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ÖNSÖZ 
 

Dünyada olduğu gibi ülkemiz sığır yetiştiricileri için en önemli gelir kaynağı 

buzağılardır. Maalesef ülkemizde enfeksiyöz buzağı hastalıkları ile oldukça sık 

karşılaşıyoruz. Özellikle bilinçsiz yetiştiricilik, yetersiz bakım ve besleme bu 

hastalıkların insidansını ve mortalite oranını artırmaktadır. Buzağılarda gelişen 

sepsis/endotoksemilerde tedavi giderleri, insan gücü ve ölüm oranın yüksek olması 

hayvancılık sektöründe ciddi ekonomik kayba neden olmaktadır. Buzağıların sağlıklı 

bir şekilde gelişmeleri hem yetiştiriciye hem de ülke ekonomisine katkı 

sağlayacaktır. Sürü sağlığı kontrollerinde, enfeksiyonların erken teşhisinde, 

tedavisinde ve prognozunda son zamanlarda akut faz proteinler yoğun olarak 

değerlendirilmeye başlanmıştır. Akut faz protein analizlerinin uygulama alanları 

sadece hayvanlardaki hastalıkların tanısında, uygulanan tedavinin etkinliğinin 

belirlenmesinde ve prognozunda kullanımı ile sınırlı kalmayıp ayrıca, Akut faz 

proteinlerin çiftlik hayvanlarının optimal büyümeleri ve yaşam standartlarının 

izlenmesinde de kullanılabileceği düşünülmektedir. Sunulan bu araştırmada 

Lipopolisakkarid ile endotoksemi oluşturulan buzağılarda; bazı hematolojik ve 

biyokimyasal parametreler, Haptoglobin, Serum Amiloid A ve Fibrinojen 

konsantrasyonları belirlenmiş ve bu parametrelerin endotokseminin teşhis ve 

prognozundaki önemi ortaya konulmuştur. 

Bu çalışmada yardımlarını ve ilgilerini esirgemeyen S.Ü. Veteriner Fakültesi 

İç Hastalıkları ABD’daki tüm hocalarıma, katkıları ve yardımlarından dolayı 

Histoloji ve Embriyoloji ABD öğretim üyesi Emrah SUR ve araştırma görevlisi 

Tuğba TELATAR’a, Farmakoloji ve Toksikoloji ABD araştırma görevlisi Kamil 

ÜNEY’e ve çalışmalar sırasındaki tüm desteği için eşime şükranlarımı sunarım.  

Sunulan bu araştırma S.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

(Proje no:06102002) ve Tubitak ( Proje no:106O254 ) tarafından desteklenmiştir.  
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1. GİRİŞ 

Proteinler organizmada pek çok fizyolojik olayda rol oynayan maddelerdir. 

Dokuların temel yapı taşlarını oluşturmakla birlikte enzim ve hormon gibi vücutta 

çok sayıdaki kimyasal reaksiyonları düzenler. Proteinlerin sentezlenmesi genetik 

düzeyde kontrol edilmektedir. Bunun için de bireyler ve türler arasında proteinler 

bakımından farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Kanda bulunan bazı proteinler, çeşitli 

yangı durumlarında hızla yükselir veya düşer. Özellikle bu hızlı artma /azalma akut 

dönemde daha belirgindir. Akut dönemde bu belirgin değişikliği gösteren proteinlere 

akut faz protein (APP) adı verilir. Bu proteinler temel olarak karaciğerden sentezlenir 

ve çoğu glikoprotein yapısındadır. Akut faz proteinlerin salgılanması proinflamatör 

sitokinler tarafından düzenlenir.  

Akut faz proteinler; enfeksiyon, yangı, şirurjikal travma veya strese maruz 

kalan hayvanlarda antikordan bağımsız olarak mikrobiyal büyümeyi sınırlandırmada 

ve homeostazisin restorasyonuna katkı sağlarlar. Son yirmi yılda, klinik ve deneysel 

amaçlar için hem çiftlik hem de küçük hayvan hekimliğinde APP’lerle ilgili çok 

önemli gelişmeler olmuştur. Araştırıcılar APP’lerin miktarlarını belirlemede çeşitli 

yöntemler geliştirmişlerdir. Bu sayede APP’lerin türlerle ilgili farklılıklarını 

tanımlamışlardır. APP’ler enfeksiyon, yangı veya travmaya cevapta proinflamatör 

sitokinlerin stimülasyonuyla çeşitli hastalık durumlarına tepki olarak üretilmektedir. 

APP’lerin cevabının genişliği ve bir hastalık için spesifik olmaması bir dezavantaj 

olarak görülebilirken diğer uygun testlerle beraber değerlendirildiğinde klinisyenler 

için önemli diagnostik parametre olacağı ifade edilmektedir. Bu yüzden APP’ler 

‘Kimyasal Termometre’ olarak adlandırılmıştır. Gerçekten de memelilerde beden 

ısısının ölçümünden daha stabil olduğu ve APP’in cevabının hastalığın prognozu 

veya iyileşmesi ile yakın ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. İnsan hekimliğinde ve 

artan oranda da veteriner hekimliğinde akut faz proteinlerin seviyelerinin 

belirlenmesi enfeksiyon ve yangısal lezyonlarla ilgili önemli klinik bilgiler sağlar. 

Ayrıca bu proteinlerin miktarları çiftlik hayvanlarının genel sağlık durumlarının ve 

halk sağlığı için potansiyel riskli kasaplık hayvanların değerlendirilmesinde de 

kullanılabilir.  

Neonatal buzağılarda ölümlerin en önemli sebepleri diyare, pnömoni ve 

septisemi olup, bunlar içersinde septisemi daha yaygın olarak gözlenmektedir. Bu 

hastalıklarla ilgili ölümler bakteriyemi, viremi ve endotokseminin bir sonucu olarak 
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ortaya çıkmaktadır. Gram-negatif bakteriyel enfeksiyonlar 1 ila 60 günlük 

buzağılarda yaygın olarak görülmektedir. Gram-negatif bakterilerden Escherichia 

coli (E.coli) dört  günlükten büyük buzağılarda septisemi veya barsak enfeksiyonu 

meydana getirerek ishale neden olmakla birlikte bazen iki günlükten küçük 

buzağılarda bile önemli problemlere neden olabilmektedir. Septisemik 

kolibasillozisin akut formlarında şiddetli depresyon, kollaps ve diyare gözlenir. 

Bazen enfeksiyonun lokalizasyon bölgesine bağlı olarak eklemlerde ve meninkslerde 

yangısal reaksiyonlar da ortaya çıkabilir.   

Dünyada olduğu gibi ülkemiz sığır yetiştiriciliğinin en önemli sorunlarından 

biri buzağı ölümleridir.  E. coli, Salmonella ve Pasteurella gibi 

septisemi/endotoksemiye neden olan bakteriyel enfeksiyonlar buzağı ölümlerinin 

önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Beşeri hekimlikte olduğu gibi veteriner 

hekimliğinde de endotoksemi prognozu yönüyle en kompleks hastalıklar arasında yer 

alır. Son zamanlarda çeşitli kan proteinlerinin ölçümleri ile sürü sağlığı kontrolü, 

bazı hastalıkların teşhiş ve prognozunun belirlenmesi gibi konularda ciddi mesafeler 

alınmıştır. Yangı, doku hasarı veya travma durumlarında hızlı reaksiyon gösteren 

Akut Faz Proteinler, enfeksiyonun belirteci olarak kullanılmaktadır. Akut Faz 

Proteinleri hastalıkların teşhisi, prognozu ve tedavi seçiminde kullanılabileceği gibi, 

çiftlik hayvanlarında optimal büyüme, yaşam standartlarının izlenmesi ve sağlık 

durumlarının belirlenmesinde de faydalı olabileceği belirtilmektedir. 

Sunulan bu araştırmada; Lipopolisakkarid (LPS) ile endotoksemi oluşturulan 

buzağılarda; klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametreler ile Haptoglobin (Hp), 

Serum Amiloid A (SAA) ve Fibrinojen konsantrasyonları belirlenmek ve bu 

parametrelerin endotokseminin teşhis ve prognozundaki önemi ortaya koymak 

amaçlanmıştır. 
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1.1. Sepsis  

Sepsis ve sepsisle ilişkili durumlar için çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Bu 

tanımlamalar North American and European Intensive Care Societies tarafından 

gözden geçirilerek düzenlenmiştir (Bone ve ark 1992, Levy ve ark 2003, Tsiotou ve 

ark 2005, Nguyen 2006). Bu tanımlamaya göre;  

Sepsis: İnfeksiyon ve buna bağlı gelişen yangısal cevapla birlikte aşağıdaki 

bulgulardan iki veya daha fazlasının bulunmasıdır. 

• Vücut ısısı > 38oC veya <36oC 

• Kalp hızı > 90 vuru/dakika 

• Solunum hızı > 20/dakika veya PaCO2 < 32 mmHg. 

• Lökosit > 12.000/mm3 veya < 4.000/mm3  > %10 band formasyonu 

Bakteriyemi: Kanda canlı bakterinin varlığını tanımlar. Ancak şiddetli sepsis 

ve septik şok vakalarının bile %50’sinde bakteri tespit edilebilmektedir. 

Endotoksemi: Kan dolaşımında endotoksinin varlığını tanımlar. Sepsis ve 

septik şoklu hastalarda görülmekle beraber, deneysel olarak da LPS infüzyonlarında 

oluşabilmektedir (Bone ve ark 1989).  

Enfeksiyon: Patojenik veya potansiyel olarak patojen olma olasılığı olan 

mikroorganizmaların normal olarak steril vücut boşluklarında, dokularda veya vücut 

sıvılarında bulunmasıyla karakteristik patolojik bir gelişmedir  

Sistemik yangısal yanıt sendromu (SIRS): Çeşitli ciddi klinik durumlara 

karşı oluşan yaygın yangısal yanıttır. Sepsiste belirtilen bulgulardan en az iki 

tanesinin varlığı SIRS’ın varlığını gösterir.  

Şiddetli sepsis: Sepsise bağlı olarak bir veya daha fazla organ bozukluğunu 

ifade eder. Akut akciğer hasarı, koagulasyon anormaliteleri, trombositopeni, mental 

durum değişikliği, böbrek, karaciğer ve kalp hasarı veya laktik asidozis ve 

hipoperfüzyon gibi organ bozukluklarını kapsar.  

