 

protoplazmik silindir, bunu saran hücre membranı ve 7-11 arasında değişen flagellası ve  

en dışta da plazmidlerce kodlanan dış membrandan ibarettir (54).  

        Etken spiroketler için önerilen Kelly besiyerinin değiştirilmiş bir şekli olan BSK 

besiyerinde üretilmektedir. Uygun üreme ısısı 30-35°C olup inkübasyon süresi yaklaşık 

altı haftadır. %15 Agarlı  BSK  besiyerinde koloniler oluşmaktadır (60).  B.burgdorferi  

mikroaerofiliktir ve diğer bakteri türlerine göre yavaş bir üreme gösterir. Etken  

genellikle 10-15 pasajdan sonra patojenitesini yitirir ve bu zamandan sonra artık 

infeksiyöz değildir (54).  
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 B.burgdorferi birçok bakteriden farklı olarak daire biçimindeki plazmidlerden 

başka çizgi şeklindeki plazmidlere  de sahiptir. Etkenin dış yüzey proteinleri olan Osp  

A ve Osp B’yi oluşturan genler, çizgi şeklindeki plazmidde bulunur. Osp C, Osp D, Osp 

E ve Osp F dış yüzey proteinleri ise daire şeklindeki plazmidlerce kodlanır (60). 

 

Şekil 2-1: Borrelia burgdorferi’nin  mikroskobik görünümü ( 32) 

 

2.3.Epidemiyoloji 

 

  Borreliosis ya da Lyme hastalığı Borrelia burgdorferi sensu lato kompleksine 

dahil olan spiroketler tarafından oluşturulmaktadır (42). Birbiriyle oldukça benzerlik 

gösteren Borrelia burgdorferi sensu stricto, B.garinii, B.afzelii ve B.japonica türleri bu 

kompleksi oluşturan başlıca genotiplerdir (20). Lyme hastalığı  tüm dünyada 

görülmektedir. Ayrıca Amerika, Avrupa ve Asya’da  kenelerden en fazla bulaşan 

hastalık olduğu tespit edilmiştir (26,27). Birçok Lyme spiroketi Kore, Japonya, Çin gibi 

uzakdoğu ülkelerinde ve  Rusya’da izole edilmiş ve Borrelia burgdorferi sensu lato 

belli coğrafik alanlar içinde 11 tür olarak sınıflandırılmıştır. Borrelia burgdorferi, 

Borrelia andersonii  ve Borrelia bissettii çoğunlukla Amerika‘da, Borrelia garinii, 

Borrelia afzelii ve Borrelia valaisiana  Avrupa ve Asya’da, Borrelia japonica, Borrelia 

turdi ve Borrelia tanukii Japonya’da, Borrelia  lusitaniae çoğunlukla Avrupa’da  ve  

Borrelia sinica  Çin’de bulunmuştur (27,58). 
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   B.burgdorferi,  protein analizleri kullanılarak identifiye edilmiştir. Ancak 

B.burgdorferi' nin yavaş üremesi ve bu yöntemlerin pahalı olması nedeniyle   DNA’yı 

temel alan   birçok identifikasyon yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlar 16S rDNA sekans 

analizi, Real-time PCR, PCR-Restriction Fragment Lenght Polymorphism (RFLP), 

Multi-locus Enzyme Electrophoresis (MLEE)  ve flagella sekans analizidir 

(19,27,33,40,44).  

B.burgdoferi‘nin, evrim ve ekoloji yönünden bakıldığında, spiroketler arasında 

benzersiz bir  tür olduğu görülür. Bu spiroket genellikle ılıman ve nemli olan coğrafik 

bölgelerde yaygındır. Etken bu yerlerde yaşayan birçok yabani ve evcil memeli 

hayvandan ve bunlardan kan emen Ixodes cinsi kene türlerinden izole edilmiştir 

(3,5,9,36). Göçmen kuşlara yapışmış olan kenelerle Borrelia’lar geniş alanlarda, 

birbirinden uzak bulunan bölgelere de taşınır. Etkenin rezervuar  yelpazesi oldukça 

geniştir, çevreye kolayca yayılır ve bu sırada insanlara da  bulaşır (60).    

Hastalık 1977 yılında  Stere ve arkadaşları tarafından Lyme artriti olarak 

tanımlanmıştır. 1982 yılında Burgdorfer (57), I.damini kenelerinden hastalığın etkeni 

olan spiroketi izole etmiştir. Etken insan kanından Beneach ve arkadaşları (57) 

tarafından 1983 yılında, Anderson (57) tarafından da beyaz ayaklı fare (Peromyscus 

leucopus) ve Amerika sincabının (Tamias striatus)  kanından, dalağından, 

böbreklerinden  izole edilmiş ve yabani kemirgenlerin asıl rezervuar olduğu 

gösterilmiştir. Köpeklerde B.burgdorferi’nin neden olduğu karpal eklemlede oluşan 

artritis ilk kez Lissman (57) tarafından 1984 yılında bildirilmiştir (25,57). Daha sonra 

etken kandan izole edilmiş ve ayrıca karanlık saha mikroskobu,  immunoperoksidaz 

yöntemi ile   synovial sıvıda saptanmıştır (41,43,57).   

      Lyme hastalığının başta ABD (50 eyaletin 47’sinde olmak üzere), Avrupa, 

Rusya ve komşu ülkeleri, Çin, Japonya ve Avustralya’da da varlığı saptanmıştır. Bu 

infeksiyöz hastalığına tüm dünyada yaygın olarak rastlanır. Hastalığın etkeni olan 

B.burgdorferi’ye başlıca Ixodes türleri vektörlük yapar. Lyme hastalığı’nın görüldüğü 

yüksek riskli bölgeler, keneler için rezervuar olan beyaz ayaklı fareler (Peromyscus 

leucopus), geyikler ve çesitli kemirgenlerin yaşadığı ormanlık, kırlık bölgeleri kapsar ve 

bu durum  Ixodes’lerin yeryüzündeki dağılımı ile uygunluk gösterir (20,27,42,60).                                                                                                                             

Ixodes dışındaki kene cinsleri, sivrisinek ve geyik sinekleri de etkeni taşıyabilir 

ancak bulaşmada en büyük rolü I. ricinus oynamaktadır(11,40,60). Tüm dünyada 
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800’den fazla kene türü tespit edilmesine rağmen bunlardan Ixodes ricinus’un da  içinde 

bulunduğu yanlızca 30 tanesi insanlar üzerinde beslenir. Ixodes ricinus için 300’den 

fazla hayvan türü doğal konakçıdır ve 50 vertebralı türü de Borrelia burgdorferi için 

rezervuar konakçılık yapar (13). 

Hastalığın oluşmasında rol oynayan kene türleri arasında belli coğrafya 

bölgelerine göre farklılıklar vardır. Örnegin Orta ve Kuzey Amerika’da hastalığın esas 

vektörü I.dammini’ dir ve bu türün B.burgdorferi ile infekte olma oranı % 50’ dir. 

Amerika’nın güneydoğusunda I.scapularis, güneybatısında ise I.pacificus vektördür. 

Diğer yandan Amerika’da Ixodes cinsi kene türlerinden başka Amblyomma americanum 

ve Dermacentor variabilis türlerinde de B.burgdorferi  saptanmıştır. Ancak 

enfeksiyonun meydana gelmesinde etkili bir rolleri bulunmamaktadır. Avrupa’da 

B.burgdorferi’ye  vektörlük yapan kene türü I.ricinus’dur   ve kenelerin etkenle infekte 

olma oranı %10-%40 arasında değişir. Asyada I.persulcatus ve Avusturalya’da da 

I.holocyclus vektör olduğu saptanmıştır. Rusya’nın Avrupa kesiminin güney bölgesinde 

vektör I.ricinus, kuzeybatı bölgelerinde ise I.persulcatus’tur (20,51,60).     

İnfeksiyonun taşınmasında rol oynayan Ixodes cinsi kene türlerinden I.ricinus 

yurdumuzun her iklim bölgesinde bulunmasına rağmen hastalığın yurdumuzdaki 

epidemiyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Türkiye’de I.ricinus türü dışında 

I.gibbosus  Ege bölgesinde, I.frontalis  Marmara bölgesinin Avrupa kesiminde, 

I.hexagonus Avrupa ve Asya kesimlerinde, I.lahuri  Marmara ve İç Anadolu 

bölgesinde, I.verpertilionis  ise bu bölgelere ek olarak Akdeniz ve Güney Anadolu 

bölgelerinde bulunmuştur. Yurdumuzun Karadeniz bölgesindeki iklim koşulları 

I.ricinus’un gelişebilmesi için uygundur. Burada yağışlar Türkiye’nin diğer 

bölgelerinden daha çoktur ve nem oranı oldukça yüksektir. Bu sebepten bölgenin bitki 

örtüsü bol ve gürdür.  Bölgenin tüm şartları I.ricinus için elverişlidir (60). 

