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Özet: Bu çal›flmada, kolon yang›s› ve ülseri flüphesi bulunan 16 köpekte tan› amac›yla klinik, radyografik, laboratuvar ve
elektrokardiyografik muayeneler yap›ld›. Anamnez ve klinik muayenelerde, bütün köpeklerde orta derecede kanl› ve mukuslu ishal
belirlendi. Defekasyondan sonra tenesmus, orta derecede kilo kayb› ve anemi yayg›n gözlenen bulgulard›. Abdominal palpasyonda
kal›n ba¤›rsa¤›n kal›nlaflt›¤› saptand›.
Kan serumunun biyokimyasal analizlerinde potasyum seviyesinin artt›¤›, sodyum ve total protein seviyelerinin azald›¤› belirlendi.
Kontrast radyografik muayenede; kolon duvar›nda kal›nlaflma, stenozis, dilatasyon ve k›salma ile kolonun normal fleklinin de¤iflti¤i
gözlendi. Mikrobiyolojik incelemede köpeklerin sekizinin gaitas›nda Campylobacter spp., Salmonella spp., Clostridium perfringens ve
Escherichia coli etkenleri izole edildi. Elektrokardiyogramda (EKG) bütün köpeklerde tipik olarak T dalgas›nda sivrilme, iki köpekte
P dalgas›nda düzleflme ve dört köpekte P-R ve Q-T aral›¤›nda uzama ve sadece bir köpekte QRS’de geniflleme ve bradikardi belirlendi.
Bu çal›flma ile, köpeklerde kolon yang›s› ve ülserinin tan›s›nda radyolojik, elektrokardiyografik ve laboratuvar bulgular› ile klinik
bulgular›n birlikte de¤erlendirilmesinin önemli oldu¤u sonucuna var›ld›.
Anahtar Sözcükler: Kolon yang›s›, kolon ülseri, köpek, klinik, radyoloji, EKG, laboratuvar.