Septik şok: Tüm müdahalelere rağmen devam eden inatçı bir hipotansiyon 

(sistolik kan basıncının 90 mmHg’dan, ortalama arteriyal basıncın 65 mmHg’dan az 

veya 20–40 ml/kg bir kristalloid sıvı uygulamasına karşı verilen yanıtın 40 
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mmHg’den az olması) ile diğer organ ve sistem yetmezlikleri yanında 

kardiyovasküler sistem bozukluklarının da görüldüğü durumlar şiddetli sepsis 

şeklinde tanımlanır. 

Septisemi, çeşitli sistem veya organda bulunan bakteriyel kaynaklı sepsis 

veya septik şokun eşlik ettiği sistemik sirkülasyona patojenik bakterilerin akut 

invasyonudur. Septisemi, doğumdan sonraki 24 saat içinde yeterli kolostrum 

alamayan neonatal dönemdeki hayvanların mortalite ve morbiditesini etkileyen 

yaygın nedenlerden biridir. Septisemi, sepsis/septik şokun eşlik etmediği 

bakteriyemiden farklıdır. Bakteriyemide bakteri sadece geçiş periyodu için kan 

dolaşımında bulunur ve klinik belirtiler oluşturmaz. Septisemide patojenler hastalığın 

tüm seyri boyunca dolaşımda bulunabilir ve hastalık sürecinin başlangıcından direk 

sorumludur (Facteau ve ark 1997a, Lofsted ve ark 1999, Constable 2004, Constable 

2007). 

Buzağılarda bakteriyemi ve septisemi sıklıkla E. coli ve Salmonella spp. ile 

ilgilidir. E. coli buzağılardan sıklıkla identifiye edilirken gram pozitif infeksiyonlar 

septisemik buzağılarda % 10, polimikrobiyal infeksiyonlarda  % 28 oranında 

bulunmaktadır. İshalli veya ishal gözlenmeyen ancak şiddetli rahatsızlığı bulunan 

buzağıların % 30’u bakteriyemiktir ve bakteriyemi riski, buzağıların kolostral 

immunglobulinlerin yetersiz transferi ile artar. Düşük düzeydeki serum protein ve 

immunglobulinler, kolostral immunglobulinlerin yetersiz transferi ile ilgilidir. Bu da 

yeni doğan çiftlik hayvanlarında çoğunlukla gram negatif bakterilerin neden olduğu 

septiseminin görülmesiyle sonuçlanabilir (Aldridge ve ark 1993, Constable 2007).   

Genel olarak septisemide yüksek vücut sısı, kardiyovasküler fonksiyon 

bozukluğu, şok, submukozal ve subepidermal hemoraji gözlenir. Spesifik belirtiler 

infeksiyonun lokalizasyonuna göre değişebilir. Neonatal septisemi çiftlik 

hayvanlarında doğumdan sonraki birkaç saat içinde başlayarak doğum sonrasındaki 

ilk günler boyunca yaygın olarak gözlenir. Neonatal septisemide gözlenen bulgular; 

o Depresyon  

o Yerde yatma 

o Emme refleksi kaybı veya yokluğu 

o Dehidrasyon 
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o Yüksek ateş 

o İshal 

o Mukoz membranlarda konjesyon 

o Güçsüzlük, zayıflık 

o Hızlı ölüm  (Constable 2007) 

Otuz günlükten daha küçük septisemili buzağılarda klinik bulgularda soğuk 

ekstremiteler, dehidrasyon,  zayıf nabız, uzamış kapiller tekrar dolum zamanı, 

halsizlik, zayıflık ve yerde yatma bulguları gözlenebilir. Oftalmitis, nörolojik 

anormallikler, omfalofilebitis ve poliartritis gibi belirgin lokalize bulgular da açığa 

çıkar (Aldridge ve ark 1993). 

Sepsisin tanısı oldukça zor olup; genel olarak hipertermi/hipotermi, taşikardi, 

taşipne, lökopeni/lökositoz bulguları görülebilmektedir. İnsanlarda bu bulguların 

yanı sıra Tablo 1.1’de belirtilen semptomların da görülebileceği ancak bu kriterlerin 

dahi tam spesifik olmayacağı belirtilmektedir (Vincent ve Abraham 2006). 

Tablo 1.1-  İnsanlarda sepsisin tanı kriterleri 

Genel bulgular  

Hipertermi  >38,3 °C,  Hipotermi  <36°C 

Taşikardi, Mental durum değişikliği 

Hiperglisemi 

Yangısal bulgular 

Lökositozis veya lökopeni,  C-reaktif 

proteinde artış, Prokalsitoninde artış 

Doku perfüzyon bulguları 

Hiperlaktemi,  Kapiller tekrar dolum 

zamanı ve deri rengi bozukluğu 

Organ bozukluğu bulguları 

Hipoksi,  Akut oligüri,  Koagulasyon 

bozuklukları, İleus, Hiperbilirubinemi, 

Trombositopeni 
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1.2. Endotoksemi  

Endotoksemi kanda endotoksinin varlığını tanımlar. Klinik olarak bu terim 

kullanıldığı zaman endotoksemiye ait klinik belirtilerin de var olması gerekmektedir 

(Mackay 1996). Endotoksin gram negatif bakterilerin hücre duvarının bir parçasını 

oluşturur ve canlı dokuya girdikten sonra akut bir yangı başlatılmasından sorumludur 

(Lohuis ve 1988a).  Gram negatif bakteri hücre duvarı; içte peptidoglikan tabaka, 

dışta lipopolisakkaridler, proteinler ve fosfolipitlerden oluşur. Lipopolisakkarid 

tabakada bulunan endotoksin molekülü, hücre membranında kaldığı sürece inaktiftir. 

Hücrenin hızlı büyümesi veya hücre yıkımı sırasında açığa çıkan endotoksin 

sepsis/endotoksemide olaylar dizisini başlatan anahtar moleküldür (Fışgın 2004). 

Endotoksinler, koliform mastitis, neonatal koliform septisemi, pasteurellozis ve 

salmonellozis gibi yaygın gözlenen gram negatif enfeksiyonların gelişimine katkıda 

bulunurlar. Ayrıca ruminal asidozis, laminitis ve abomasum deplasmanı gibi 

enfeksiyon kaynaklı olmayan hastalıklarla da bağlantısı vardır (Jacopsen ve ark 

2005a).  

Septisemide bakteriler tarafından oluşturulan enfeksiyonun morbidite ve 

mortalitesi üzerinde bakterilerin (özellikle gram negatif) membranlarındaki 

lipopolisakkarid yapısında olan endotoksinin önemli rolü olduğu bildirilmektedir 

(Levi ve ark 1997, Hardaway 2000, Levi ve ark 2000, Çöl ve Durgun 2004, 

Constable 2007). Endotoksinler, ısıya dayanıklı olan ve lipopolisakkarid 

komplekslerinin yapısında bulunan organik moleküller olup enterik basiller başta 

olmak üzere Pasteurella spp. ve Brusella spp. gibi diğer gram negatif basillerin de 

hücre duvarlarında bulunur. Sepsis sonucu bakterinin parçalanması ile serbest 

kalabilirler ve endotoksemiye neden olurlar. Pirojenik ve kapiller permeabiliteyi 

artırıcı etkiye sahip olup; bu etkilerini orjin aldıkları bakteri türünden bağımsız 

olarak ve aynı mekanizma ile oluştururlar (Tizard 1992). 

Hücre duvarının endotoksin özelliğini göstermesinde etkili bölümü 

lipopolisakkariddir. LPS, oligosakkarit ve lipit A kısımlarından oluşur. 

Oligosakkaritler ise merkez polisakkaritleri ve ‘‘O’’ spesifik polisakkaritlerinden 

oluşmuştur. Bu yapıya sahip suşlar ‘‘S’’ tipidir ve patojenik olarak kabul edilirler. 

‘‘O’’ spesifik polisakkaridi bulunmayanlar ise ‘‘R’’ tiplidir ve apatojenik olarak 

kabul edilirler (Diker 2005). 
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Deneysel araştırmalarda hayvanlarda sepsis/endotoksemiyi oluşturmak için 

LPS uygulamalarının yapılabileceği belirtilmektedir. LPS uygulanan buzağılarda 

gelişen hemodinamik, solunum, metabolik ve pirojenik değişimlerin, doğal olarak 

ortaya çıkan sepsisli buzağıların semptomlarına benzediği belirtilmektedir 

(Templeton ve ark 1988, Biniek ve ark 1998). LPS pek çok araştırmacı tarafından 

tavşan (Yazar ve ark 2004a, Yazar ve ark 2004b, Turgut ve ark 2006, Elmas ve ark 

2006a, Elmas ve ark 2006b, Elmas ve ark 2007), rat (Liu 1996, Engin ve ark 2003, 

Yaşar ve ark 2007, Liu ve ark 2008), fare (Inoue 2000, Yazar ve ark 2007), köpek 

(Declue ve ark 2008), keçi (Ismail 2006), at (Jacopsen ve ark 2005b, Danek 2006), 

bufalo (Dardi ve ark 2005), sığır (Templeton ve ark 1988, Adams ve ark 1990, 

Semrad 1993a, Semrad 1993b, Gerros ve ark. 1995, Biniek ve ark 1998, Jacopsen ve 

ark 2005a) gibi hayvanlarda deneysel endotoksemi oluşturmak için kullanılmıştır. 

Lipopolisakkaridler herhangi bir hastalığa sebep olmaksızın gastrointestinal kanalda 

bulunabilirken küçük bir miktarı bile canlının dolaşım sistemine girerse, sistemik 

yangısal semptomlarla karakterize ciddi klinik cevapları başlatırlar. Sığırlarda 

görülen pek çok hastalıkta özellikle koliform mastitis, neonatal koliform septisemi, 

pasteurellozis ve salmonellozis gibi gram negatif bakteriyel enfeksiyonlarda LPS’den 

kaynaklanan yangısal semptomlar gözlenir. Sığırların çeşitli laboratuar hayvan 

türlerine göre LPS’nin etkilerine karşı daha duyarlı olduğu ve düşük dozlardaki 

LPS’nin bile ciddi etkiler oluşturabileceği bildirilmiştir (Jacopsen ve ark 2005a). 

Gram negatif bakterilerden kaynaklanan sistemik enfeksiyonlar endotoksemik şok 

veya ölüme neden olabilmektedir. Buzağılara parenteral LPS uygulanmasıyla da 

gram negatif septisemiye benzer klinik semptomların oluşturulduğu bildirilmiştir. 