Keneler yaşam siklusunu tamamlamak için 2 yıla ihtiyaç duyarlar. Evrimlerini 

yumurta, larva, nimf  ve erişkin olmak üzere dört yaşam dönemiyle tamamlarlar. 

I.ricinus’lar gelişmelerini tamamlamak için ihtiyaç duydukları konak tür sayısına göre 

üç konaklı keneler grubunda yer alırlar. Sonbaharın son dönemleri ve ilkbaharın ilk 

dönemlerinde erişkin keneler büyük hayvanların özellikle beyaz kuyruklu geyiklerin 

üzerinde beslenir  ve çiftleşirler. Dişi keneler yumurtalarını toprağın üzerine yayarlar ve 

yazın yumurtadan çıkarak larvaya dönüşürler. Kenelerin larva ve nimf formları için 
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beyaz ayaklı fareler en fazla tercih edilen konakçılardır. Fare Borrelia burgdorferi ile 

infekte olunca hayat boyu infekte kalabilir. Böyle infekte fare üzerinde beslenen 

immatür keneler Lyme hastalığının potansiyel vektörleri haline gelebilirler. Tipik olarak 

larva formundaki keneler yazın geç dönemlerinde kan emerler ve nimflere dönüştükleri 

ilkbahara kadar inaktiftirler. İlkbahar ve yazları beslenen nimfler genelde Lyme 

hastalığının insanlara bulaştırılmasında önemli  ajanlardır. Erişkin kenelerde sonbaharın 

geç dönemleri ve ilkbaharın erken dönemlerinde hastalığı bulaştırabilirler. Nimfler 

sonbaharda erişkin kene haline dönüştüklerinde 2 yıllık hayat siklusu tamamlanır 

(13,20,51,54,60). 

 

Şekil 2-2: Lyme hastalığı etkeninin bulaşmasında rol alan kenelerin yaşam çemberi (21) 

2.4. Patogenez 

Kene kan emdiği zaman B.burgdoferi spiroketi ilk olarak konakçının derisinden 

içeri girer ve sonra enfeksiyonun yerleşeceği en yakın dokulara kan ve lenf yoluyla 

yayılır. Etken  konakçının immun sistemi tarafından elimine edilemez (42,50). 

Başlangıçta bağışıklık cevabının baskılanmış olması etkenin vücuda yayılmasını 

kolaylaştırır ve  B.burgdorferi’den etkilenen bütün dokularda lenfosit ve plazma hücresi 

infiltrasyonu görülür. Ayrıca orta dereceli vaskülit, hipervaskülit ve vücudun  birçok 

yerinde bir dereceye kadar damar hasarı  görülebilir ki bu durum B.burgdorferi’nin  
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damar içinde veya çevresinde olabileceğinin kanıtıdır. Hastalığın erken devresinde 

B.burgdorferi Erythema Chronicum Migrans (ECM)’dan,  kan ve Beyin Omurilik Sıvısı 

(BOS) 'dan elde edilebilir. Etken, miyokart, retina, kas, kemik, karaciğer, dalak, 

meninksler ve beyinde az sayıda bulunur (60). 

Her yıl Avrupa, Amerika ve Asya’da çok sayıda insan ve hayvan infekte olur 

ancak etkeni taşıyan her hayvan ve insanda klinik semptom bulunmaz (42). Berlung, 

Levy  ve Steere (42)  infekte olanların   %5  ile  %50’ sinin klinik belirti gösterdiğini 

saptamışlardır. Hastalığın ortaya çıkışını sağlayan faktörlerin ne olduğu açıklık 

kazanmamıştır (42).  

Köpeklerde intrauterin, transplasental ve kontakt bulaşma deneysel çalışmalar 

sonucunda gösterilmiştir(52) . Doğal yollarla şekillenen hastalıkta bu bulaşma yollarının 

epidemiyolojileri bilinmemektedir (7,16). 

 

2.5.Klinik Belirtiler 

 

Deneysel olarak infekte edilmiş köpeklerde hastalığın inkübasyon periyodu 2 ile 

5 ay arasındadır. Doğal infeksiyonların inkübasyon periyodu bilinmemektedir (1,20,56).  

Lyme hastalığının köpeklerde görülen en önemli semptomu akut artritis’dir. Ön 

ve arka ayaklarda genellikle karpal veya tarsal eklemler şiştir. Bir veya her iki eklem şiş 

olabilir. İnguinal ve prescapular lenfler büyür. Birkaç gün sonra bu semptomlara, 

durgunluk, yürüme güçlüğü, ateş ve iştah kaybı da eklenir. Diğer klinik bulgular; 

generalize lenfadenopati, santral  sinir sistemi bozuklukları, uveitis, renal lezyonlar ve  

kardiak bozukluklardır. Köpek borreliosisinde myocarditis nadir olarak görülür. Yaşlı 

köpeklerde renal form ve  nörolojik disfonksiyonlara daha sık rastlanır  (25,41,42, 48). 

Hastalık süresince çesitli organlar, özellikle eklemler, deri, kalp, santral ve 

periferal sinir sistemleri etkilenir (42,43,45). Hastalığın renal, kardiak ve nörolojik 

formlarında etkilenen sistemlerin hem klinik hem de laboratuar bulgularında 

anormallikler vardır. Renal borreliosis ikinci en sık görülen formdur ve genellikle 

öldürücüdür. Hastalığın bu formu; üremi, hiperfosfatemi, çok miktarda protein kaybıyla 

görülen nefropati ve periferal ödem ile karakterizedir. Daha az görülen kardiak formda 
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bradikardi ile seyreden kondisyon bozuklukları, nörolojik formda ise felç ve 

saldırganlık vardır (55). 

 İnsan borreliosisinin başlıca belirtisi olan erythema migrans  köpeklerde 

görülmez, köpeklerde görülen birincil semptom artritisdir (45). Ancak hastalığın 

endemik olarak görüldüğü bölgelerde köpeklerin abdomen ve diğer tüysüz bölgelerinde 

görülen deri lezyonlarının lyme hastalığından olabileceği ileri sürülmüştür (20). 

 

Şekil 2-3 :Köpeklerde lyme hastalığı eklem formu  (29) 

 

2.5.1.İnsanlarda Lyme Hastalığı 

 

Straubinger (51), infekte köpeklerin tükürük ve idrarlarıyla etkeni insana 

bulaştırabileceğini ve ayrıca köpeklerin infekte keneleri ev ortamına getirerek de taşıyıcı 

olacağını ileri sürmüştür. 

İnsanlarda infeksiyon semptomatik ve asemptomatik olarak görülebilir (20). 

Lyme hastalığının ilk evresi erythema migrans diye adlandırılan, kene ısırığının 

etrafında oluşan lymphocytoma’dır. Eğer tedavi edilmezse hastalığın ikinci ve üçüncü 

aşamalarına dönüşür ki bu aşamalarda nörolojik bozukluklar ve arthritis baskın 

semptomlardır (8,45).  

2.5.2.Kedilerde Lyme hastalığı 

 

Lyme hastalığı, köpekler dışında bir çok hayvan türünde görülür. Kediler  

endemik alanlarda Ixodes nimflerinin konakçıları olabilir (46). Serolojik çalışmalar 
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B.burgdorferi enfeksiyonlarının kedilerde de görüldüğünü ortaya çıkarmıştır(46). 

Kediler klinik belirtilerin gelişmesi açısından köpeklere göre daha dayanıklıdır (7). 

Köpeklerdeki tipik belirti olan topallık kedilerde daha hafif görülür ve 

amoksisilin tedavisi ile kolayca iyileşir (7). Kedilerde kesin teşhis koymak oldukça 

zordur. Deneysel olarak B.burgdorferi intradermal, oral ve konjuktival olarak 

verildiğinde infeksiyon oluştuğu bildirilmiştir. İntradermal olarak etkenin verildiği 

deneysel çalışmalarda kedilerde hematolojik değişimler, ateş, kasılma,  ve topallık 

gözlenir. İnfeksiyon doğal yollarla  Ixodes türlerinin başlıca konakçısı olan beyaz ayaklı 

farelerin avlanmasıyla  meydana gelir (7,20).    

 

2.5.3.Atlarda Lyme Hastalığı 

 

Atlar genellikle olgun Ixodes kenelerinin ve  daha az olarak da  nimflerin 

konakçısıdır. Açık arazide beslenen atlar kapalı yerlerde bakılan atlara oranla daha 

yüksek oranda kene saldırısına maruz kaldığından   hastalık daha fazla görülür. Atlarda  

en fazla görülen klinik belirti topallıktır. Topallıkta bir veya iki eklemde şişlik vardır 

ancak bazen bu semptomlar görülmeyebilir. Bu semptomlara ek olarak ateş de 

görülebilir. Daha az olarak laminitis, üveitis, encephalitis, abort ve uyuşukluk gibi 

klinik belirtiler görülür. Atlarda, anatomik yapıları ve kullanıldıkları alanlar nedeniyle, 

topallık görülen iskelet kas sistemi hastalıkları çok sıklıkla görülür ve  bu nedenle lyme 

hastalığını teşhis etmek oldukça zordur. Hastalığın  teşhisinde topallık yapan diğer 

durumlar mutlaka elimine edilmeli ve serolojik testlerle B.burgdorferi’nin varlığı ortaya 

konulmalıdır. Tedavide antibiyotikler ve antiinflamatuarlar birlikte kullanılmalı ve 

yaklaşik 2-4 hafta kadar devam edilmelidir (7,20,30). 