Evaluation of Dogs with Colitis and Ulcerative Colitis Using Radiographic,
Electrocardiographic and Laboratory Findings
Abstract: Sixteen dogs with suspected colitis and ulcerative colitis were examined by clinical, radiographic, laboratory and
electrocardiographic means from a diagnostic perspective. In the history and clinical examination, mild diarrheic feces mixed with
uncoagulated blood and mucus were determined in all dogs. Tenesmus after defecation, mild weight loss and anemia were common
observations. Abdominal palpation revealed a palpable thickened large intestine.
Biochemical analyses of blood serums showed that potassium levels were increased, and sodium and total protein levels were
decreased. A contrast radiographic examination showed that colon walls were thickened; stenosis, dilatation and shortening of the
colons had occurred; and the normal shape of the colons had changed. In microbiologic investigations, in eight dogs’ feces,
Campylobacter spp., Salmonella spp., Clostridium perfringens and Escherichia coli were isolated. In electrocardiograms, there were
typically large peaked T waves in all dogs and flattened P waves in only two dogs. P-R and Q-T intervals were prolonged in four
dogs and in only one dog widened QRS and bradycardia were present.
In conclusion, it is important to evaluate the clinical signs with radiologic, electrocardiographic and laboratory findings when
diagnosing colitis and ulcerative colitis in dogs.
Key Words: Colitis, ulcerative colitis, dog, clinical, radiology, ECG, laboratory.
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Girifl
Kedilerde ve daha çok köpeklerde görülen kolitis,
kolonun yang›sel bir hastal›¤› olup, genellikle mukozan›n
tahribat›, yang› ve ülserle geliflir. Kolitis oluflumunda
ba¤›rsak lenfoid dokusunda ortaya ç›kan bozukluklar,
genetik, iflemik ve biyokimyasal faktörler, ba¤›rsaktaki
çeflitli enfeksiyonlar (Campylobacter, Salmonella ve
Clostridium türleri), paraziter ajanlar (Trichuris vulpis,
Giardia spp. ve Ancylostoma caninum), ba¤›rsak
permeabilite defektleri, diyette bulunan allerjenler ve
çeflitli ilaçlar›n etkili oldu¤u bildirilmektedir (1-5).
Kal›n ba¤›rsaklar yukar›da s›ralanan etiyolojik
faktörlerin irrite edici etkileri sonucu fazla miktarda
mukus, su ve elektroliti salg›larlar. Afl›r› mukus
sal›n›m›n›n parasempatik aktivitenin uyar›lmas› sonucu
geliflti¤i, su ve elektrolitlerin emiliminde ortaya ç›kan
bozukluklar›n ishal oluflumuna neden oldu¤u
bildirilmektedir. Kronik ishal olgular›n›n % 50’si kolitise
ba¤l›d›r. Kolon motilitesinin bozulmas› da ishalin ortaya
ç›kmas›nda etkilidir (6). Kolon hastal›klar›nda en belirgin
semptom olan ishalin karakteri hastal›¤›n tipi ve fliddetine
göre de¤iflmekle birlikte, defekasyon say›s›nda artma,
›k›nma ve d›flk› miktar›nda azalma önemli klinik
bulgulard›r. D›flk›da taze kan görülmesi ve mukus
miktar›nda artma kolitisin kolon ülseri ile komplike
oldu¤unu gösterir (7).
Kolon ülserinin oluflumunda, kolon lümeni veya
mukozada bulunan antijenlere karfl› flekillenmifl afl›r›
duyarl›l›¤›n etkili oldu¤u düflünülmektedir (8). Ayr›ca
normal bakteriyel flora da ülserasyonlar›n oluflumunu
h›zland›rmaktad›r (7). Kolon ülserinde radyolojik olarak;
kolonda k›salma ve mukozada düzensizlikler görülür
(9,10).
Bu çal›flmada, köpeklerde karfl›lafl›lan kolon yang›s› ve
ülserlerinin tan›s›nda klinik bulgular ile radyografik,
elektrokardiyografik ve laboratuvar bulgular›n›n birlikte
de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Bu çal›flman›n materyalini, Ocak 1999-fiubat 2000
y›llar› aras›nda Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ‹ç
Hastal›klar› Klini¤i’ne getirilen, anamnez bulgular›nda 1530 gündür devam eden ishal ve kilo kayb› saptanan
de¤iflik ›rk ve a¤›rl›kta, yafllar› 2-11 aras›nda de¤iflen her
iki cinsiyetten 16 köpek oluflturdu. Anamnez ve fiziksel
muayeneleri yap›ld›ktan sonra kolitis veya kolon
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ülserinden flüphe edilen hayvanlarda direkt ve indirekt
radyografi çekildi. Kontrast radyogramda hayvana
a¤›zdan alt›flar saat arayla iki kez baryum sülfat (Bar-XRay toz+200 ml su) verilerek; hemen sonra ve birer saat
arayla seri filimler çekildi. Radyografide mide, ba¤›rsak ve
özellikle kolon duvar›nda meydana gelen defektler ile
kitlesel oluflumlara bak›ld›.
Rektal s›vap ile al›nan gaita örneklerinden,
salmonellozis için SS Agar ve Desoxycholate Citrate agara,
campylobacter için Campylobacter Blood Free Selective
Agar Base CCDD ve CCDD Selective Supplement agar ile
kanl› agara ekimler yap›ld› ve inkubasyondan sonra tür
tayinleri gerçeklefltirildi. Clostridium perfringens için
örnekler Diff-Quik ile boyand› ve 100’lük objektif
büyütmede spor say›s› 5’den fazla olmas› durumunda
pozitif olarak de¤erlendirildi. Ayr›ca d›flk› örnekleri
trichuriazis, giardiazis, ankilostomiazis ve di¤er
parazitlerin
varl›¤›
yönünden
kontrol
edildi.
Entomobiazis’in tan›s› çinko sülfatl› flotasyon metodu
kullan›larak yap›ld›.

Vena cephalica antebrachi’den antikoagulans›z tüplere
5’er ml kan al›nd›. Serum örneklerinde total protein (TP)
(Biüret metodu), üre (merckotest), kreatinin (Jaffe
metodu), sodyum ve potasyum analizleri (Fleym
fotometrik metod) yap›ld›.
Hematolojik muayene için EDTA’l› tüplere al›nan 2’fler
ml kan örneklerinden eritrosit (RBC) ve lökosit say›lar›
(WBC), ortalama korpusküler hacim (MCV), hematokrit
(Ht) de¤erleri Contraves digicell 3100h cihaz›nda,
hemoglobin (Hb) de¤eri Haemocell 400h cihaz›nda
ölçüldü.
Köpeklerin elektrokardiyografisi, 50 mm/saniye h›zda
standart EKG ka¤›tlar› kullan›larak çekildi (Cardiofax,
Nihon Kohden Corporation, Tokyo, Japonya).