Laboratuar hayvanlarına endotoksin veya lipopolisakkaridin intravenöz 

uygulanmasıyla da endotoksik şoka veya ölüme neden olunabileceği belirtilmiştir 

(Adams ve ark 1990, Gerros ve ark 1995). Jacopsen ve ark (2005a) sığırlara üç farklı 

dozda (10, 100 ve 1000 ng/kg) LPS uygulamışlar ve düşük doz LPS’nin bile sistemik 

yangısal cevap oluşturduğunu bildirmişlerdir. LPS’in uygulanmasıyla ateş, sistemik 

hipotansiyon, bradikardi, disseminant intravasküler koagulasyon (DIC), doku 

nekrozu ve pek çok yangısal mediatörün üretilmesi gibi fizyolojik akut faz cevaplar 

oluşmaktadır. Bu yangısal mediatörler tümör nekrozis faktör (TNF), interleukin-I, 

(IL-1), IL-6, α-interferon, ve eikosanoidlerdir ( Adams ve ark 1990). 
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Endotoksemi sürecinde çeşitli anormalikler oluşur; 

• Kardiopulmoner fonksiyonda belirgin değişiklikler 

• Lökosit anormallikleri (nötropeni, lenfopeni) ve trombositopeni 

• Vaskuler permeabilite artışı 

• Kalp ve böbrek yetmezliğine yol açan organ kan akımında ve metabolizmada 

azalma  

• Gastrointestinal motilitede azalma 

• Şokla sonuçlanan periferal perfüzyonun azalması 

• Yoğun ve kompleks bir tedavi gerektirir 

• Ölüm oranı yüksektir  

Akut tokseminin klinik bulguları çoğu nonspesifik tokseminin bulguları ile 

benzeşir.  Depresyon, anoreksi ve kas zayıflığı akut endototoksemide yaygın olarak 

gözlenir. Buzağılar istekli emmez veya emme refleksine sahip dehildirler. Yetersiz 

bir dışkı veya düşük hacimli ishal oluşabilir. Kalp vurum sayısı artar, kalp sesi 

şiddeti ise başlangıçta artarken sonrasında, toksemi tablosu kötüleştikçe azalır. Nabız 

zayıf-hızlı fakat düzenlidir. Vücut ısısı endotokseminin erken döneminde yüksek, 

daha sonra normal veya normalin altında bir seyir gösterebilir. Neonatal buzağılarda, 

taylarda ve kuzularda yüksek ateş, kolostrum yoksunluğu ve termoregülasyonun 

yetersizliği nedeniyle oluşmayabilir (Mackay 1996, Constable 2007).  

Endotoksin dolaşıma girdiğinde hızla kardiyovaskuler kollapsın oluşmasına ve 

toksik veya septik şokun gelişmesine neden olur. Belirgin klinik bulguları (Constable 

2007); 

• Şiddetli vasodilatasyon (düşük kan basıncı sonucu) 

• Mukozada solgunluk 

• Hipotermi 

• Taşikardi 

• Zayıf nabız 

• Kas zayıflığı 
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Şiddetli endotokseminin klinik semptomları  (Lohuis ve ark 1988a, Gerros ve ark 

1995, Constable 2007); 

• Depresyon  

• Hipotermiyi takip eden hipertermi 

• Kalp atışında azalmayı takip  eden taşikardi 

• Sistemik kan basıncında azalma 

• Soğuk deri ve ekstremite 

• Kapiller tekrar dolum zamanında uzama 

• Kas zayıflığı ve yerde yatma   

1.3. Sepsis/Endotokseminin Fizyopatolojisi 

Sepsis/endotokseminin fizyopatolojisi oldukça karmaşıktır. 

Mikroorganizmaların hücre yapıları ve toksinleri dolaşımdaki mononükleer 

fagositleri, endotel hücrelerini ve diğer farklı birçok hücreyi uyararak güçlü 

mediatörlerin salınmasına neden olurlar. Bunların en önemlileri TNF-α, IL-1, IL-2, 

IL-6’dır (Bone 1991, Worthley 2000, Fışgın 2004). Endotoksinlerin etkileri hücresel 

ön ara ürünler ve onların doğal karşıtlarının salgılanması ve dengelenmesi ile ortaya 

çıkar. Bu etkinin şiddeti endotoksinin yapısı ve konağın genetik yapısı ile yakından 

ilişkilidir. LPS’lerin farklı yapıda olmaları onların komplemanı uyarmaları, sitokin 

oluşturmaları, toksisiteleri ve antibiyotik direnci biyolojik özelliklerinin de farklı 

olması sonucunu doğurur. LPS’nin hedef hücre tarafından nasıl algılandığının 

mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Yapılan çalışmalar CD14’ün bu 

aşamada önemli rol aldığını ortaya koymuştur.  LPS, ilk basamak olarak LPS-

bağlayan protein (LBP) tarafından tutularak LPS-LBP bileşimi oluşturulur (Aygün 

2002, Yeğenağa 2006). Bu bileşim poliform nükleer nötrofil, makrofaj, mesangiyal 

hücreler gibi hücrelerin membranlarında bulunan glikozil fosfatidilinozitole takılı 

CD14 reseptör ile reaksiyona girer. LPS, CD14 molekülleri sayesinde yangı 

hücrelerine tutunur ve böylece çeşitli sitokinleri ve kemokinleri (ön aracı ürünler) 

üretime geçirir. Septik şokta görülen lezyonlara LPS’nin uyarımı sonucu 

makrofajlardan salgılanan üç tip yangı mediatörü neden olur. Yangı sitokinleri (IL-1, 

IL-6, IL-12, TNF-α),  reaktif oksijen ve nitrojen metabolitleri ve araşidonik asit 

metabolitleridir (prostaglandinler, leukotrienler) (Diker 2005). Bu ara ürünler 
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dolaşımda hemodinamik dengesizliğe, hücre-organ işlev bozukluğuna neden olarak 

apoptozise, nekroz ile de hücre ölümüne neden olurlar (Yeğenağa 2006). 

Endotoksinlerin etki mekanizması Şekil 1.1’de gösterilmiştir (Diker 2005).  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Şekil 1.1.  Endotoksinin etki mekanizması 

 

1.4. Sitokinler 

Sitokinler; makrofajların aktive edilmesinden, yangılı dokuda fibroblastların 

gelişmesinden, kemik iliğindeki lökosit prokürsörlerinin aktivasyonundan, kas 

yıkımlanmasından ve beden ısısının artışından sorumludur ( Miert 1995, Niewold ve 

ark 2003, Tsiotou 2005). 
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Sitokinler, sepsis ve septik şokla karakterize yangı cevabının anahtar 

elementler olup proinflamatuar ( TNF-α, IL-1, IL-8 ) ve antienflamatuar sitokinler 

olarak bölünebilirler. Bir infeksiyon ya da mikrobiyal toksin gibi yangının 

tetikleyicileri, TNF-α, IL-1, IL-6 üreticisi olan makrofajları stimüle eder. TNF-α, 

sepsisin oluşumunun erken dönemlerinde ve patofizyolojisinde önemli sitokinlerden 

biridir (Tsiotou 2005). Sağlıklı bireylerdeki serum TNF-α seviyesi genellikle tespit 

edilemeyecek seviyededir. Ancak sepsis ve kritik hastalıkların sürecinde endojen ve 

ekzojen uyarıcı faktörlerle (bakteri, virüs, tümör, hücre zararı) artar (Worthley 2000). 

Sitokinler üç ana gruba ayrılır;  

• Çeşitli hücreler için pozitif veya negatif büyüme faktörü olarak rol 

oynayan sitokinler  

(IL-2, IL-3, IL-4, IL-7, IL-10, IL-11, IL-12 ve granülosit-makrofaj kolonisi 

stimule eden faktör).  

• Proinflamatör özelliğe sahip sitokinler (TNF-α/β, IL-1-α/β, IL-6, IFN-α/γ 

ve makrofaj inhibitör protein-1). 

• Antienflamatör faktör olarak hareket eden sitokinler ( IL-1 reseptör 

antagonisti, soluble IL-1 reseptörleri, TNF-α binding protein ve IL-1 binding protein) 

(Miert 1995, Niewold ve ark 2003). 

Tümör nekrozis faktör -α, IL1- β ve IFN-γ gibi proinflamatör sitokinler; nitrik 

oksit, lökotrinler, prostaglandinler ve trombositi aktive eden faktör gibi ajanların ve 

diğer sitokinlerin (IL-6, IL-8) üretilmesi için oldukça önemlidir. İnterferonlar (IFN) 

özellikle de IFN-γ viral enfeksiyonlarda, TNF-α ve IL-8 ise endotoksine cevapta 

sentezlenir (Niewold ve ark 2003). 

1.4.1. Tümör nekrozis faktör-alfa  

Tümör nekrozis faktör, normal hücreler için önemsiz ancak virusla infekte 

hücreler ve tümör hücreleri üzerine etkili bir sitokindir. TNF’nin varlığı ilk kez 

kendiliğinden gelişen tümör vakalarında belirlenmiş ve farelerin deneysel subkutan 

tümörlerinde hemorajik nekroz oluşturduğu için bu ad verilmiştir (Diker 2005). 

Makrofajlar TNF’nin en önemli kaynağıdır. Bakteriyel ürünler, özellikle LPS, IFN-γ, 

IL-2 makrofajlardan TNF salınmasına neden olurlar. Tüm çekirdekli hücreler TNF 

için reseptörlere sahip oldukları için bu sitokinler tarafından etkilenebilirler. IL-2 
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varlığında TNF, makrofaj, nötrofil, T ve B lenfosit, doğal öldürücü hücre (NK) ve 

lenfokinle aktive öldürücü (LAK) hücre aktivitesini artırır (Adams ve ark 1990, 

Diker 2005) .  

Tümör hücrelerinin duyarlılığına bağlı olarak TNF, bu hücreleri direkt olarak 

lize edebilir. Ancak TNF, tümör üzerindeki etkisini daha çok makrofajları, sitoksik T 

lenfositleri, ve NK hücrelerini aktive ederek gösterir (Diker 2005).    

TNF-α sepsisin patogenezinde merkezi rol oynar. Yapılan çalışmalarda TNF, 

IL-1, ve IL-6’nın plazma düzeylerinin yüksek olması ile mortalite arasında doğru bir 

orantı olduğu gösterilmiştir (Fışgın 2004). Başoğlu ve ark (2004) sepsisli buzağılarda 

TNF konsantrasyonunun, buzağıların klinik durumu ile ilişkili olduğunu 

belirtmişlerdir. 