 

2.5.4.Sığırlarda Lyme Hastalığı 

 

Endemik alanlarda yaşayan sığırlarda da Lyme hastalığına rastlanır  ancak bu 

türdeki Lyme borreliosisi hakkında köpek ve atlardaki kadar bilgi bulunmamaktadır. 

Olgun keneler hastalığın oluşmasında etkilidir. Enfekte sığırlar etkeni idrarlarıyla dışarı 

atarlar, bazı iyileşmeyen durumlarda idrarla etken atılımı uzun süre devam eder. Ayrıca 
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etkene nadir olarak kan, kolostrum, süt, sinoviyal sıvı ve  atık yavru dokularında da 

rastlanır. En sık görülen belirti diğer hayvan türlerinde de olduğu gibi yürüme güçlüğü 

ve eklemlerin şiş olmasıdır. Daha az olarak da eritramatöz deri döküntüsü, laminitis, 

ateş, kilo kaybı, süt veriminde azalma ve abort yapmadır. Hastalığın teşhisi oldukça 

zordur ve serolojik testler diğer türlerle karşılaştırıldığında daha az güvenilirdir. Çünkü 

enfekte sığırlarda antikorlar ya diğer Borrelia türleri (B. coriaceae, B. theileri) ile kros 

reaksiyon verir  ya da rumendeki spiroketler IFA (Indirect Flourescent Antibody) ve 

Western blot analizlerinde seropozitifliğe neden olur. Şüpheli sığırların idrarları PCR 

veya direkt floresan antikor tekniği ile kontrol edilmelidir. Hastalığın tedavisinde 

penisilin ve oksitetrasiklinler kullanılır (7,20,37). 

 

2.5.5.Koyunlarda Lyme Hastalığı 

 

Koyunlarda Lyme hastalığı az sayıda bildirilmiştir ve en belirgin semptomlar 

yürüme güçlüğü, anorexia ve kötü vücut kondisyonudur. Deneysel olarak kuzularda 

oluşturulan hastalıklarda hayvanlarda klinik değişim olmadan serolojik değişimler 

görülmüştür. Koyunlarda doğal olarak meydana gelen hastalığın prevalansı ve 

patogenezi tam olarak bilinmemektedir (7). 

 

2.6. Tanı 

 

Köpek borreliosis’inin tanısında çeşitli kriterler vardır. Bunlar; 1- tipik klinik 

bulguların varlığı; 2- ayırıcı tanı; 3- antibiyotiklere cevap verme; 4- keneyle direk 

kontakt veya endemik alanlarda bulunma; 5- kan serumundaki antikorlar; 6- moleküler 

tanı yöntemleri’dir (42). Antikor varlığının saptanması önemli bir tanı kriteri olmasına 

rağmen kesin olarak aktif hastalığı veya ilk kez patojene maruz kalmayı göstermez. 

Hem doğal olarak hem de deneysel olarak infekte edilmiş köpeklerdeki  antikor 

titresinin  insanlardaki Lyme hastalığı’nın teşhisindeki serolojik testlerle aynı limitleri 

işaret ettigi ortaya konmuştur (4,20,42, 51 ).  

Bununla birlikte Hovius ve ark.(18)  yaptığı çalışmalarda  köpek borreliosis’ini, 

temel aldığı klinik kriterlerle (yürüme güçlüğü gibi) tespit etmenin mümkün olduğunu 
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ancak hastalığın çoğu durumunda B.burgdorferi’nin değişik genotipleri sonucu farklı  

semptomlar meydana geldiğini bildirmiştir. Bu nedenden dolayı hastalığın tanısında  

bakteri  DNA`sının  saptanmasının  çok ümit verici bir metod oldugu birçok araştırıcı 

tarafından belirtilmektedir (3,35,39,42,44,51). 

 

2.6.1.Tanıda Kullanılan Yöntemler 

 

B.burgdorferi infeksiyonu tanısında çeşitli örneklerden etkenin izolasyonuna 

dayalı çalışmalar yapılabilmektedir (9,47). Etken eklemlerden, periartikular dokudan, 

cerebrospinal sıvıdan, lenf nodüllerinden, deriden, renal formu görülen hastalarda 

böbrek dokusundan ve kardiak formu görülen hastalarda da kalp dokusundan izole 

edilebilir. B.burgdorferi nadir olarak kanda bulunur. BSK besiyeri etken izolasyonu için 

kullanılır (20).  

B.burgdorferi infeksiyonuna karşı köpeklerde oluşan immun yanıtı araştırmak 

için Enzym Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA), Western blot ve IFA gibi çeşitli 

yöntemlerden yararlanılır (18,31,41,45). Kullanılan yöntemlerden ELISA`nın hem 

kolay hem de çabuk bir test olduğu  ancak çeşitli Leptospira, Bradypira ve Treponema 

türlerine  karşı kros reaksiyon verdiği bildirilmiştir. Bu  durum da testin spesifitesini 

düşürür. Son yapılan araştırmalarda rutin ELISA ve IFA çalışmalarındaki pozitifliği 

onaylamak için Immunoblotting tekniği önerilirmektedir (31,41). 

PCR, bir çesit "in vitro klonlama" dır ve özet olarak izole edilen veya patolojik 

materyallerde bulunan hedef genetik materyallerin (DNA veya RNA), spesifik kısa 

zincirli oligonükleotid primerler yardımıyla enzimatik olarak sayısal çoğaltılması 

olarak tanımlanabilir. Bu hedef genetik materyal çok az sayıda ve hatta birçok veya 

sayısız diğer veya ilgisiz DNA 'lar arasında olsa bile çoğaltılabilir ve homojen bir 

DNA materyali haline getirilebilir ve kolayca da identifiye edilebilir (2). PCR,  Lyme 

hastalığının laboratuvar tanısında günümüzde bir çok araştırıcı tarafından 

kullanılmaktadır (39,43,45,50). 

Örneklerdeki Borrelia DNA’sını saptamak için kullanılan Nested PCR’ da iki 

primer seti kullanılır ve bu yöntem konvansiyonel PCR testinin spesifitesini arttırmak 

için uygulanır.  İki aşamalı bir test olan Nested PCR'da, birinci periyod'da 
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amplifikasyon tek primer çifti ile 15-30 kez tekrarlanır. Oluşan ve sayısal olarak artan 

ürünler yeni bir reaksiyon tüpüne transfer edilerek burada internal sekanslara spesifik 

sekonder primer çiftleri kullanılarak ikinci bir amplifikasyona tabi tutulur. Bu ikinci 

defada 15-30 kez tekrarlanır ve oluşan ürünler jel elektroforezle ortaya konulurlar 

(2,4,40).   

 

2.7.Tedavi 

 

Köpek borreliosisinin  tedavisinde tekrasiklinler (doksisilin), penisilinler 

(amoksisilin) ve makrolidler (azithromisin)'ler oldukça etkilidir (20,52). Tedavinin 

başlanmasından 48 saat sonra hayvanın genel durumunda bir gelişme görülür. Etkenin 

diğer bakterilere göre daha yavaş çoğalması ve hayvanın vücudunda  uzun süre 

kalmasından dolayı tedavi süresi uzun tutulmalı, yaklaşık  30 gün sürmelidir. 

Kortikosteroidler ve diğer antiinflamatuar ilaçlar da semptomatik tedavi amacıyla 

kullanılabilirler, ancak antibiyotiklerle kullanılırken dikkat edilmelidir. Yapılan 

çalışmalarda B.burgdorferi’nin neden olduğu subklinik infeksiyonun 2 hafta prednison 

kullanımı sonucunda aktif hale geçtiği ortaya çıkmıştır (51).  

Mortalite, hastalığın formuna göre değişiklik gösterir. Borreliosisin en çok 

görülen formu olan artritis öldürücü değildir ancak daha nadir olarak görülen renal 

formu öldürücüdür. Kardiak formu ise kalp krizi oluşturarak ölüme neden olur. 

Genellikle  tedavi edilen  artritisli köpeklerin %15-25 ‘inde hastalık yeniden nükseder 

ya da kronik hale geçer (20). 

 

2.8.Koruma ve Kontrol 

  

Hastalığın önlenmesinde vektörlerin kontrolü ve aşılama olmak üzere başlıca iki 

yol bulunur (51). Geyik popülasyonundaki kene sayısı azaltılabilir ancak pek başarılı 

olmamaktadır, çünkü diğer vahşi hayvanlar konakçı olarak geyiklerin yerine geçebilir. 