Bulgular
Al›nan anamnez ile köpeklerin d›flk›lama flekli ve
periyotlar›n›n de¤iflti¤i, günde 6-7 kez evin de¤iflik
yerlerine sulu ve az miktarda d›flk› ç›kard›klar›, s›k ve
uzun süreli ›k›nmaya devam ettikleri ö¤renildi.
Defekasyon sonunda baz› hayvanlarda mukus, eksudat ve
taze kan görüldü¤ü bildirildi. Köpeklerin tamam›nda
fliddetli olmayan ishal, ayr›ca üçünde kusma flikayeti vard›.
Klinik muayene s›ras›nda hayvanlarda s›k s›k ›k›nma ile
birlikte pis kokulu, afl›r› mukuslu ve taze kan bulaflm›fl

R. DURGUT, S. ÇEL‹K, S. ÖZTÜRK, S. PEKKAYA

d›flk›n›n oldu¤u, köpeklerin üçünün katran gibi koyu
renkli d›flk› ç›kard›klar› gözlendi. ‹nspeksiyonda tüm
köpeklerin mukoz membranlar›n›n solgun oldu¤u; karn›n
palpasyonunda kolonda kal›nlaflma, kar›nda defans ve
distensiyon ile inguinal ve popliteal lenf yumrular›nda
fliflkinli¤in varl›¤› saptand›. Kar›n arka bölgesinin
palpasyonunda
hayvanlar›n
dördünde
fliddetli,
di¤erlerinde ise orta fliddette a¤r› vard› (Tablo 1).
Hayvanlarda orta fliddette kilo kayb› gözlendi.

ve baz› yerlerde geniflleme göstererek bir örneklili¤inin
bozuldu¤u belirlendi (fiekil 1A ve 1B). ‹ki olguda ise
kolonun orta derecede geniflledi¤i ve k›sald›¤› saptand›
(fiekil 2).

Serumun biyokimyasal analizlerinde sodyum ve total
protein de¤erlerinde azalma belirlenirken, potasyumun
artt›¤› ve di¤er parametrelerin normal seviyelerde kald›¤›
tesbit edildi. Hematolojik analizlerde RBC ve hematokrit
de¤erlerinde düflme saptand› (Tablo 2).
Kontrast radyogramda, hayvanlara alt›flar saat arayla
iki kez verilen baryum sülfattan sonra çekilen seri
filmlerde kontrast maddenin ilac›n verilmesinden dört
saat sonra tüm köpeklerde kolona ulaflt›¤›, fazla miktarda
gaz birikimi ve kolonun bofl oldu¤u gözlendi. Radyolojik
muayenede; kolon boyunca mukozal düzensizlik ve
defektler ile kontrast dolgunlu¤u flekillendi¤i ve kolonun
normal konumunu kaybetti¤i, ba¤›rsak lümeninin daralma
Tablo 1.

Kolon yang›s› ve ülseri tan›s› konulan köpeklere ait klinik
bulgular.

Klinik Bulgular

Etkilenen/Rapor
Edilen (n=16)

%

16/16
16/16
13/16
3/16
3/16
16/16
16/16
16/16

100
100
81,3
18,7
18,7
100
100
100

16/16
4/16
12/16

100
25
75

D›flk›lama say›s›nda art›fl
S›k s›k ›k›nma
Gaitada taze kan
Koyu renkli d›flk› (kan içeren)
Kusma
Mukozalarda solgunluk
Kolonda kal›nlaflma
Kar›nda defans ve kolonda distensiyon
‹nguinal ve popliteal lenf
yumrular›nda fliflkinlik
Karn›n arka bölgesinde fliddetli a¤r›
Karn›n arka bölgesinde orta fliddetli a¤r›

fiekil 1.

Kolon yang›s› saptanan köpekte latero-lateral (A) ve
ventro-dorsal (B) radyografik görüntüde, kolon boyunca
mukozada düzensizlik ve defektler, kolonun normal
konumunun kayb›, lümeninde daralma ve genifllemeler.