1.5. Dissemine İntravasküler Koagulasyon   

Şiddetli sistemik infeksiyon sonucu septik şok ve multiple organ bozukluğu  

oluşabilmektedir (Levi ve ark 1997). Sepsisin erken döneminde sitokinlerin 

salınması, doku işemisi ve organ bozukluğu ile sonuçlanan bir dizi olayları stimule 

eder. Bu olaylar; intravaskuler fibrin birikimi, trombositler, nötrofiller, eritrositlerin 

mikrotrombus yapısında mikroagresyonu, kan akımının ve doku yapısının bozulması, 

küçük kapiller damar tıkanıklığına yol açabilen fibrinler gibi koagulasyon öncesi 

durumlardır. Sepsisli hastalarda mortalitenin artmasıyla ilişkili olan bu sendrom DIC 

olarak tanımlanmıştır (Tsiotuo 2005). Dissemine intravaskular koagulasyon terimi 

genel olarak küçük damarlarda diffuz trombozis ve sekonder fibrinolizisin geliştiği 

bir sendromu tanımlamak için kullanılır. Dissemine intravaskular koagulasyon 

primer bir bozukluk olmayıp her zaman diğer klinik durumlarla birlikte oluşur 

(Turgut 2000, Ho ve ark 2005). 

Dissemine intravaskular koagulasyon hem hiper koagulasyon hem de 

fibrinolitik aktivite olduğundan bir paradokstur. Bu iki gelişmenin aynı anda 

aktivasyonu başlangıçta pek çok organda küçük kan damarlarında intravasküler 

fibrin oluşumuna neden olur. Çok miktarda koagulasyon faktörleri, trombosit ve 

fibrinojen tüketilir. Fibrinolitik sistem bu trombusları ortadan kaldırmak için hemen 

aktive edilir. Fibrin ve fibrinojenin fibrinolitik uzaklaştırılması sonucu fibrin 

yıkımlanma ürünleri aktive edilir. Fibrinolizis sadece trombini parçalamaz, aynı 

zamanda normal trombosit kümeleşmesi ve fibrin polimerizasyonuyla ilgili olan 
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fibrin yıkımlanma ürünleri oluşumuna da neden olur (Turgut 2000). Damarlarda 

trombin oluşumu, doku hipoksisi ve organ hasarı ile sonuçlanarak koagulasyon 

faktörlerinin ve trombositlerin tüketimine neden olur (Turgut 2000, Ertuğrul ve ark 

2006). 

Dissemine intravaskular koagulasyonun patogenezinde pek çok mekanizma 

rol oynar. Doku faktörü aracılı trombin oluşumu sistemik fibrin birikimine neden 

olurken, aynı anda fizyolojik antikoagulantlar baskılanır ve plazminojen aktivatör 

inhibitör-1 yoluyla da fibrinolizis bozulur. İnterlökin-6 koagulasyonun 

aktivasyonunun asıl mediyatörüdür ve TNF-α fizyolojik antikoagulant yolları ve 

fibrinolizisi inhibe eder. DIC’in patogenezinde etkili olan mekanizmalar Şekil 1.2’de 

gösterilmiştir (Levy ve ark.2003, Ho ve ark 2005, Ertuğrul ve ark. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.2. Dissemine intravaskular koagulasyonun patogenezi  

IL-         İnterleukin 

AT III-   Antitrombin III                                   VIIa-      Aktive Faktör 

TNF-     Tümör Nekrosiz Faktör                       PAI-1-   Plazminojen aktivatör inhibitör-1 

TF-        Doku Faktörü                                      TFPI-     Doku Faktörü Yolu İnhibitörü 

MİKROVASKÜLER TROMBOZ 
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Sepsis, DIC’in oluşumda en sık rastlanılan nedendir. Klinik olarak belirgin 

DIC gram negatif sepsisli hastaların %30-50’sinde oluşabilir. Septisemik 

hastalıklarda, bakteriyel hücre mebranı koagulasyon bozukluklarının tetiğini çekerek 

DIC’e yol açar. Bu bileşenler trombositlerin salınmasına ve endotelde birikimine 

neden olurlar. Koagulasyon faktörlerini de uyararak koagulayonu aktive ederler. 

Endotoksinler; sitokinler (TNF-α, IL-1) ve kompleman aktivasyonunu uyaran pro-

inflamatuar durumu kolaylaştırarak endotel hasarı ve bozukluklarına yol açarak 

organ hasarına neden olur (Ertuğrul ve ark 2006).  Irmak ve ark (2006) doğal olarak 

gelişen septisemili buzağılarda şiddetli hemostatik bozuklukla mortalitenin DIC ile 

ilişkili olduğunu belirtmişlerdir.  

Dissemine intravaskular koagulasyon için kullanılan laboratuar testleri; 

Profregment 1+ 2, D-dimer, Antitrombin-III (AT-III), trombin prekürsör protein, 

fibrinopeptit A, platelete faktör A, Fibrin yıkımlanma ürünleri, trombosit, protamin 

testi, trombin zamanı (TT), fibrinojen, protrombin zamanı (PT) ve aktive parsiyel 

tromboplastin zamanı (APTT) olarak sıralanır (Bick 2002). 

1.6. İmmun Sistem Hücreleri 

Vücut savunmasında görev alan hücreler farklı gelişim aşamaları geçirebilir, 

farklı organlarda bulunabilir veya farklı fonksiyonları yürütebilirler. Ancak, özelliği 

ne olursa olsun vücut savunması ile direkt veya dolaylı hücrelerin tümü, 

immunolojik açıdan immun sistem hücreleri olarak nitelenebilir (Diker 2005). Tüm 

immun sistem hücreleri pyluripotent köken (stem) hücrelerinden gelişir. Bu hücreler 

iki farklı yol izleyerek değişime uğrar ve tüm immun sistem hücrelerini oluştururlar. 

Lenfoid seriden gelişen hücreler lenfositleri, myoleid seriden gelişen hücreler ise 

fagositik hücreleri ve diğer hücre tiplerini oluştururlar. Lenfoid seride yer alan 

lenfositler, farklı görevleri yürüten T ve B lenfositler olarak adlandırılır. Lenfoid 

seriye ait diğer bir hücre tipi doğal öldürücü (NK) hücrelerdir. Myoleid seriden 

gelişen iki temel hücre grubu monosit/makrofaj (mononükleer alt seri) ve 

granulositlerdir (polimorf nükleer alt seri). Polimorf granülositler içinde nötrofil, 

euzinofil ve bazofiller yer alır. Bu iki seriye ek olarak mast hücreleri gibi kökeni tam 

belli olmayan hücreler de vardır (Yılmaz 1984, Diker 2005). 

B lenfositleri humoral immun yanıttan yani antikor oluşumdan sorumlu 

hücreler olup her bir B hücresi sadece tek bir antijene spesifik antikor oluşturur. 
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Antijenik bir uyarım sonucu aktive olan B lenfositlerin bir kısmı plazma hücrelerine 

dönüşürken, bir kısmı da bellek B hücrelerine dönüşür. Uyarılmış B lenfositlerden 

köken alan plazma hücreleri bir saat içinde çok sayıda immunglobulin molekülü 

üretebilir. Yaşam süreleri boyunca (3 gün-4 hafta) antikor üretebilir ancak 

bölünemezler. Bellek B hücreleri ise uzun ömürlü IgG sınıfı antikor taşıyanlar ve 

daha kısa ömürlü bölünebilen IgM taşıyanlar olmak üzere iki tipten oluşmaktadır 

(Diker 2005).    

T lenfositleri hücresel immun yanıttan sorumlu olup, bazı tipleri ile antikor 

yanıtına da yardımcı olabilmektedir. Periferal kandaki lenfositlerin çoğu (% 80) T 

lenfosittir. T lenfositlerin yüzeylerinde çok sayıda reseptör vardır ve her bir T hücresi 

tek bir antijene spesifik olarak bağlanabilir. Yardımcı T lenfositler, yabancı antijene 

karşı immun yanıtı ilk gerçekleştiren hücrelerdir.  B ve T lenfositler, yardımcı T 

lenfositler tarafından uyarılmadıkça antijenlere karşı cevap veremezler. Sitotoksik T 

lenfositleri,  hücre içinde yaşayan virüsler ve bazı bakterilerin etkisiz hale 

getirilmesinde görev alırlar (Yılmaz 1984, Diker 2005). 

Doku ve perifer kan frotilerinde T-lenfosit, B lenfosit ve monositlerin 

birbirlerinden ayırt edilmelerinde lizozomal bir enzim olan alfa-naftil asetat esteraz 

(ANAE) enzimi kullanılmaktadır (Mueller ve ark 1975, Higgy ve ark 1977, Knowles 

ve Holck 1978, Pangalis ve ark 1978, Ranki 1978, Knowles ve Halper 1980, Pruthi 

ve ark 1987, Blindar ve ark 1993). Enzimin, T-lenfosit olgunlaşmasının ileri 

aşamalarında kazanıldığı bildirilmiştir (Basso ve ark 1980). Pek çok farklı esteraz 

grubu enzimler gibi ANAE enziminin de, aktive olan T-lenfositlerin sitotoksik 

fonksiyonları ile makrofajların fagosite ettikleri materyalleri parçalamalarında rol 

aldığı düşünülmektedir (Mueller ve ark 1975). T ve B lenfosilerin ayrımında 

yararlanılan ANAE enziminin başta insan (Li ve ark 1972, Çelik ve ark 1991) olmak 

üzere, sığır (Yang ve ark 1979, Kajikawa ve ark 1983), tavuk (Maiti ve ark 1990), 

köpek (Wulff ve ark 1981, Aştı ve ark 1993), kedi (Yörük ve ark 1998), hindi (Ergün 

ve ark 2004a), deve kuşu (Ergün ve ark 2004b) ve farelerde (Mueller ve ark 1975) 

spesifik olduğu bildirilmektedir. 
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1.7. Akut Faz Proteinler 

1.7.1. Akut faz proteinlerin fizyolojisi 

Akut faz cevap; immunolojik hastalıklar, neoplastik oluşumlar, travmalar, 

doku yaralanmaları veya enfeksiyonların sebep olduğu lokal veya sistemik 

hemostazis bozukluğuna karşı oluşan önemli sistemik bir reaksiyondur. 