Çesitli kimyasal maddeler kullanarak kene sayısını azaltmak, bu yönteme göre daha 

başarılı olmasına rağmen küçük bir alanda etkili olması bir dezavantajdır. Bütün bunlar 

göz önüne alındığında hayvanlardaki kene kontrolu daha etkilidir (51). Bu amaçla 
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permethrin, amitraz ve fibronil içeren ürünler kullanılmalıdır. Amitraz emdirilmiş 

tasmalar korunmada oldukça etkilidir (11,55). Bunun yanı sıra kenelerin etkili olduğu 

mevsimlerde köpekler  her gün düzenli olarak taranmalıdır. Korumada en önemli unsur  

hayvanların kene ile kontağının önlenmesi ve kenelerin aktif olduğu dönemlerde 

endemik alanlardan uzak durulmasıdır (56). 

Koruyucu amaçlı çeşitli tip aşılar bulunmaktadır. Ancak son yapılan çalışmalar 

multiantijenik aşıların hastalığa karşı koruyucu olduğunu göstermiştir. İlk aşılama 9 

haftalık veya daha büyük yaşta yapılmalı ve 3 hafta sonra ikinci doz tekrar edilmelidir 

(6,53,55).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1 GEREÇ 

3.1.1 Örnekler 

Bu  çalışmada  materyal  olarak,  İstanbul  ilindeki farklı  barınaklarda  yaşayan 

48 adet ve   çeşitli  nedenlerle  özel  kliniklere  getirilen 48 adet olmak üzere  toplam  96  

köpek kullanıldı (Tablo 3.1).  Köpekler klinik olarak muayene edildikten sonra ön 

bacak venasından (Vena cutanea ulnaris) EDTA’lı tüplere 2 ml alındı. Alınan kanlar 

soğuk koşullarda İstanbul  Üniversitesi  Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı laboratuvarına getirildi. Kan örnekleri 2005 yılında kenelerin en fazla aktif olduğu 

Mayıs-Eylül  ayları arasında toplandı. 

3.1.1.1 Yaş 

   Çalışmada kullanılan köpeklerin yaşları 3 aylık ile 13 yaş arasındadır. Ev 

köpeklerinin 38’i 1 yaş üzerinde, 10’u 1 yaşın altındaydı. Sokak köpeklerinin ise yaşları 

8 aylık ile 10 yaş arasında değişiklik göstermekteydi (Tablo 3.1).  

3.1.1.2. Cinsiyet 

 

 Kan örnekleri alınan köpeklerden 41’i erkek, 55 ‘i ise dişidir. Erkek köpeklerin 

15’i sokak, 26’sı ev köpeği olup, dişi köpeklerin 33’ü sokak, 22’si ev köpeğidir (Tablo 

3.1).  

3.1.1.3. Irk 

Kan örnekleri alınan köpeklerden 51’i melez, 6’sı Terrier, 5’i Cocker, 4’ü Rus 

finosu, 3’ü G.retriwer, 3’ü Kangal, 2’si Mastiff, 2’si Husky, 2’si Rotweiler, 2’si Alman 

kurdu, 2’si Pitbull, 2’si Setter, 2’si Kaniş, 1’i Dochound, 1’i Labrador, 1’i Çoban 

köpeği, 1’i Jack russell, 1’i Schanuzer, 1’i Pincher, 1’i Doberman, 1’i G.shephard, 1’i 

Kurt melezi,1’i Chuava ırkındandır (Tablo 3.1). 
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3.1.2 Polimeraz  Zincir Reaksiyonu İçin Kullanılan Gereçler  

3.1.2.1 Kit ve Moleküler Belirteçler   

 

DNA Ekstraksiyon Kiti 

Alınan kanlardan DNA ekstraksiyonu için ticari kit (Bio Basic, BS484) 

kullanıldı. 

 

PCR Mastermix 

PCR karışımı için ticari kit ( 2 X PCR Master Mix, Fermentas) kullanıldı. Kit 

içerisinde 0.05 units/µl Taq DNA Polymerase, 4 µM MgCl2 ve 0.4 µM dNTPs ( dATP, 

dCTP, dGTP,dTTP) bulunmaktadır.  

 

Moleküler Belirteçler 

Moleküler belirteç olarak  100 bp DNA ladder (Fermentas, Kod: SM0241) 

kullanıldı.  

 

3.1.2.2 Bufferler ve Malzemeler 

Yükleme Buffer Solüsyonu 

Yükleme buffer solusyonu olarak, 5 ml gliserol, 0.37 gr EDTA, 0.1 gr SDS, 0.01 

gr brom phenol blue karıştırılaran ve deionize su ile 10 ml’ye tamamlanan solüsyon 

kullanıldı. 

 

Agaroz 

Agaroz (SIGMA, Kod: 5093-100G) horizontal jel elektroforez’de incelenen 

örneklerin molekül ağırlıklarına göre bantlara ayrılması amacıyla kullanıldı. 

 

Ethidium  bromide 

Agoroz jel’de PCR ürünlerinin görülmesi için % 1’lik ethidium bromide 

(Biochemica, Kod:46065) kullanıldı. 
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10 X Tris-Asetat-EDTA (TAE) buffer 

   10 X TAE buffer sulandırıldıktan sonra jelin hazırlanması (1X) ve elektrik 

akımının iletilmesi amacıyla kullanıldı. 10 X TAE buffer’ı hazırlamak için 4,84 gr Tris 

(SIGMA,  Kod: T-60663.72), O,74 gr Na2 EDTA 2H2O (SIGMA, Kod: E5134), 1,14 ml 

Glasial asetik asit (SIGMA, Kod: A6283) 100 ml’ye deionize suyla tamamlandıktan 

sonra 10 Molar NaOH kullanılarak pH 8.5 olarak ayarlandı.  

3.1.2.3. Primerler 

PCR çalışmasında Borrelia burgdorferi DNA’sının amplifikasyonunda groEL 

geninin 310 bp’lik bölgesini saptamak üzere tasarlanmış primerler kullanıldı (27). 

(GF: 5’ - TACGATTTCTTATGTTGAGGG - 3’) 

(GR: 5’ - CATTGCTTTTCGTCTATCACC - 3’)   

Nested PCR çalısmasında, Borrelia burgdorferi DNA’sının amplifikasyonunda 

0spA geninin 391 bp’lik bölgesini saptamak üzere tasarlanmış primerler kullanıldı (36). 

(F1: 5’- GGGAATAGGTCTAATATTAGCC - 3’) 

(R1: 5’- CACTAATTGTTAAAGTGGAAGT - 3’) 

(F2: 5’- GCAAAATGTTAGCAGCCTTGAT - 3’) 

(R2: 5’ - CGTTGTATTCAAGTCTGGTTCC - 3’)    

 

3.1.2.4 Pozitif  Kontrol DNA 

PCR’da pozitif kontrol amacıyla kullanılan Borrelia burgdorferi DNA’sı (20 

ng/µl)  Dr.Renate Ranka’dan  ( Biomedical Research and Study Centre-Riga, Litvanya) 

sağlandı.  

 



 17 

3.2. YÖNTEM 

3.2.1. Örneklerin Toplandığı Yerlerin Seçimi, Örneklerin Toplanması ve Klinik 

Muayene 

3.2.1.1 Klinik ve Barınak Seçimi 

Çalışmada kullanılan örnekler İstanbul ilindeki çeşitli hayvan barınaklarından ve 

özel kliniklerden alındı. Örnekler Ataşehir, Ümraniye, Sarıyer hayvan barınaklarından 

ve Anadolu yakasındaki çeşitli kliniklerden sağlandı (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1:Kan örnekleri alınan barınaklardan bir görüntü. 

 

3.2.1.2 Kan Örneklerinin Toplanması 

Çalışmada kullanılan kan örneklerin toplanmasında yaş ve cinsiyet ayırımı 

yapılmadan, 48 adet sokak ve 48 adet ev köpeğini içeren iki grup oluşturuldu ve 

köpekler rastgele seçildi. Köpeklere Lyme aşısı yapılıp yapılmadığı kaydedildi. Kan 

alınmadan önce  deri alkol ile temizlendi ve ön bacak venasından (Vena cutanea 

ulnaris) EDTA’lı tüplere 2 ml kan alındı. Alınan kanlar DNA ekstraksiyonunda 

kullanıldı. 
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3.2.1.3 Klinik Muayene 

Köpekler kan örnekleri alınmadan önce klinik olarak muayene edildi. Muayene 

sonucunda elde edilen klinik bulgular kaydedildi. Lyme hastalığının göstergesi 

olabilecek belirtilerden özellikle deri lezyonları, artrit, ateş ve sinirsel semptomlar 

üzerinde duruldu (Tablo 3.1). 