Klinik, laboratuvar ve radyografik olarak muayene
edilen 16 köpe¤in 10’unda kolitis, geri kalan 6 köpekte
ise kolitisle birlikte kolon ülseri (fiekil 3) teflhisi konuldu.
Kolitis teflhis edilen köpeklerin rektal s›vaplar›ndan
yap›lan ekimlerde; sekizinde Bacteroides spp.,
Streptecoccus spp. ve Escheriachia coli ile di¤er patojen

Tablo 2.
Hematoloji
RBC (´1012/L)
9
WBC (´10 /L)
MCV (fL)
Ht (%)
Hb (g/dL)

3,9 (3,7-4,3)
17,2 (15,8-18,1)
65 (61-72)
28 (26-33)
14 (13-16,7)

Serum Biyokimyas›
TP (g/dL)
Üre (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Sodyum (mmol/L)
Potasyum (mmol/L)

Kolon yang›s› ve ülseri saptanan
köpeklere ait baz› hematolojik ve
biyokimyasal de¤erler.

4,1 (3,8-5,1)
55 (47-62)
1,4 (0,9-1,9)
129 (126-134)
6,4 (6,2-6,7)
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fiekil 2.

Kolon yang›s› saptanan köpekte ventro-dorsal radyografik
görüntüde kolon dilatasyonu ve k›salmas›.

koliform bakteriler izole edildi. ‹ki köpekte, immersiyon
sahada 7-8 adet Clostridium perfringens sporu say›ld› ve
ayr›ca bu köpeklerde fazla say›da Bacteriodes türleri
belirlendi. Radyografilerinde ülser saptanan ve yafllar› 711 aras›nda de¤iflen alt› köpe¤in üçünde Campylobacter
spp., ikisinde Salmonella spp. ve sadece bir köpekte ise
hem Campylobacter hem de Salmonella türleri izole edildi
(Tablo 3).
Kolitisli on köpekten sekizinin d›flk› muayenesinde
hiçbir parazite rastlanmazken geriye kalan iki yafll› iki
köpekte Ancylostoma caninum ve fliddetli Trichuris vulpis
enfestasyonu saptand› (Tablo 4).
Ülser saptanan alt› köpe¤in d›flk› muayenesinde
Giardia intestinalis, Ancylostoma caninum ve Entomobea
coli tesbit edildi. Özel bir bar›nakta birlikte yaflayan bu
köpeklerin sadece tavuk eti ile; kolon yang›s› saptanan ve

Tablo 3.

Kolon yang›s› ve ülseri saptanan köpekte ventro-dorsal
radyografide kolon duvar›nda düzensizlik ve normal soru
iflareti fleklinin kayb›.

de¤iflik çiftliklerde serbest olarak yaflayan 10 köpe¤in ise
mama ve yemek art›klar› ile beslendikleri ö¤renildi.
Elektrokardiyografik muayenede tüm köpeklerde T
dalgas›nda sivrilme (fiekil 4), 2 köpekte P dalgas›nda
düzleflme, köpeklerin 4’ünde P-R ve Q-T aral›¤›nda
uzama, 1’inde ise QRS’de geniflleme ve bradikardi
belirlendi.

Tart›flma
Kal›n ba¤›rsak hastal›klar›nda köpeklerin çevreye karfl›
ilgili ve ifltahlar›n›n normal olmas›na karfl›n kilo kayb›n›n
görülmesi hastal›¤›n ince ba¤›rsak hastal›klar›, sistemik ve
paraziter hastal›klar, metastatik neoplaziler ve fliddetli
kolon ülseri ile komplike oldu¤unu gösterir (11). Bu
çal›flmada kilo kayb› orta fliddette olmas›na karfl›n kanl›

Çal›flmada kullan›lan köpeklerin yafl, a¤›rl›k, cinsiyet özellikleri ile belirlenen bakteriyel etkenler.

Irk
Alman Çoban köpe¤i (3 ¶),
Türk çoban köpe¤i (1 ),
Melez köpek (3 ¶ ve 1 )

‹ngiliz setteri (1 ¶),
St. Bernard melezi (1 ¶)
Border Collie (1 ¶),
Terrier melezi (2 ),
Bokser (1 ¶ ve 2 ),
¶: difli, : erkek
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fiekil 3.

Yafl

A¤›rl›k(kg)

Bakteriyel Etkenler

Tan›

6
(2-10)

10
(3-14)

Bacteroides spp.,
Streptecoccus spp.,
Escheriachia coli ve di¤er
koliform bakteriler

Kolon yang›s›

2

7
(5-9)

Clostridium perfringens,
Bacteroides spp.