Mikroorganizmalar veya travmalar tarafından etkilenen dokular kendi başına çok 

sayıda cevabı başlatır. İlk olarak Pro-inflamatör sitokinler salınır, vasküler sistem ve 

yangısal hücreler aktive edilir. Bu cevapların oluşması ile sitokin ve dolaşımdaki 

diğer yangısal mediatörlerin üretimi artar. Sitokinler, hipofiz bezinin adrenal 

bölgesini aktive ederek ve büyüme hormon sekresyonunu azaltarak sistemik bir 

reaksiyona neden olan farklı hedef hücreler üzerindeki reseptörleri aktive eder. Bu 

aktivasyon sonucu  ateş, anoreksi, negatif nitrojen balansı, kas hücrelerinin 

yıkımlanması, plazma düşük ve yüksek dansiteli kolesterol seviyelerinde azalma, 

lökositozis, ACTH ve glukokortikoid salınımında artış, komplement sistem ve kan 

pıhtılaşma sisteminin aktivasyonu, serum Ca, Zn, Fe, vitamin A ve alfa-tokoferol 

seviyesinde azalmanın yanı sıra akut faz proteinleri olarak bilinen bazı plazma 

proteinlerde değişiklikler meydana gelir (Dinarello 1989, Gruys ve ark 1994, 

Niewold ve ark 2003). Enfeksiyondan sonraki ilk saatler içerisinde karaciğerden 

sentezlenen bazı kan proteinlerinde şiddetli düşüş gözlenir. Bunlar Transthyretin 

(prealbumin), kortizol binding protein, transferrin, ve albumin gibi negatif 

APP’lerdir (Niewold ve ark. 2003). Bazı APP’ler ise bu süre içinde önemli artış 

gösterirler. C-reaktif protein (CRP), Serum Amiloid-A (SAA), haptoglobin (Hp), 

seruloplazmin (Cp), fibrinojen, alpha 1-asid glikoprotein (AGP) gibi proteinler 

pozitif APP’lerdir (Niewold ve ark 2003, Murata ve ark 2004).  

Interleukin-6, TNF-α ve IL-1β gibi pro-inflamatör sitokinler karaciğerden 

sentezlenen APP’lerin temel mediatörleridir. İnterleukin-6 daha çok hepatik akut faz 

cevabında etkili olurken IL-1 ve TNF ekstrahepatik akut faz cevapta etkilidir. Bu 

sitokinler temel olarak makrofajlardan salınır fakat aynı zamanda internal veya 

eksternal uyarımlar sonucu diğer hücrelerden de salınır. İnterleukin-1 aktive edilmiş 

monosit ve makrofajlar tarafından üretilirken TNF, lipopolisakkaridlerce stimüle 

edilen makrofajlardan salınan bir polipeptittir. İnterleukin-6 karaciğer kuffer 

hücrelerinden, keratinositlerden, hipofizden veya mukozal epitelden sentezlenebilir. 

Yangı, enfeksiyon veya doku hasarında savunmayı organize eden hücreler tarafından 
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sitokinlerin salınması uyarılacaktır. Böylece APP’lerin sentezlenmesi de uyarılır. 

İnsanlarda ve deney hayvanlarında fiziksel ve fizyolojik stresin plazma IL-6 ve APP 

seviyelerini artırdığı ifade edilmiştir. Ayrıca fiziksel stresin sığırlarda da APP’lerini 

artırdığı bildirilmiştir. Şekil 1.3’te APP’lerin üretimi gösterilmiştir (Nukina ve ark. 

2001, Yoshioka ve ark 2002, Murata ve ark 2004). 
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Şekil 1.3  APP’lerin üretimi ve düzenlenmesi 

Lipopolysaccharide 
Hasar gören hücre döküntüleri 

Mukozal epitel  
keratinositler Makrofajlar  

Kuffer hücreleri 

Sinirsel sinyal 

Hipotalamus 

Hipofiz 

Adrenal 

Glukokortikoidler 

Pro-inflamatör sitokinler  (IL-6 vb.) 

Gebelik,Doğum 

Östradiol 
Hepatositler Ekstra hepatik bölgeler 

(meme bezi, enterositler) 

Pozitif APP (sistemik) Pozitif APP (lokal) Negatif APP 

Aktivasyon 

Baskılama 
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1.7.2. Negatif akut faz proteinler 

Fiziksel veya enfeksiyöz etkenlere bağlı olarak karaciğerden sentezlenmeleri 

azalan proteinlerdir. Serum albumin, transferin, kortizol binding globulin, 

transthretin ve retinol-binding proteinler negatif akut faz proteinler olarak 

belirlenmiştir (Niewold ve ark 2003). 

1.7.2.1. Albumin 

Başlıca karaciğerde sentezlenen ve plazma proteinlerinin % 50’sini oluşturan 

albuminin plazma yarılanma ömrü  hayvan türlerine göre değişmekle birlikte 10-23 

gün kadardır. En yüksek oranda depo edilen ve en büyük amino asit taşıyıcısı 

proteindir. Serum konsantrasyonunun en fazla olması, küçük hacmi ve plazma 

ozmotik aktivitesinin ortalama %75’ini sağlaması nedeniyle ozmotik olarak en aktif 

plazma proteinidir. Diğer önemli fonksiyonları bağlayıcılık ve taşımadır. Plazmadaki 

hemen hemen tüm yapılar (Bakır, çinko, kalsiyum, yağ asitleri, ilaçlar) albumine 

bağlanıp taşınır (Turgut 2000). Tiroksin, triodotreonin, aldesteron ve kortizol gibi 

hormonları bağlayarak kullanıma hazır depo olarak tutar (Tiftik 1996). Albumin 

konsantrasyonu başlıca hepatik sentezin azalması, yıkımlanmasının artması, bağırsak 

veya idrar yolu ile aşırı kaybı (ekstrahepatik) ile azalır. Plazma albumin 

konsantrasyonu dehidrasyonda ise artar (Turgut 2000).Hipoalbuminemiye sebep olan 

durumlar Tablo 1.2’de belirtilmiştir. 

Tablo 1.2. Hipoalbuminemi nedenleri (Turgut 2000) 

Üretimin azalması 

Hiperglobuneminin neden olduğu sentezin azalması 

Kronik karaciğer yetmezliği 

Uzun süre düşük proteinli diyetle besleme 

Uzun süre yetersiz kalori alımı 

Maldigesyon (ekzokrin pankreatik yetmezlik) 

Malabsorpsiyon 

Kaybının Artması 

Protein kaybına neden olan nefropati 

Protein kaybına neden olan enteropati 

Hemoraji (İnternal vucut boşluğu, doku aralıkları) 

Yaygın deri lezyonları (Yanıklar) 

Eksternal hemoraji 
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1.7.3. Pozitif akut faz proteinler 

Evcil hayvanlardaki APP’ler insandakine benzerlik gösterir. Canlı türlerine 

göre pozitif akut faz proteinleri Tablo 1.3’de verilmiştir (Niewold ve ark 2003). 

Tablo 1.3. Canlı türlerine göre Pozitif APP’ler 

Tür Temel  (Major) Hafif – Ilımlı  (Minör) Değişmeyenler 

İnsan SAA – CRP – LBP Hp – AGP – Fibrinojen SAP – α2MG 

Sığır Hp SAA-Cp-α2MG-LBP-AGP-CRP SAP 

Koyun Hp Cp- Fibrinojen CRP 

Keçi Hp 
 

CRP 

Köpek CRP- SAA  Hp – AGP – Cp  

Kedi SAA CRP – Hp – Cp  

At SAA – CRP Hp – Fibrinojen – AGP   

Domuz MAP – CRP – Hp SAA – Cp – AGP  

Tavşan SAA – CRP – LBP α2MG   

Fare SAA – SAP AGP – LBP – CRP  

Hamster SAA – CRP   

Tavuk CRP – SAA –AGP  
Fibrinojen –CRP-SAA 

  

Balık CRP – SAA   

AGP     α1 asid glikoprotein                                    α2MG      α2-makroglobulin 

CRP          C-Reaktif protein                                   Hp            Haptoglobin  

Cp             Seruloplazmin                                        MAP        Domuz temel akut faz protein 

LBP          Lipopolysaccharide  binding protein      SAA         Serum amiloid A  

SAP         Serum amiloid P komponent 
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1.7.3.1. Haptoglobin  

Haptoglobin, α-globulin yapısında olup plazmada parçalanan eritrositlerden 

açığa çıkan hemoglobini bağlayan bir APP’dir. Plazmadaki proinflamatör ve toksik 

olan serbest hemoglobinleri bağlayarak hemolizle ilişkili oksidatif hasarın 

azalmasında görevli olduğu ve immunomodilatör etkili olduğu ifade edilmektedir. 

İmmunmodulasyonun CD11/CD18 reseptörlerine Hp’nin bağlanmasıyla oluştuğu 

ifade edilmektedir. Haptoglobin bakterisidal aktiviteye, fagositozis ve granülosit 

şemotaksis üzerinde inhibe edici özelliğe sahiptir. Mast hücrelerinin 

proliferasyonunu inhibe ettiği, epidermal langerhans hücrelerinin spontonoz 

olgunlaşmasını engelleyebildiği veya T hücrelerinin proliferasyonunu baskıladığı 

belirtilmektedir (Niewold ve ark 2003, Murata ve ark 2004). 

Ruminantların temel akut faz proteinlerinden olan Hp’in sağlıklı bireylerdeki 

serum seviyesi 10µg/ml veya daha düşüktür. Çeşitli nedenlerle immun sistem 

uyarıldığı anda serumdaki seviyesi 100 kata kadar artarken, hemolitik anemi ve 

sarılık durumlarında düşük seviyelerdedir (Eckersall 2000, Chan ve ark 2004, Murata 

ve ark 2004). Mastitis, pnömoni, enteritis, peritonitis, endokarditis, apse, 

endometritis ve diğer doğal veya deneysel enfeksiyon oluşturulan sığırlarda yangısal 

cevabın şiddeti ve görünümünü belirlemek amacıyla haptoglobinin klinik olarak 

faydalı bir parametre olduğu pek çok araştırıcı tarafından belirtilmiştir (Heegaard ve 

ark 2000, Eckerseall ve ark 2001, Ohtsuka ve ark 2001, Murata ve ark 2004). 

Haptoglobin, toksik puerperal mastitisli sığırlarda antibiyotiğin tedavideki etkinliğini 

belirlemede ve SAA ile birlikte ölçümü ile sığırların akut ve kronik yangıların 

ayrımında kullanılabileceği ifade edilmiştir. Serum amyloid A akut yangılı vakalarda 

kronik vakalara göre daha yüksek bulunmuştur (Eckersall 2000). Ayrıca Hp’nin 

ölçümü ile; erkek buzağıların kastrasyonunu takiben antienflamatuar ilaçların etkisi, 

doğum sonrası uterusun involusyonu ve bakteriyal kontaminasyonun varlığı, 

transportun stres oluşturduğu sığırlarda tedavinin etkinliği, kuyruk kesimi veya 

kastrasyonun etkisi ve neonatal buzağıların kan profilindeki değişiklikler 

belirlenebilmektedir. Yükselmiş Hp konsantrasyonu sadece yangıyı göstermez aynı 

zamanda yangı veya doku hasarı ile ilişkili olmayan bazı durumları da ifade edebilir. 

Haptoglobin konsantrasyonu yağlı karaciğer sendromlu sığırlarda, açlık ve 

dekzamatozon tedavisinde ve taşınma sırasında oluşan strese bağlı olarak da 

buzağılarda yükselebilir (Murata ve ark 2004).        