3.2.2 Polimeraz Zincir Reaksiyonu 

3.2.2.1 DNA Ekstraksiyonu 

EDTA’lı  tüplere alınan kan örneklerinden DNA ektraksiyonu için ticari 

firmanın (Bio Basic) bildirdiği yöntemden yararlanıldı. Bu yöntem uygulanırken 

aşağıdaki aşamalar takip edildi:  

1- EDTA’lı  tüplere  alınan  2 ml köpek kanından 0.5 ml’si  ependorf tüpe  

aktarılarak 3000 rpm’ de 4°C de 3 dakika santrifüj edildi ve sonra  üst sıvı döküldü. 

2- Ependorf tüplerde kalan tortuya 0.8 ml TBF buffer ilave edilerek vortekslendi 

ve 3000 rpm’de 3 dakika santrifüj edildi. Santrifüjden sonra üst sıvı döküldü. 

3- Tortuya  yine aynı işlem uygulandı (0.8 ml TBF buffer ilave edildi hafifçe 

vortekslendi ve 3000 rpm’ de 3 dakika santrifüj edildi) ve üst sıvı döküldü. 

4- Tortuya 0.5 ml TBM buffer ilave edildikten sonra iyice vorteksendi. Bu 

karışıma 3 µl Proteinaz K eklendi ve 55° C’ de  30 dakika inkübasyona bırakıldı. 

5- İnkübasyon sonunda ependorflar çıkarıldı ve 5000 rpm’ de 2 dakika santrifüj 

edildi. Üst sıvı 2.0 ml lik  ependorflere aktarılarak üzerlerine 260 µl % 99.8 etanol ilave 

edildi. 

6- Etanol ilave edilmiş  ependorflar kitin içinden bulunan kolonlara aktarıldı ve 

8000 rpm de 1 dakika santrifüj edildi. Santrifüj işleminden sonra kolonların alt 

bölümünde kalan sıvı döküldü. 

7- Kolonların  üzerlerine 500 µl yıkama solusyonu eklendi ve 8000 rpm’ de 1 

dakika santrifüj edildi. 

8- Yedinci basamak tekrar edildi. 
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9- Etanolü tamamen uzaklaştırmak için kolonlara hiç bir şey ilave edilmeden 

8000 rpm de 1 dakika tekrar santrifüj edildi. 

10-Santrifüj işleminden sonra spin kolonlu kısım yeni bir ependorf tüpüne 

aktarıldı. Kolonların merkezindeki membrana  40 µl “elüsyon buffer” ilave edilerek 40 

°C ‘de 2 dakika bekletildi. 

11-Santrifüj sonunda kolonlar ependorflarden  ayrılmadan 10.000 rpm’ de 1 

dakika santrifüj edildi ve sonra kolonlar çıkartılarak  ependorflardeki  ürün -20 °C’de  

saklandı. 

Kan örneklerine Kontrol DNA katılarak yapılan ekstraksiyon 

Pozitif kontrol DNA’sı 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10.000 ve 1/100.000 oranlarında 

köpek kan örneklerine katılarak ekstraksiyon çalışmaları yapıldı. Elde edilen bu 

ekstraktlardan PCR çalışması gerçekleştirildi. 

3.2.2.2. DNA Miktarının Optimizasyonu 

Bu amaçla pozitif kontrol DNA’sı değişik dilüsyonlarda kullanılarak PCR 

yapıldı. Etkene ait pozitif kontrol DNA’dan 1 µl alındı ve 10 katlı dilüsyonları 

yapıldıktan sonra her dilüsyondan 1 µl alınarak amplifikasyon yapıldı. Bu çalışma 

sonucunda hangi dilüsyona kadar DNA saptanabileceği test edildi. 

3.2.2.3. Örnek Template DNA Miktarının Saptanması 

Kandan yapılan DNA ekstraksiyonu sonucu ekstrakte edilen template DNA’nın 

miktarı spektrofotometre ile özel bir laboratuvarda (RTA laboratuvarları, Gebze, 

Kocaeli) analiz edildi. Ayrıca ekstrakte edilen birkaç DNA % 0.7’lik agar kullanılarak  

elektroforez ile incelendi. 

3.2.2.4. Primer Miktarının Optimizasyonu 

Liyofilize olarak gelen Primerlerden deionize su kullanılarak ana  stoklar 

hazırlandı (100 pMol/µl). Daha sonra bu stoklardan tekrar  dilusyonlar yapılarak ve 

pozitif kontrol DNA kullanılarak, primerlerin  hangi konsantrasyonda daha iyi çalıştığı 

incelendi.  
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3.2.2.5. Amplifikasyon Koşulları 

Konvansiyonel PCR için Lee S. ve ark. (27) bildirdiği amplifikasyon koşulları 

baz alındı. Bu koşullar: 

 

 

Nested PCR için Ranka ve ark.(36) bildirdiği amplifikasyon koşulları baz alındı.  

Bu koşullar;  

Nested PCR birinci aşama amplifikasyon koşulları; 

 

Nested PCR ikinci aşama amplifikasyon koşulları; 

 

 

3.2.2.6.Örneklerin PCR  ile İncelenmesi 

Konvansiyonel PCR Çalışmaları 

1- PCR standardize edildikten sonra, toplanan kan örneklerinden elde edilen 

DNA’lar ile PCR çalışmalarına  başlandı.  
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2- Her örnek için 25 µl’lik karışım hazırlandı. Bu karışıma konulan ayıraçlar ve 

miktarları aşağıdaki gibi hesaplandı. 

12,5 ml Mastermix  

 2  µl Forward  Primer ( 20 pMol) 

 2   µl Reverse Primer ( 20 pMol) 

5,5 µl deionize su 

Bu karışıma PCR çalışma kabini içerisinde 3 µl DNA ilave edildi. 

3- Buharlaşmayı önlemek için her karışımın üzerine  30 µl mineral yağ ilave 

edildi. 

4-  Negatif kontrol olarak steril distile su kullanıldı. 

5- Pozitif kontrol olarak Dr.Renate Ranka’dan sağlanan DNA ekstraktı 

kullanıldı. 

6- Hazırlanan örnekler PCR cihazına (Biometra UNO-Thermoblock) 

yerleştirildi. 

7- PCR ürünleri % 0.05 ethidium bromid içeren % 1.5’luk agaroz jel içerisine 10 

µl eklenerek 90 volt elektrik akımında ortalama 45 dakika elektroforez edildi (Biometra 

Powerpack P25) ve DNA bantları UV ışığında gözlendi. 

Nested PCR Çalışması 

1- Nested PCR standardize edildikten sonra, toplanan kan örneklerinden elde 

edilen DNA’lar ile PCR çalışmalarına  başlandı. 

2- Her  örnek için 25µl’lik  karışım yapıldı. Bir örnek için karışım miktarı 

aşağıdaki şekilde hesaplandı; 

12.5 µl Mastermix 

2.5    µl  Primer Forward-1 ( 20 pMol) 

2.5    µl  Primer Reverse-1 (20 pMol) 

3.5    µl  Deionize su  

Bu karışıma PCR çalışma  kabini içerisinde 4 µl örnek  DNA’sı  ilave edildi.       
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3- Karışımların üzerine buharlaşmaya önlemek için  30 µl mineral yağ konuldu 

ve PCR cihazına yerleştirilerek amplifikasyon gerçekleştirildi. 

4- Bu aşamada pozitif kontrol DNA ve negatif kontrol kullanıldı. 

5- Birinci aşama sonucunda çıkan ürünler için yeniden karışım hazırlandı ve 

Forward-2, Reverse-2 primerleri kullanıldı. Her örnek için total 25 µl’lik karışım 

hazırlandı ve karışım aşağıdaki şekilde hesaplandı; 

12.5 µl Mastermix 

2.5   µl primer Forward-2  (20 pMol) 

2.5   µl primer Reverse-2  (20 pMol) 

4.5   µl deionize su 

Bu karışıma PCR çalışmalarının yapıldığı kabin içerisinde ilk aşama sonunda 

elde edilen PCR ürününden 3 µl ilave edildi. 

6- Karışımın üzerine 30 µl mineral yağ eklendi ve PCR cihazına yerleştirilerek 

amplifikasyon gerçekleştirildi. 