Kolon yang›s›

8
(7-11)

7,2
(4-11)

Campylobacter spp.,
Salmonella spp.,

Kolon
yang›s›+ülseri
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Tablo 4.

Çal›flmada kullan›lan köpeklerin yafl, a¤›rl›k, cinsiyet özellikleri ve belirlenen paraziter etkenler.

Irk
Alman Çoban köpe¤i (3 ¶),
Türk çoban köpe¤i (1 ),
Melez köpek (3 ¶ ve 1 )
‹ngiliz setteri (1 ¶),
St. Bernard melezi (1 ¶)

Yafl

A¤›rl›k(kg)

Paraziter Etkenler

Tan›

6
(2-10)

10
(3-14)

Parazit saptanmad›

Kolon yang›s›

2

7
(5-9)

Ancylostoma caninum,
Trichuris vulpis,

Kolon yang›s›

7,2
(4-11)

Giardia intestinalis,
Ancylostoma caninum,
ve Entomoeba coli

Kolon
yang›s›+ülseri

Border Collie (1 ¶), Terrier melezi (2 ),
8
Bokser (1 ¶ ve 2 ),
(7-11)
¶: difli, : erkek

fiekil 4. Kolon yang›s› ve ülseri saptanan bir köpe¤in II. derivasyonundan al›nan EKG görüntüsünde T dalgas›nda sivrilme (Oklar).

ishalin ve köpeklerin üçünde koyu renkli d›flk›n›n
görülmesi, hastal›¤›n Ancylostoma caninum ve Entomobea
coli gibi parazitlerin invazyonu ve kolon ülseri ile
komplike oldu¤unun bir belirtisi olarak yorumland›.
Kusman›n genellikle paraziter ve yang›sel hastal›klar
ile bakteriyel kolitiste flekillenebilece¤i, kusman›n kolitiste
% 30’a varan oranda görülebilece¤i belirtilmektedir
(12,13). Bu çal›flmada ise köpeklerin 3’ünde (% 18,7)
kusma flikayetinin olmas› literatür bildirimleri ile uyum
göstermektedir.
Köpek ülserlerinde ortaya ç›kan aneminin esas
nedeninin kronik kanamaya ba¤l› olarak flekillendi¤i,
d›flk›da kana rastland›¤›, kan kayb› sonucu hematokrit
de¤erinin düfltü¤ü bildirilmektedir (13,14). Bu çal›flmada
da köpeklerde, kolitis ve kolon ülserlerinde RBC ve
hematokrit de¤erlerinin düflmesine neden olan hemorajik
anemi tablosu, yukar›daki araflt›r›c›lar›n bildirimleriyle
benzerlik göstermektedir.
Kolitiste ve kolon ülserlerinde gözlenen bafll›ca
radyolojik bulgular; kolonda k›salma ve normal ventrodorsal görünümünde bildirilen “soru iflareti” fleklinin
kaybolmas›d›r (9,10). Yap›lan çal›flmada elde edilen

bulgular yukar›daki araflt›rmac›lar ile paralellik
göstermektedir. Ayr›ca kolon ülserli köpeklerde ayn›
flekilde kolon boyunca ba¤›rsak mukozas›n›n düzensiz
seyretmesi, ba¤›rsak lümeninin yer yer daralmas› ve
k›salmas› yukar›daki literatür bildirimleri ile uyumludur.
Kal›n ba¤›rsaklar, mide-ba¤›rsak kanal›n›n fazla say›da
11
bakteri içeren k›sm›d›r (1 g d›flk›da 10 organizma). ‹nce
ba¤›rsakta en çok Bifidobacterium spp. ve Bacteroides
spp. türlerine rastland›¤›, az say›da Clostridium spp. ve
Lactobaciller’in bulundu¤u, Enterobakteri familyas›na ait
bakteriler ile Streptokoklar’›n ise kal›n ba¤›rsakta en fazla
belirlenen aerobik bakteriler oldu¤u bildirilmektedir
(7,13). Ayr›ca kolon lümeni veya mukozada bulunan
bakteriyel antijenlerin afl›r› duyarl›l›¤a, parasempatik
aktivitenin uyar›lmas›na ve sonuçta fazla miktarda mukus,
su ve elektrolit sekresyonuna yol açt›¤› belirtilmektedir
(6,11,15). Bu çal›flmada da rektal s›vaptan yap›lan
ekimlerde, köpeklerin sekizinde bakteriyel incelemede
ba¤›rsa¤›n normal mikrobiyal floras›n›n izole edilmesi;
stres, yetersiz beslenme veya immun sistemin zay›fl›¤›
gibi flartlarda normal mikrobiyal floran›n kolitise yol
açabilece¤ini düflündürdü.