 22 

Buzağılarda deneysel olarak terebentin enjeksiyonu ile oluşturulan akut faz 

cevapta, fibrinojen, α1-asid glikoprotein, seruloplazmin (başlangıç seviyesinin 2 

katı), haptoglobin (bazal seviyesinin 100 katı) artışı ile sonuçlanmıştır. α1-antitrypsin 

seviyesi çok az oranda artarken (%37) enjeksiyondan sonraki 2-3 gün içinde albumin 

seviyesi %20 oranında düşmüştür (Conner ve ark 1988). Pozitif APP’lerin benzer 

davranışları değişik patojenlerle oluşturulan solunum sistemi enfeksiyonu ve 

mastitiste de elde edilmiştir. Viral enfeksiyonların daha düşük seviyede akut faz 

cevap oluşturduğu düşünülmesine rağmen, buzağılarda deneysel Bovine Respiratory 

Syncytial Virus (BRSV) ile oluşturulan enfeksiyonlarda SAA, kontrol grubunun 

düzeyi olan 17µg/ml’den yaklaşık 80 µg/ml seviyesine çıkarken, Hp seviyesinin ise 

10mg/ml’ye kadar yükseldiği bildirilmiştir. Haptoglobinin SAA’ya göre daha yüksek 

miktarda artış göstermesine rağmen, BRSV enfeksiyonunda SAA’nın Hp’den daha 

duyarlı bir APP olduğu ifade edilmiştir (Heegaard ve ark 2000). 

Sığırların temel APP’lerinin mastitis veya diğer patojenlerin klinik 

semptomların şiddeti ile ilişkili olduğu, akut veya kronik yangısal durumlarının 

ayrımında faydalı bir parametre olabileceği bildirilmiştir (Eckersall 2000, Pineiro ve 

ark 2003). Akut faz proteinlerin diğer bir uygulama alanı da sütteki 

konsantrasyonlarının belirlenmesiyle de mastitisin erken tanısında kullanılmasıdır 

(Heegaard ve ark 2000, Pineiro ve ark 2003).  Sağlıklı ve postpartum metritisli 

sığırlarda Hp konsantrasyonunun belirlendiği çalışmada, Hp konsantrasyonun 

postpartum reproduktif hastalıklı sığırlar için yararlı bir indikatör olabileceği 

vurgulanmıştır (Chan ve ark 2004).       

Haptoglobinin koyunlarda güç doğumun prognozunda, enfeksiyöz 

hastalıkların ve doku hasarının teşhisinde faydalı olduğu ve koyunlarda intrauterin 

bakterinin varlığı, uterus involusyonu arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla da 

kullanılabileceği belirtilmiştir. Fakat, Hp konsantrasyonu kuzuların kastrasyonunda 

veya kuyruk kesiminde değişmediği ifade edilmiştir (Regassa ve Noakes 1999, Price 

ve Nolan 2001). Haptoglobin, keçilerde uterus involüsyonu ile intrauterin bakteri 

varlığı arasındaki ilişkinin araştırmalarında kullanılabileceği ifade edilmiştir. Maya 

enfeksiyonundan sonra, seruloplazmin ve fibrinojen seviyesi 2-4 kat artıp, albumin 

azalırken, Hp seviyesi 100 kata kadar artış gösterdiği belirtilmiştir (Murata ve ark 

2004). 



 23 

Sığırlarda sağlık durumlarının belirlemesinde önemli bir parametre olarak 

düşünülen Hp ölçümü ile kasaplık hayvanlarda özellikle kesime sevk edilecek 

sığırlarda gıda güvenliğinin belirlenmesinde kullanılabileceği ifade edilmektedir 

(Eckersall 2000). Deneysel Salmonella spp. ile enfeksiyon oluşturulan buzağılarda, 

diyare ve beden ısı artışı gibi enfeksiyonunun klinik belirtileri ile Hp konsantrasyonu 

arasında korelasyon tespit edilmiş, bu yüzden serum Hp seviyesi genç buzağılarda 

Salmonella enfeksiyonunun indikatörü olabileceği ve prognozun belirlenmesine 

katkı sağlayabileceği belirtilmiştir (Deignan ve ark 2000). Humblet ve ark (2004) 

bronkopnömonili buzağılarda Hp konsantrasyonunun hastalığın şiddetine göre 

dereceli olarak artış gösterdiğini, Hp konsantrasyonu ve fibrinojen seviyesindeki 

artışların birlikte değerlendirilmesinin hastalığın şiddetini belirlemede faydalı 

olabileceğini belirtmişlerdir. 

1.7.3.2. Serum Amyloid A  

Serum Amiloid A, plazmada yüksek dansiteli lipoprotein fraksiyonlu bir akut 

faz apolipoproteindir (Urieli-Shoval ve ark 2000, Niewold ve ark 2003, Murata ve 

ark 2004). Yangı sırasında konakçı savunmasındaki rolü tam olarak anlaşılmamış 

olup çeşitli etkileri bildirilmektedir. Bu etkiler; endotoksinlerin detoksifikasyonu, 

lenfosit ve endotelial hücre proliferasyonu, trombosit kümeleşmesini ve ekstraseluler 

matriks proteinlere T-lenfosit adhezyonlarını inhibe etmesi olarak sıralanabilir 

(Murata ve ark 2004). Aynı zamanda, fagositlerin göçünü yönlendirmesi ve 

myeloperoksidaz salınımını inhibe etmesiyle yangısal sürecinin regulasyonunu 

azaltmada da rolü olduğu tespit edilmiştir.  TNF-α, IL-6 ve IL-1–β gibi pro-

inflamatör mediatörlerin stimulasyonuyla intestinal epitelial hücreler SAA’yı 

sentezlerler. SAA’nın endotoksine karşı bağırsakların lokal savunma 

mekanizmasında rolü olduğu belirtilmektedir. Meme bezi ile ilişkili SAA’nın 

sekresyonu sağlıklı sığır, at ve koyunda tespit edilmiştir. Bunun da yeni doğan 

yavruların ekstrauterin yaşamların adaptasyonunda bir ilişkisinin olabileceği ileri 

sürülmüştür (Mcdonald ve ark 2001, Niewold ve ark 2003, Murata ve ark 2004). 

Serum Amyloid A’nın etkisi genellikle immunmodülasyondur. SAA, PGE2 

üretimini, bazı sitokinlerin pirojenik etkisini, nötrofillerin oksidatif solunumunu ve 

trombosit aktivitesini azaltır, antikor üretimini baskılar ve fibroblastlardan kollajenaz 

sekresyonunu indükler. HDL’e bağlı olmayan, serbest SAA, sitokin benzeri nötrofil, 

T lenfosit ve polimorfonüklear lökosit kemotaksisi yapıcı etkiye sahiptir. Serum 
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Amiloid A, merkezi sinir sistemi ve sinovyal sıvıda bulunabilir. Sinovyal dokuda 

bulunması nedeniyle pekçok eklem hastalığı ile ilişkilidir. İnflamatuar artritte SAA 

seviyesi artarken, noninflamatuar ya da travmatik artritte SAA seviyesinde artış 

yoktur.  Menenjitli hastalarda enfeksiyon etkeninden bağımsız olarak beyin omirik 

sıvısı SAA seviyesi artar. Pekçok çalışma SAA’nın birçok hastalıktaki önemini 

vurgulamıştır. Akut hastalıklarda, özellikle viral ve bakteriyel olanlarda, SAA 

seviyesi erken dönemde (genellikle klinik belirtiler başlamadan 2 gün önce) yükselir 

ve pik düzeye ulaşır. İnflamatuar stimulus kesilince birkaç günde normale döner 

(Gürsu 2005).  

Serum Amyloid A ölçümleri veteriner tanıda Hp kadar geniş uygulama alanı 

bulamamıştır. Bu muhtemelen SAA seviyesinin ölçümünün zorluğundan 

kaynaklanmaktadır. Mastitisli inek ve koyunlarda Serum Amyloid A’nın serum ve 

sütteki artışı ile yangının tespiti yapılabilmektedir. Serum Amiloid A seviyesi doğum 

yapan  ve fiziksel strese maruz kalan sığırlarda da artabilir. Bu durum  APP’in 

yangısal olmayan durumlarda da artabileceğini göstermektedir (Eckersall ve ark 

1999, Murata ve ark 2004). 

Sağlıklı ineklerde sütte Hp ve Milk Amyloid A (MAA)  düzeyleri belirli bir 

limitte (0,5mg/l ve 0,6mg/l) seyreder. Staphylococcus aerous ile deneysel oluşturulan 

akut ve kronik mastitis süresince sütte Hp ve MAA düzeylerinde artış tespit 

edilirken, kronik subklinik mastitis süresince sadece MAA seviyesinde yükselme 

gözlenmiştir (Grönlund ve ark. 2003). Jacopsen ve ark (2003) E. coli ile deneysel 

olarak oluşturdukları mastitis vakalarında SAA seviyelerini araştırmışlar ve normal 

sütte SAA tespit edilemediğini, mastitisli sütte SAA konsantrasyonunun (6-12. saat) 

serumdaki konsantrasyonundan (12-24. saat) önce yükselmeye başladığını 

belirtmişlerdir. Diğer taraftan deneysel olarak E. coli enfeksiyonlu mastitisli 

vakalarında çok yüksek plazma ve serum SAA seviyeleri tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak süt SAA seviyesi mastitiste çok güvenilir bir parametre olduğu 

vurgulanmıştır. Keçilerde deneysel oluşturulan mastitiste serum SAA ile süt SAA 

arasında korelasyon kurulamamış, fakat sütteki SAA konsantrasyonunda artış 

gözlenmiştir (Pineiro ve ark 2003).  

Sığırlar üzerinde yapılan çeşitli araştırmalar, stresin de akut faz protein 

konsantrasyonu üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Taşıma sırasında sığırlarda 

serum Hp konsantrasyonunun arttığı, fiziksel stres (zemin, ağır şartları) altındaki 
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buzağılarda SAA seviyesi artarken Hp’in değişmediği tespit edilmiştir (Alsemgeest 

ve ark 1995). Kan parazitleri ve APP konusunda yapılan bir araştırmada (Glass ve 

ark 2003), yüksek  ve düşük dozlarla Theileria annulata ile enfekte edilen sığırlarda 

SAA seviyesinin yükseldiği tespit edilmiştir. Etken lenf nodüllerinde şizont 

formunda iken ve ateşin yükselmesiyle birlikte SAA seviyesinde de artış 

gözlemişlerdir. Bu süre enfeksiyonun yedinci gününden itibaren başlamış ve 

SAA’nın en yüksek seviyeleri 9-14 günler arasında belirlenmiştir.  