7- PCR ürünleri % 0.05 ethidium bromid içeren % 1.5’luk agaroz jel içerisine 10 

µl eklenerek 90 volt elektrik akımında ortalama 45 dakika elektroforez edildi (Biometra 

Powerpack P25) ve DNA bantları UV ışığında gözlendi. 
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Köpek 
No 

Sokak/Ev 
köpeği 

Yaş Irk Cinsiyet Dış parazit Klinik belirtiler 

1 S.K 5 Melez ♀ Pire-kene  

2 S.K 2 Melez ♂ Pire-kene     

3 S.K 10 + Melez ♀ pire Deri semptomlar 
Tüy dökümü 

4 S.K 4 Kurt melezi ♂ Pire-kene  

5 S.K 2 Melez ♀ Pire-kene  

6 S.K 3-4 Melez ♀ Pire-kene  

7 S.K 3-4 Melez ♀ Pire-kene  

8 S.K 2 Melez ♂ Pire-kene Topallık 

9 S.K 2-3 Melez ♀ Pire-kene Hipotiroidzm 

10 S.K 4-5 Melez ♀ Pire-kene  

11 E.K 9 mastif ♂ yok Çenede apse 

12 E.K 6 ay Melez ♂ yok Corneada oposite 
p.tertia 
prolapsusu 

13 E.K 3 ay G.Shephard ♂ yok Kireç yanığı 

14 S.K 5 Melez ♂ yok Arka bacaklarda 
paraliz 

15 S.K 8 ay Melez ♀ Pire Deri lezyonları 

16 S.K 1 Melez ♀ Pire  

17 S.K 1 Melez ♀ Pire ateş 

18 S.K 2 Melez ♀ Pire  

19 S.K 2 Melez ♂ Pire-kene Tüy dökümü 

20 S.K 3 Melez ♀ Pire-kene  

21 S.K 6 Melez ♀ Pire  

22 S.K 1.5 Melez ♀ Pire Bacaklarda yara 

23 S.K 8 Melez ♂ Pire Papillom,uyuz 
ted.yapılmış. 

24 S.K 1-2 Melez ♂ Pire  
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Köpek 
No 

Sokak/Ev 
köpeği 

Yaş Irk Cinsiyet Dış parazit Klinik belirtiler 

25 S.K 10 Melez ♂ Pire-kene  

26 S.K 4 Melez ♀ Pire Deri lezyonları 

27 S.K 4 Melez ♀ Pire-kene  

28 S.K 1-2 Melez ♂ Pire-kene Papillom tedavisi 
yapılmış 

29 E.K 1 Rus finosu ♂ Yok  

30 E.K 1.5 Terrier ♂ Pire ateş 

31 E.K 1 Rus finosu ♀ Yok  

32 E.K 6 doberman ♀ Pire  

33 E.K 8 ay Setter ♂ Pire  

34 E.K 4 A.cocker ♂ Yok Apse tedavisi 
yapılmış 

35 S.K 3 Melez ♂ Pire-kene  

36 S.K 2.5 Melez ♀ Pire-kene  

37 S.K 4-5 Melez ♀ Pire-kene Mantar tedavisi 
yapılmış 

38 S.K 3 Melez ♀ Pire-kene  

39 E.K 13 chuava ♂ Yok  

40 S.K 2 Melez ♀ Pire-kene apse 

41 E.K 10 Terrier ♀ Yok  

42 E.K 1 pincher ♂ Yok  

43 S.K 2 Melez ♀ Pire-kene Uyuz tedavisi 
yapılmış 

44 E.K 1 G.retriwer ♂ Yok  

45 E.K 2 Alman kurdu ♂ Yok  

46 S.K 2 Melez ♀ Pire-kene  

47 E.K 2.5 Rotweiller ♀ Yok  

48 E.K 4 Pitbull ♀ Yok  

49 E.K 2 Schnauzer ♂ Pire  
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Köpek 
No 

Sokak/Ev 
köpeği 

Yaş Irk Cinsiyet Dış parazit Klinik belirtiler 

50 E.K 6 ay Terrier ♂ Yok  

51 E.K 8 Terrier ♂ Yok  

52 E.K 1 Setter ♀ Yok Ateş,iştahsızlık 

53 E.K 6 Rus finosu ♀ Yok  

54 E.K 1 Rus finosu ♀ Yok  

55 E.K 3 pitbull ♀ Yok  

56 E.K 3 Alman kurdu ♂ Yok  

57 S.K 2 Melez ♀ Pire-kene Deride lezyonlar 

58 E.K 5 ay mastiff ♂ Yok  

59 E.K 8 Kaniş ♀ Yok  

60 E.K 2 kangal ♀ Yok  

61 E.K 3 cocker ♀ Yok  

62 E.K 1 cocker ♂ yok  Orta kulak ted. 
yapılıyor 

63 E.K 5 ay Gretriewer ♂ Yok  

64 S.K 2.5 Melez ♀ Pire  

65 S.K 3 Melez ♀ Pire ateş 

66 E.K 3 Melez ♀ Yok topallık 

67 S.K 9 ay Melez ♂ Pire Tüy döküntüsü 

68 S.K 2 Melez ♀ Pire  

69 S.K 1.5 Melez ♀ Pire  

70 E.K 4 ay Melez ♀ Yok  

71 E.K 8 ay rotweiler ♂ Yok  

72 E.K 3 Gretriewer ♂ Yok  

73 E.K 5 ay kangal ♂ Yok  

74 E.K 5 cocker ♂ Yok  
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Köpek 
No 

Sokak/Ev 
köpeği 

Yaş Irk Cinsiyet Dış parazit Klinik belirtiler 

75 S.K 1 Melez ♀ Pire  

76 E.K 3 Çoban 
köpeği 

♀ Pire Kulak uyuzu 
tedavisi yapılmış 

77 S.K 7 Melez ♂ Pire-kene  

78 S.K 7 Melez ♀ Pire-kene Deride lezyonlar 

79 S.K 6 Melez ♂ Pire-kene  

80 E.K 3 Jack  rusell ♂ Yok  

81 E.K 4 cocker ♂ Yok Ortakulak inf. 

82 E.K 2 labrador ♀ Yok  

83 E.K 4 dochound ♀ Yok  

84 E.K 3 Husky ♂ Yok  

85 E.K 5 Husky ♂ Yok İdraryolu inf. 
ted.yapılıyor 

86 S.K 1.5 Melez ♂ Pire  

87 S.K 1.5 Melez ♀ Pire mantar 

88 S.K 2 Melez ♀ Pire  

89 S.K 2 Melez ♂ Pire  

90 SK 2.5 Melez ♀ Pire Topallık ve vücu 
yara 

91 SK 2 Melez ♀ Pire  

92 EK 1.5 kangal ♀ Yok  

93 EK 1.5 Melez ♀ Yok  

94 EK 2 Terrier ♀ Yok  

95 EK 2 Kaniş ♀ Yok Ateş,halsizlik 

96 EK 2 Terrier ♀ Yok  

 

Tablo 3.1: Kan örneği toplanan köpeklerin  tablosu ( EK: Ev köpeği ,  SK: Sokak köpeği) 
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4. BULGULAR 

4.1. Klinik Muayene Bulguları 

Kan örnekleri, 48’i ev köpeği ve  48’i ise barınaklardaki köpekler olmak üzere 

toplam 96 adet köpekten alındı. Köpeklerin  6’sında deride lezyon, 5’inde ateş,  2’sinde 

tüy dökülmesi, 4’ünde topallık, 1’inde mantar lezyonu, 2’sinde orta kulak infeksiyonu, 

1’inde kireç yanığı, 2’sinde apse,1’inde korneada opposite, 1’inde hipotiroidizm, 1’inde 

idrar yolu infeksiyonu bulunduğu yetkili veteriner hekimden öğrenildi (Tablo-3.1). 

Ayrıca Kan örneği alınan köpeklerin 2 ‘sinin papillom, 2’sinin uyuz, 1’inin mantar ve 

1’inin de apse tedavisi görmüş olduğu saptandı (Tablo-3.1).  

4.2.Ekstraksiyon Bulguları 

Köpek kanlarından yapılan DNA ekstraksiyonu sonucunda elde edilen DNA’nın  

miktarı test edildi. Yapılan analiz sonucunda total DNA miktarı 36 µg/ml olarak 

saptandı. Ekstraksiyon kitini üreten firmanın önerisi doğrultusunda  elde edilen template 

DNA kullanılarak  % 0.7 lik agarla elektroforez yapıldı. Bunun sonucunda  firmanın 

bildirdiği büyüklükte ürün saptandı.(Şekil: 4.1). 

 

Şekil 4.1: Kan örneklerinden ekstrakte edilen DNA’ların elektroforez bantları  (Borrelia burgdorferi için spesifik 
olmayan).    
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 4.3. PCR Bulguları 

 

 4.3.1. PCR’ın  Standardizasyonu  

Pozitif ve negatif kontrol kullanılarak yapılan PCR standardizasyon çalışmaları 

sonucunda konvansiyonel ve Nested PCR’da 1/100000 dilüsyona kadar pozitiflik 

saptandı (Şekil 4.2,  Şekil 4.3). 