545

Kolon Yang›s› ve Ülseri Bulunan Köpeklerin Radyolojik, Elektrokardiyografik ve Laboratuvar Bulgular› ‹le De¤erlendirilmesi

Kolon motilitesi, mukozal bariyerler ve lokal immun
faktörlerin normal kolon mikrofloras›n›n devam› için
gerekli oldu¤u, afl›r› bakteriyel üremeyi durdurdu¤u ve
patojenik mikroorganizmalar›n kolonize olmas›n›
engelledi¤i bildirilmektedir (16). Ancylostoma caninum,
Trichuris vulpis, Giardia intestinalis ve Entomobea coli
gibi çeflitli parazitlerin bulunmas›n›n kolon floras›n›
etkiledi¤i belirtilmifltir (7,13). Bu çal›flmada izole edilen
bakteri ve parazitlerin, literatürlerde de bildirdi¤i gibi
kolon ülseri oluflumunda etkili olduklar› düflünülmektedir.
Kolitiste ortaya ç›kan biyokimyasal de¤iflikliklerin
hastal›¤›n süresi ve fliddetine ba¤l› olarak flekillendi¤i ve
ayr›ca sistemik komplikasyonlar›n da bunda etkili oldu¤u
bildirilmektedir. fiiddetli kolitis olgusunda plazma kayb› ile
birlikte hipoproteinemi flekillenir (6,17). Sunulan
çal›flmada da kolitisli köpeklerin serum total protein
de¤erlerinde azalma görülmesi yukar›daki literatür
bildirimi ile örtüflmektedir. Ayr›ca hematokrit ve total
protein konsantrasyonu, s›v› ve elektrolit de¤ifliklerinin
de¤erlendirilmesinde, Ulivieri ve ark.’n›n (17) bildirdi¤i
gibi, önemli bir kriterdir.
Sodyum noksanl›¤› ço¤unlukla ishal ve kusmaya ba¤l›
olarak flekillenmektedir (6,16). Bu çal›flmada, anamnezde
ve klinik muayenede ekstrasellüler s›v› kayb› ile iliflkili olan
ishalin belirlenmesinin sodyum noksanl›¤› aç›s›ndan
önemli oldu¤u yorumland›.

Serum potasyum düzeyinde hafif derecedeki art›fl›n
(6-6,5 mmol/L) kalbin EKG’sinde T dalgas›nda sivrilme ve
yükselmeye yol açarken kalp at›m say›s› ve P dalgas›n›n
normal s›n›rlarda kald›¤›; orta derecedeki art›fllarda ise
(6,5-7 mmol/L) kalp at›m say›s›nda azalma, P dalgas›nda
düzleflme ve T dalgas›nda geniflleme görüldü¤ü ortaya
konmufltur (3,12). Bu çal›flmada serum potasyum
düzeyinin 6,2-6,7 mmol/L olarak belirlenmesi ve EKG’de
daha çok T dalgas›nda sivrilme görülmesi yukar›daki
bulgularla uyum; P dalgas›nda düzleflmenin yayg›n olarak
görülmemesi ise z›tl›k göstermektedir. Potasyum
seviyesinde flekillenen hafif ve orta derecedeki art›fl bu
durumun muhtemel nedeni olarak yorumlanabilir.
Gastrointestinal bozukluklara ba¤l› ishal olgular›nda
nadiren de olsa sodyum kayb›n›n flekillendi¤i ve bu
duruma potasyum art›fl›n›n efllik etti¤i bildirilmektedir
(3,6,16). Bu çal›flmada potasyum seviyesinde flekillenen
hafif veya orta derecedeki art›fl›n sodyum kayb› ile iliflkili
oldu¤u ve yukar›daki literatürlerle uyumlu oldu¤u
söylenebilir.
Bu çal›flma ile, köpeklerde kolon yang›s› ve ülserinin
tan›s›nda radyolojik, elektrokardiyografik ve laboratuvar
bulgular› ile klinik bulgular›n birlikte de¤erlendirilmesinin
önemli oldu¤u sonucuna var›ld›.
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