Haptoglobin ile birlikte SAA sığırlarda en çok çalışılan APP’dir. Serum 

Amiloid A akut dönemde 2-8 kat artarken, yangısal sitimulasyondan sonra hapto 

globinden daha hızlı reaksiyon göstermektedir (Pineiro ve ark 2003). Serum 

Amyloid A konsantrasyonunun artışı, doku zedelenmesinden sonraki dördüncü saatte 

başlarken yaklaşık 18. saatte en üst seviyesine ulaşır.  Bakteriyel endotoksinler 

SAA’nın yangıdaki seyrini belirlemede sıklıkla kulanılmıştır (Boosman ve ark 

1989).Akut ve kronik yangıların ayrımı için Hp ile birlikte değerlendirildiğinde 

hematolojik testlerden daha kullanışlı olduğu belirtilmiştir (Horadagoda ve ark 

1999). 

1.7.3.3. Fibrinojen 

Karaciğer mikrozomlarında sentezlenen fibrinojen, fibrin formasyonu için bir 

substrat sağlaması ve yangısal hücrelerin göçü için bir matriks oluşturarak doku 

tamirinde rol almasından dolayı hemostaziste önemli rolü olduğu belirtilmiştir. 

Spesifik olarak fibrinojen, göç eden fagositlerin hücre yüzeyindeki CD11/CD18’lere 

bağlanır ve apoptozisin gecikmesine, antikora bağlı hücresel sitotoksiteye, 

fagositozis ve granülasyonun artmasına neden olan intraselüler mekanizmaları 

başlatır (Thomas 2000, Rubel ve ark 2001, Murata ve ark 2004). Ekstravasküler 

bölgeye geçerek hastalık gelişimini lokalize etmeye yardımcı olur (Turgut 2000). 

Fibrinojen, sığır ve koyunlarda bakteriyel enfeksiyonlar veya cerrahi 

travmalara bağlı oluşan yangının varlığını belirlemek amacıyla kullanılan güvenilir 

bir APP’dir (Murata ve ark 2004). Genellikle enfeksiyöz, irinli, travmatik ve 

neoplastik hastalıklarda artış gösterir. Aktif kronik hastalıklarda yüksek seviyesi 

devamlı olurken, akut doku hasarında 3-4 gün içinde en yüksek seviyelerine çıkar ve 

sonra düşer. Artışındaki derece ile hastalığın şiddeti arasında her zaman direkt bir 

ilişki yoktur. Hafif ve orta dereceli yangılarda Fb konsantrasyonundaki artış ile 
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lökositozis ve nötrofili arasında da ilişki yoktur. Sığırlarda 800mg/dl üzerindeki 

artışlar yangıyı gösterirken, 1000mg/dl üzerinde olması prognozun iyi olmadığını 

gösterir (Turgut 2000). Ok ve Aslan (1994) retikulo-peritonitis travmatikalı sığılarda 

yapmış oldukları çalışmalarında fibrojen seviyesinin 1000mg/dl veya daha üzerinde 

olduğunu tespit etmişlerdir. Ganheim ve ark (2004) buzağılarda Dictyocaulus 

viviparus ile deneysel oluşturulan enfestasyonlarda, serum Fb, Hp ve SAA 

düzeylerinde önemli yükselmelerin olduğunu tespit etmişlerdir. Yüksek APP ile 

beraber euzinofil sayısındaki artış birlikte değerlendirildiğinde, APP’lerin akciğer 

kurtlarının bir göstergesi olarak kullanılabileceği belirtilmiştir (Murata ve ark 2004). 

Buzağılarda Fb seviyesinin prognostik önemi olduğu ve bronkopneumonili 

buzağılarda plazma Fb seviyesi 800mg/dl’den yüksek ise prognozun kötü olduğu 

belirtilmektedir (Turgut 2000). 

1.7.3.4. Alfa 1-asid glikoprotein  (Orosomucoid) 

Alfa 1-asid glikoprotein, çoğunlukla hepatositler tarafından sentezlenmekle 

birlikte ekstra hepatik olarak da sentezlenebilmektedir. Lokal AGP’ler ekstrahepatik 

hücrelerde meydana gelen yangısal süreçle ilgili doku hasarlarını azaltan 

hemostazisin sürdürülmesine katkı sağlayabilir. Sistemik AGP’in ilaca bağlanma ve 

immunmodulasyon gibi iki önemli fizyolojik fonksiyona sahiptir. Serumda heparin, 

histamin, serotonin ve steroidler gibi endojen veya eksojen maddelerin taşınmasını 

sağlayan AGP’ler doğal anti-enflamatuar ajandır. AGP nötrofil aktivasyonunu inhibe 

eder ve makrofajlar tarafından IL-1 reseptör antagonistlerin sekresyonunu arttırır. 

Alfa 1-asid glikoprotein LPS’ye direk bağlanarak lipopolisakkaridlerin 

temizlenmesine ve toksisitenin nötralizasyonuna katkı sağlar (Moore ve ark 1997, 

Fournier ve ark 2000, Murata ve ark 2004).  

Alfa 1-asid glikoprotein sığırlarda klinik önemi olan bir APP’dir. Yangısal 

sürecin gözlenmesinde kullanılır (Pineiro ve ark. 2003, Murata ve ark. 2004). 

Sığırlarda deneysel olarak Theileria annulata enfeksiyonu oluşturulan bir çalışmada, 

SAA ve α1 AGP seviyeleri ile hastalığın şiddeti arasında ilişki ortaya konmaya 

çalışılmış,   sadece α1-AGP seviyesinin klinik semptomların şiddeti ile ilişkili olduğu 

belirtilmiştir. APP’lerin üretimi ile klinik, hematolojik ve parazitolojik parametreler 

arasındaki en tutarlı korelasyonun vücut ısısının 39,5°C’ye yükseldiği ve şizontların 

tespit edildiği dönemde gözlendiği belirtilmiştir (Glass ve ark 2003).  
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1.7.3.5. C-reaktif protein  

Karaciğerde sentezlenen bu protein akut hastalıklarda hücre duvarındaki C-

polisakkaride bağlandığı için bu ismi almıştır. C-reaktif proteinin şemotaksi ve 

nötrofillerin yıkımlanmasını engellediği, yangısal cevabının düzenlenmesinde, 

otoimmunizasyonun önlenmesinde, hasarlı dokuların temizlenmesinde, toksik otojen 

maddelerin detoksifiye edilip uzaklaştırılmasında ve enfeksiyonlardan korunmada 

önemli rol oynadığı belirtilmektedir (Mold ve ark 2002). 

C-reaktif protein diğer türlerde kullanıldığı gibi sığırlarda da yaygın olarak 

kullanılmakla birlikte sığırlarda APP olup olmadığı tam  olarak aydınlatılmamıştır. 

Sığırda CRP’in karaciğerde sentezlenmesinden ziyade laktasyonla ilişkili olduğu 

belirtilmektedir (Murata ve ark 2004). Domuzlarda subkutan terebentin enjeksiyonu 

sonrasında CRP seviyesinin 48 saat içinde 6-8 kat artmış olduğu belirtilmiştir 

(Lampreave ve ark 1994). Sağlıklı hayvanlarda CRP düzeyinin araştırıldığı bir 

çalışmada (Lee ve ark 2003); ahır şartları, beslenme gibi yönetim sisteminin en iyi 

olduğu çiftliklerde CRP düzeyi en alt sınırda tespit edilirken, ahır şartlarının kötü 

olduğu çiftliklerde ise CRP düzeyinde artma görülmüştür. Aynı araştırmada CRP 

seviyesini stres, laktasyon dönemi, gebelik süreci, mastitis ve akut enfeksiyonlarda 

çeşitli derecelerde yükseldiği belirtilmiştir. Laktasyondaki sağlıklı ineklerde CRP 

seviyesi 3-4 kat, mastitis vakalarında 100 kat, akut enfeksiyonlarda 295 kata kadar 

yükseldiği ifade edilmiştir. CRP sığırlar için bir akut faz protein olarak 

bildirilmemesine rağmen mastitis indikatörü olarak test edilmiştir (Pyorala 2003). 

Enfeksiyöz hastalıkların klinik semptomları ortaya çıkmadan önce, enfeksiyöz 

faktörlerin varlığında CRP düzeyinin arttığı belirlenmiştir. Bu yüzden  CRP’in sürü 

sağlığının değerlendirilmesinde ve hastalıkların erken izlenmesinde kullanışlı 

olabileceği belirtilmiştir (Lee ve ark 2003). Kolostrumla beslenen yeni doğan 

buzağılarda, kolostrum almadan önce ve kolostrum aldıktan sonra CRP düzeyleri 

araştırılmış ve kolostrum aldıktan bir gün sonra serum CRP düzeyinin kolostrum 

almadan önceki düzeyden önemli derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. CRP’in 

bireysel dirençte etkili bir kompanent olarak değerlendirilmiştir. Sığırlarda özellikle 

de yeni doğan buzağılarda bazı mikroorganizmaların elimine edilmesinde ve immun 

savunmada CRP’nin yardımcı bir faktör olduğu belirtilmiştir (Schroedl ve ark 2003). 
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1.7.3.6. Seruloplazmin 

Seruloplazmin, bakır içeren bir ferrooksidaz olup, demir orjinli serbest 

radikallere karşı dokuları korumada görev alır. Pek çok antioksidan maddenin 

yapısında ve sitoprotektif aktivitelerde görev alan Cp, büyük ölçüde karaciğer 

tarafından sentezlenmekle beraber ekstrahepatik olarak da sentezlenebilmektedir. 

Akciğerdeki temel kaynağının hava yolu epitelyumları olduğu ve endotelyuma 

bağlanan nötrofil sayısını azaltarak anti-enflamatuar etkinlik gösterdiği 

belirtilmektedir (Inoue ve ark 1999, Patel ve ark 2002). 

Seruloplazmin, diğer APP’lere göre daha az yaygın olarak teşhiste 

kullanılmaktadır. Fakat bazı araştırmalarda (Conner ve ark 1986, Conner ve ark 

1988), bu ferroksidaz sığırlarda enfeksiyonun bir belirteci olarak değerlendirilmiştir. 

Buzağılarda Salmonellosis enfeksiyonunda Cp düzeyinin ilk üç gün arttığı ve 

dördüncü günde en yüksek seviyesine ulaştığı belirtilmektedir (Murata ve ark 2004) 

Koyunlarda maya enfeksiyonlarında da seruloplazminin dört kat arttığı belirtilmiştir 

(Pineiro ve ark 2003). 
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

Araştırma öncesinde Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kuruluna 

sunulan projede, kurulun 30.06.2005 tarih ve 2005/016 sayılı kararı ile etik kurul 

yönergesi ilkelerine uyulduğu belirtilmiştir. 