 

 

 

 

Şekil 4.2: Pozitif kontrol DNA dilusyonları ile yapılan Nested PCR sonucu 391 bp’lik bölgede gözlenen bantlar. 
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Şekil 4.3: Pozitif kontrol DNA dilusyonları ile yapılan konvansiyonel PCR sonucu  310 bp’lik bölgede gözlenen 

bantlar.  
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4.3.2. Primerlerin Standardizasyonu 

 

Beş (5), 10, 15, 20, 25 ve 30 pMol oranlarında primer dilusyonları yapılarak ve 

1/10000 oranında pozitif kontrol DNA kullanılarak yapılan primer standardizasyon 

çalışmaları sonucunda 15, 20, 25 ve 30 pMol dilusyonlarda primerlerin çalıştığı 

gözlendi  

(Şekil 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.4:  Konvansiyonal  PCR’da (primer standardizasyonu) gözlenen  bantlar. 
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4.3.3. Pozitif kontrol DNA karıştırılan kanlardan ekstrakte edilen ürünler ile 

yapılan PCR 

 

Pozitif kontrol DNA’ların 1/100.000 dilusyona kadar Borrelia negatif köpek kan 

örneklerine karıştırıldıktan sonra yapılan ekstraksiyon çalışmaları sonucunda elde edilen 

ürünlerde yapılan PCR çalışmalarında (1/10.000 dilusyon dahil) 4 dilüsyonda pozitiflik 

saptandı (Şekil 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.5: Pozitif kontrol DNA karıştırılan kan ekstarktları ile yapılan PCR sonucu gözlenen bantlar. 
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4.3.4.Örneklerin PCR bulguları 

 

Örneklerden ekstrakte edilen DNA’lar ile yapılan konvansiyonel PCR 

çalışmaları sonucunda 96 örnekte B.burgdorgferi DNA’sı saptanmadı. Aynı örneklerle 

yapılan Nested PCR çalışmaları sonucunda da istenilen bölgelerde bant gözlenmedi. 

Buna karşın her iki PCR yönteminde de  pozitif kontrol DNA’ların  hedef bölgelerde 

bant oluşturduğu gözlendi (Şekil 4.6, Şekil 4.7).  

 

 

 

 

Şekil 4.6: Kan örneklerinden ekstrakte edilen DNA ile yapılan PCR. Gözlenen bant pozitif kontrol DNA 

örneğine aittir. Test örnekleri negatiftir). 
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Şekil 4.7: Kan örneklerinden ekstrakte edilen DNA ile yapılan Nested PCR. (Gözlenen bant pozitif kontrol DNA 

örneğine aittir. Test örnekleri negatiftir). 



 34 

5. TARTIŞMA 

Köpeklerde Borrelia burgdorferi  tarafından oluşturulan lyme hastalığı vektörler 

vasıtasıyla bulaştırılan bir infeksiyon olup aynı zamanda Kuzey Amerika, Avrupa ve 

Asya'da insanlardaki en yaygın vektör kaynaklı hastalıklardandır. Köpeklerde ve 

kenelerde  Lyme hastalığı  Amerika (9,16,25), Polonya (43,44) Hollanda (18), Almanya 

( 4), İsviçre (47), Litvanya (36)  ve Kore (34) gibi  birçok ülkede,  klinik, serolojik ve 

moleküler yöntemlerle saptanmıştır.  Esendal ve ark.(12) Ankara ilinde 74 köpekte 

indirekt floresan antikor tekniği kullanarak  yaptıkları çalışmada % 78.4 pozitiflik 

saptamışlardır. Bu bulgular dünyada diğer ülkelerde yapılan seroprevalans çalışmalarına 

oranla çok yüksektir. Bunun nedeni kros reaksiyona bağlı olabilir. Çünkü diğer serolojik 

çalışmalarda kros reaksiyonların olabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle  serolojik 

testlerin yanında etken saptamaya yönelik testler de önerilmektedir (26,31,41).  

Ülkemizde köpeklerde Lyme hastalığı ile ilgili sadece İstanbul’da tek bir klinik olgu 

bildirilmiştir (17). 

Köpeklerdeki Lyme hastalığında en sık görülen klinik bulgular topallık, ateş, 

deri lezyonları ve sinirsel belirtilerdir (26 ). Bu çalışmada, incelenen köpeklerdeki klinik 

belirtileri saptamak amacıyla köpekler tesadüfi olarak seçilmiş ve kan örneklerini 

almadan önce klinik muayeneleri yapılmıştır. Elde edilen  bulgular kaydedilmiştir. 

Bunun nedeni klinik bulgularla  PCR pozitifliği arasında ilşkinin olup olmadığının 

incelenmesidir. Bazı araştırıcılar köpeklerde Lyme hastalığında eklem formu ve buna 

bağlı olarak topallığın en sık görülen belirtiler olduğunu vurgulamışlardır (25,45). Bu 

çalışmada incelenen köpeklerden  4’ünde topallık, 5’inde ateş ve 14’ünde deri 

lezyonları saptanması fakat bu hayvanların PCR bulgularının negatif olması dikkat 

çekicidir. Bu nedenle köpeklerde görülen bu belirtilerin başka bir hastalıktan 

kaynaklanabileceği ve bu bağlamda Lyme hastalığının klinik olarak diğer bazı 

hastalıklarla karışma olasılığının olduğu daha önceki çalışmalarda da rapor edilmiştir . 

Bu raporlarda, topallık ve deri lezyonları gibi belirtilerin Lyme hastalığı şüphesini 

doğurduğu fakat bu belirtileri gösteren hayvanların mutlaka test edilmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır (42,45). Skotarczak ve ark.(45) serolojik olarak pozitif olan 37 

köpeğin 15'inde topallık saptarken serolojik olarak negatif olan 55 köpeğin 25'inde de 

topallık saptamışlardır. 
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 Bazı araştırıcılar köpeklerde lyme hastalığının görülme sıklığında yaş, ırk,  

cinsiyet ve üzerinde kene bulunması gibi faktörlerin önemli olduğunu bildirmişlerdir. 

Özellikle av köpekleri, 2 yaşın üstündeki köpekler ve ağır ırkların daha fazla risk altında 

olduklarını ileri şürmüşlerdir (28,38,49). Delgado ve Carmenes (10) ise köpeklerde 

yaptığı  seroepidemiyolojik çalışmada bu faktörler arasında önemli bir fark olmadığını 

ancak  kene bulunan köpeklerde lyme hastalığı görülme riskinin fazla olduğunu 

bildirmiştir. Bu çalışmada yaş, ırk, cinsiyet ve dış parazit varlığı kaydedilmiştir. Ancak 

Lyme hastalığı yönünden pozitiflik saptanmadığı için bu faktörler yönünden 

değerlendirme yapılamamıştır.  

Köpeklerdeki Lyme hastalığının kesin tanısı için izolasyon, serolojik yöntemler 

kullanılarak antijen, antikor varlığının ortaya konması ve moleküler yöntemlerden  

yararlanılmaktadır. Bu yöntemlerden etken izolasyonunun oldukça zor olduğunu 

bildirmiştir (4,9). Lebech (26)  ise  klinik örneklerde spiroket azlığı nedeniyle antijen 

aramaya yönelik serolojik testlerin yeterli duyarlılıkta olmadığını bildirmiştir. Antikor 

aramaya yönelik serolojik testler insan ve hayvanlardaki Lyme hastalığında tanısında 

kullanılmaktadır (18,23,31,45). Ancak infeksiyonun başlangıcında henüz antikor 

saptanamama olasılığı nedeniyle, antijenik heterojeniteden dolayı kros reaksiyonun 

oluşması ve buna bağlı olarak  daha duyarlı ikinci bir teste (western blot gibi) 

gereksinim duyulması gibi nedenlerden dolayı serolojik testlerin çok pratik ve spesifik 

olmadığı bazı araştırıcılar tarafından bildirilmektedir (31,41,45,59).  

Son yıllarda Lyme hastalığının tanısında spesifite ve sensitivitesi çok yüksek 

olan PCR birçok araştırıcı tarafından kullanılmıştır ve önerilen testler arasındadır  

(27,35,36,44,50). Bu çalışmada da   klinik bulgular incelendi ve bunun  yanında 

konvansiyonel PCR ve nested PCR yöntemleri kullanıldı.   

Lyme hastalığının PCR ile tanısı amacıyla çeşitli dokulardan ve vücut 

sıvılarından örneklemeler yapılmaktadır. Köpek ve insanlardan başta deri biyopsisi, 

çeşitli dokular, idrar, serobrospinal sıvı, sinoviyal sıvı ve EDTA'lı kan örneği alınarak 

PCR çalışmaları yapılmıştır (16, 26,35,50). 

Bauerfeind ve ark. (4)  PCR  için idrar örneklerinden DNA'nın ekstrakte edilerek 

PCR yapılabildiğini göstermişler fakat idrarın inhibitör etkisi olabileceğine dikkat 

çekmişlerdir. Aynı araştırıcılar Lyme hastalığının tanısında idrar örneklerinde  Nested 

PCR ile iyi sonuçlar aldıklarını bildirmişlerdir. Buna karşın, Lyme hastalığı tanısı için 
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örneklemelerde deri biyopsisi alınmasının önemi ve diğer örneklere göre daha fazla 

oranda pozitiflik saptanabileceği vurgulanmaktadır (1,26,35). PCR çalışmalarında kan 

örneklerinin de başarıyla kullanıldığı, EDTA’lı kan örneklerinden yapılan DNA 

ekstraksiyonlarından elde edilen ürünler ile yapılan PCR’da Borrelia burgdorferi 

DNA’sının saptanabildiği bildirilmiştir (44,45,50). Bu çalışmada hayvan sahiplerinin 

deri biyopsisi alımına gösterdikleri isteksizlik ve idrar alımı zorluğu nedeniyle sadece 

kan örnekleri PCR için kullanılmıştır. Kan örnekleri kullanılmasının bir başka nedeni de 

etken vücuda girdikten sonra kan ve lenf yoluyla dokulara göç ettiğinden dolayı kanda 

saptanma olasılığının yüksek olmasıdır. PCR çalışmalarında kan örneği kullanmanın 

dezavantajları da olabilir. Bunlardan birisi insanın direkt kan ile temas etme olasılığı, 

diğeri ise etkenin kronik olgularda kandan dokulara yerleşip saptanamama sınırına 

düşme olasılığıdır (50).   

Kandan,  dokulardan ve kenelerden DNA ekstraksiyonu hem konvansiyonel 

yöntemlerle hemde ticari kit kullanılarak yapılabilmektedir. Birçok araştırıcı daha pratik 

olması, kısa zaman alması ve manüplasyon hatalarını en aza indirmesi nedeniyle ticari 

kitleri önermektedirler (24,43). Bu çalışmada, EDTA’lı kanlardan DNA ekstraksiyonu 

ticari bir kan kiti ile yapılmıştır. Ekstraksiyon sonucunda hem spektrofotometrik olarak 

hemde elektroforetik olarak kandan total DNA’nın ekstrakte edilebildiği ortaya 

konuldu. Ayrıca çalışmada, kan örneklerine değişik miktarlarda  pozitif kontrol DNA 

karıştırıldıktan sonra (kasıtlı kontaminasyon) yapılan ekstraksiyon işlemleri sonucunda 

1/10.000 dilusyonda pozitiflik saptandı. Bu durum köpek kanlarına karıştırılan pozitif 

kontrol DNA’nın geri kazanıldığı ve PCR’da pozitiflik verdiğinin bir göstergesidir. Bir 

başka deyişle DNA ‘nın PCR ile tekrar saptanmış olması kullanılan kitin ve yöntemin 

Borrelia burgdorferi DNA’sının saptanmasında başarılı olduğunu göstermektedir.  

Bu çalışmada, pozitif DNA kullanılarak yapılan standardizasyon çalışmaları  

sonucunda, 1/100.000 dilusyona kadar yapılan  sulandırmalarda, konvansiyonel  PCR 

da groEL genine ait yaklaşık 310 bp’lik ürün ve  nested PCR çalışmalarında ospA  

genine ait yaklaşık 391 bp’lik ürün saptandı. Konvansiyonel ve nested PCR 

çalışmalarında kullanılan primerler ile yapılan PCR standardizasyon çalışmaları 

sonucunda elde edilen primer konsantrasyonları araştırıcıların (27,36) önerdiği oranlara 

yakın bulundu.  
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Priem ve ark. (35) Lyme hastalığı tanısında farklı primer setleri kullanarak 

yaptıkları  PCR’ın optimizasyon çalışmaları sonucunda en az iki farklı primer seti 

kullanmayı önermişlerdir. Bu çalışmada konvansiyonel PCR için 1 primer seti ve nested 

PCR için de 2 primer seti olmak üzere toplam 3 primer seti kullanıldı.  

PCR standardizasyon çalışmalarından sonra 96 adet köpeğe ait kan 

ekstraktlarından yapılan konvansiyonel ve nested PCR çalışmaları sonucunda hiçbir 

örnekte pozitiflik saptanmadı. Benzer çalışmalarda, özellikle klinik  belirti gösteren  

köpekler ile yapılan PCR çalışmalarında değişik oranlarda pozitiflik saptanmış olması 

bizim çalışmamıza  uyum göstermemektedir. Bu farklılığın birkaç nedene bağlı olduğu 

düşünülebilir. Bunlardan bir tanesi örnekleme ile ilgili faklılıktan kaynaklanabilir. 

Çalışmamızda tesadüfi olarak seçilmiş köpeklerden örnekleme yapılmış olması Borrelia  

burgdorferi DNA’sı yönünden negatifliğin ortaya çıkmasında en önemli etkenlerden 

biri olduğu düşünülebilir. Tamamı klinik belirti olarak topallık, eklem şişmesi, yüksek 

ateş ve deri lezyonlu hayvanlardan ve üzerinde fazla sayıda kene bulunan köpeklerden 

örnekleme yapıldığında pozitiflik yakalama şansının artabileceği bildirilmiştir (4,43). 

Benzer  şekilde sadece kan değil aynı zamanda deri biyopsisi ve idrar ile örnekleme 

yapılmasının etken DNA’sının saptanmasında  avantaj sağlayabileceği 

söylenebilir(35,50). Bu çalışmada, Borrelia DNA’sı yönünden tüm köpeklerin negatif 

olmasının bir nedeni de kenelerin coğrafik dağılımı olabilir. Lyme hastalığının 

bulaşmasında en önemli kene türü I. ricinus’un İstanbul  çevresinde bulunmaması ya da 

çok az bulunduğu hem kişisel görüşmeler ile hem de literatürlerle vurgulanmıştır (Tüzer 

E*, sözlü görüşme, İstanbul, 15.Mayıs.2006, 60,61). Bu türlerin özellikle daha ılıman  

ve yağışlı olan Karadeniz bölgesinde olduğu ve bu bölgede yapılacak bir tarama 

sonucunda Lyme hastalığının köpeklerde saptanma olasılığının daha yüksek olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Bu durum Karadeniz bölgesinde farelerde yapılan çalışmayla 

ispatlanmıştır ve toplam 65 fareden iki tanesinde serolojik olarak ELISA ve Western 

Blot ile pozitif bulunmuştur (15). İstanbul ve çevresindeki köpeklerde Lyme 

hastalığının nadir görüldüğü İstanbul’da bulunan bazı Veteriner Klinisyenleri tarafından 

da desteklenmektedir (Gülanber NG** sözlü görüşme, İstanbul, 20 Haziran 2005 

Türköz B.*** sözlü görüşme, İstanbul, 26 Haziran 2005) 

*Tüzer E, İ.Ü.Veteriner Fak.Parazitoloji Anabilim Dalı, Avcılar, İstanbul. 

**Gülanber NG, Petlimanı Veteriner Kliniği, Baltalimanı, İstanbul 

***Türköz B, Anatolia Hayvan Hastanesi, Şaşkınbakkal, İstanbul 
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Sarıyer barınağında yaşayan ve serolojik olarak ticari ELISA kiti ile  pozitif 

bulunan köpeğin kanı tarafımızdan alındı ve etken DNA’sı yönünden negatif bulundu. 

Bunun nedeni köpeğe 1 ay süreyle antibiyotik tedavisi uygulanmış olması ve iyileşme 

sonucu kanda etkenin saptanma sınırının altına düşmüş olmasından kaynaklanabilir. 

Benzer şekilde Straubinger (50)  yaptığı deneysel çalışma sonucunda antibiyotik 

tedavisi sonrasında dokularda  teşhis edilebilir spiroket DNA’sının  en az 1000 kat 

azaldığını bildirmiştir. Ayrıca serolojik olarak pozitiflik saptamanın kesin olarak 

infeksiyonun varlığını göstermediği bazı araştırıcılar  tarafından da bildirilmiş ve bunun 

nedeninin c antijenine yakın  bakteriler (Treponema spp, Bradypira sp, Leptospira spp) 

arasındaki kros reaksiyonlardan oluştuğunu ileri sürmüşlerdir (14,22,42,59). Nilsson ve 

Rosen (31) tek bir serolojik testin yeterli olmadığını ve pozitifliği doğrulamak için  

western blotting gibi  duyarlı ikinci bir testin yapılması gerektiğini vurgulamışlardır.  

 

Sonuç ve Öneriler: 

İstanbul ilinde farklı barınak ve kliniklerde bulunan  96 adet köpekten alınan  

kan örneklerinin DNA  ekstrakları ile  yapılan Konvansiyonel ve Nested PCR 

çalışmaları sonucunda B.burgdorferi DNA’sı yönünden pozitiflik saptanmamıştır.  

Sonraki çalışmalarda parazitologlarla ile birlikte köpeklerin üzerindeki kenelerin 

tür tayini ve bu kenelerden DNA ekstraksiyonu yapılarak kenelerdeki borrelia 

taşıyıcılığının da ortaya konmasında yarar vardır. Ayrıca  klinik belirti gösteren ve 

üzerinde çok sayıda kene bulunan  köpeklerde Lyme hastalığı etkeninin PCR ile 

saptanması olasılığının artacağı söylenebilir. PCR çalışmalarına  ek olarak köpeklerde 

lyme hastalığının tanısında serolojik testlerin de yapılmasında yarar olacağı 

kanısındayız. 
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