2.1. Gereç 

2.1.1. Hayvan materyali 

Bu araştırmanın hayvan materyalini Konya bölgesindeki yerel bir çiftlikten 

temin edilen 8 adet sağlıklı holştain ırkı erkek buzağı oluşturdu. Çalışmaya dahil 

edilen buzağılar 30-45 günlük olup ağırlıkları 35-60 kg arasında idi.  

Buzağılar araştırmaya başlamadan önce bir hafta boyunca gözlem altında 

tutularak günlük rutin klinik ve hematolojik muayeneleri yapıldı. Klinik ve 

laboratuar analizleri sonucu sağlıklı olduklarına karar verilen buzağılar 

uygulamaların rahat yapılması için dörderli iki gruba ayrıldı. Buzağılar deneme 

öncesi ve deneme süresince normal beslenmeye alındı. Ayrıca buzağılara sürekli su 

sağlandı. 

2.2. Yöntem  

2.2.1. Endotokseminin oluşturulması 

  Lipopolisakkarid infüzyonu öncesi buzağılar 12 saat aç bırakıldı ve LPS 

infüzyonundan 24 saat önce Vena jugularis’e  intravenöz kateter yerleştirildi.  

Buzağılara 0,1µg/kg dozunda LPS (Sigma 0111:B4) 50 ml fizyolojik % 0.9 NaCl 

içerisinde 30 dakika süresince infüzyon şeklinde intravenöz yolla Vena jugularis’ten 

verildi. 

2.2.2 Klinik muayene 

Alınan her kan örneği ile birlikte eş zamanlı olarak buzağıların rutin klinik 

muayeneleri yapıldı. Araştırma süresince buzağıların vücut ısısı, kalp atım sayısı, 

solunum sayısı, solunum tipi, kapiller tekrar dolum zamanı, mukoza muayenesi, 

mental durum ve bilinç kaybı, ayakta durabilme yeteneği, iştah,  dışkılama sayısı ve 

dışkı şekli değerlendirilerek kayıt edildi. 

Çalışma süresince solunum tipinde gözlenen bulgulara aşağıdaki gibi sayısal 

değerler verilerek skala oluşturuldu; 
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Normal solunum                                          5 

Mix solunum                                               4 

Abdominal solunum                                    3 

Şiddetli abdominal solunum                       2 

Şiddetli solunum güçlüğü, asfeksi              1 

Solunum durması                                         0 

Çalışma süresince buzağıların mukoza görünümlerine aşağıdaki gibi sayısal 

değerler verilerek skala oluşturuldu. 

Normal                              5 

Hiperemik                         4 

Kirli hiperemik                  3 

Siyanotik                           2  

Şiddetli siyanoz, kuru       1  

Şok tablosu                       0 

Çalışma süresince hayvanların iştahlarına aşağıdaki gibi sayısal değerler 

verilerek skala oluşturuldu. 

Süt emmeye istekli       5 

Hafif isteksiz                4 

İsteksiz                         3 

Emme zayıf                  2 

Emme yok                    1 

İlgisiz hareketsiz          0 

Çalışma süresince buzağılarda gelişen mental bozukluklarına aşağıdaki gibi 

sayısal değer verilerek skala oluşturuldu.   

Normal                                            5 

Reflekslerde hafif azalma                4 

Belirgin refleks kaybı bilinç var      3   
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Hafif bilinç kaybı                            2 

Bilinç kaybı - çok az refleks           1 

Tam bilinç kaybı- şok                     0 

Çalışma süresince buzağılarda genel görünümleri ile ilgili bulgulara aşağıda 

gibi sayısal değer verilerek skala oluşturuldu. 

Normal                                                                5 

Ayakta, hafif sallantılı                                        4 

Ayakta güç durabiliyor                                       3 

Yatış pozisyonunda ayağa kalkamıyor               2 

Baş önde veya yanda düzeltemiyor                    1 

Şok                                                                      0 

Çalışma süresince buzağıların dışkılama sayısında ve şeklinde gözlenen 

bulgular aşağıdaki gibi sayısal değerler verilerek skala oluşturuldu. 

Katı 3-4 saatte bir defa                        5 

Saatte 2-3 defa dışkılama                     4 

Hafif yumuşak                                     3 

Jöle gibi hafif sulu                               2 

İshal ve pis kokulu dışkı                      1 

Şiddetli ishal                                        0 

2.2.3. Kan örneklerinin alınması 

Araştırmaya başlamadan 24 saat önce ve başlangıç zamanında (0. saat) ve 

LPS uygulamasını takiben 0,5., 1., 2., 3., 4., 6., 8., 12., 18., 24., 36., 48., 72., 96., 

120., 144., 168., 192., 216. ve 240. saatlerde buzağılardan kan örnekleri alındı. 

2.2.4. Hematolojik muayeneler 

Alınan kan örnekleri kan gazları ölçümü, T-B lenfosit sayımı ve formül 

lokosit için heparinli enjektörlere, tam kan sayımı için K3 EDTA’lı tüplere, 

koagulasyon parametreleri tayini için sodyum sitratlı tüplere, serum biyokimyasal 

analizler (Hp, SAA) için silikonlu antikoagulantsız plastik tüplere alındı. Plastik 



 32 

tüplere alınan kan örnekleri 30 dakika oda ısısında bekletildikten sonra 5000 rpm’de 

15 dakika santrfüj edilerek serumları çıkarıldı. Serumlar ölçüm yapılana kadar  –18 
0C’de derin dondurucuda muhafaza edildi.  

2.2.4.1. Hemogram 

  EDTA’lı kan örnekleri alındıktan 30 dakika içinde eritrosit sayısı (RBC),  

ortalama eritrosit hacmi (MCV), hematokrit (HCT), lökosit (WBC), hemoglobin 

(HGB), ortalama hemoglobin (MCH) ve bir eritrositteki ortalama hemoglobin 

konsantrasyonu (MCHC)  parametreleri Medonic CA 530 Thor Hemocell Counter 

cihazında belirlendi.   

2.2.4.2.  Kan gazları ve elektrolitlerin ölçümü 

pH, parsiyal venöz karbondioksit basıncı (PvCO2), parsiyal venöz oksijen 

basıncı (PvO2), Na, K, Cl, HCO3std, baz açığı (BE), Angonikgap, O2 saturasyonu gibi 

parametrelerin ölçümü için alınan heparinli kan örneklerinden 15 dakika içinde GEM 

Premier Plus kan gazı cihazında analiz edildi. 

2.2.5. Akut faz proteinlerin ölçümü:  

Haptoglobin; derin dondurucuda bulunan serum örnekleri oda ısısında 

bekletilip çözülmesi sağlandıktan sonra 5 µl serum distile su ile 1/2000 kat 

sulandırıldı. Hazırlanan bu sulandırmalardan haptoglobin ölçümü için Bovine 

Haptoglobin ELISA Test Kit’i (Life Diagnostics Inc. Cat. Number 2410-7) 

kullanıldı. ELISA pleytinin ilk yedi gözüne 100 µl standart konuldu. Bu gözleri takip 

eden bölümlere 100 µl serum sulandırılmaları eklenerek 45 dakika 18-25 C°’de 100-

150 rpm hızda karıştırıcıda inkübe edildi. İnkübasyon sonrası pleyt ters çevrilerek 

gözlerin boşaltılması sağlandı ve altı kere distile su ile yıkandı. Yıkama sonrası pleyt 

ters çevrilip kurutulduktan sonra pleytin hergözüne 100 µl konjugat eklenip 30 

dakika 18-25 C° de 100-150 rpm’de karıştırıcıda inkübe edildi. İkinci inkubasyondan 

sonra tekrar yıkama işlemi yapılıp 100 µl TMB reagent ilave edildikten sonra 20 

dakika 18-25 C°de 100-150 rpm’de inkübe edildi. İnkübasyon sonrasında her göze 

100 µl stop solüsyon konup sonuçlar 15 dakika içinde 450 nm  dalga boyunda 

spektro-ELISA cihazında (MWGt Lambda Scan 200, Bio-Tek instruments, inc.USA) 

okundu.  

Serum Amyloid A; Multispecies SAA ELİSA kitinin (Biosource Ca. 

Number KNA0012) tüm gözlerine 50 µl dilue edilmiş Biotinylated anti-SAA 
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konulduktan sonra ilk sekiz göze standartlar diğer gözlere sulandırılan (1/500) serum 

örnekleri 50 µl konulup 37 C° de 1 saat inkubasyona bırakıldı. İnkubasyon sonrası 

pleyt dilue yıkama solusyonu ile yıkandıktan sonra her göze 100 µl streptavidin-

Peroxidase eklenip oda sıcaklığında 30 dakika inkube edildi. Bu aşamadan sonra 

pleyt tekrar yıkama işleminden geçirildi. Pleytin her gözüne 100 µl TMB substrat 

ilave edilip tekrar 30 dakika oda sıcaklığında inkubasyona bırakıldı. Bu süre sonunda 

50 µl stop solüsyonu konup 450 nm dalga boyunda spektro-ELISA cihazında (MWGt 

Lambda Scan 200, Bio-Tek instruments, inc.USA) okundu.  

2.2.6. Formül lökosit ve T- B lenfosit oranlarının belirlenmesi   

Hayvanlardan alınan heparinli kan örneklerinden 4’er adet froti hazırlanarak 

havada kurutuldu ve frotilerden ikisi May-Grünwald-Gimsa ile boyandı. 

Preparatlardan ANAE demonstrasyonu yapılacak olanlar ise -10 oC’deki 

glutaraldehid-aseton tespit solüsyonunda 3 dakika süreyle tespit edildikten sonra 

distile su ile 3 kez yıkanan frotiler oda sıcaklığında kurutuldu. Bu inkübasyon 

solüsyonu içerisinde kan frotileri 37 oC’de 2 saat kontrollü bir şekilde bekletildi. 

Kırmızı-kahverengi granüllerin ortaya çıkmasının ardından inkübasyon işlemi sona 

erdirildi ve 3 kez distile su ile yıkanan preparatlara %1’lik methyl-green ile çekirdek 

boyası uygulandı (Maiti ve ark 1990). 

Enzim demonstrasyonu yapılan kan preparatlarının her birinde toplam 200 

adet lenfosit sayılarak pozitif lenfosit oranları belirlenirken, May-Grünwald-Giemsa 

(Konuk 1981) yöntemi ile boyanan diğer kan preparatlarında formül lökosit oranları 

tespit edildi. 

2.2.7.  Koagulasyon profili  

Sodyum sitratlı tüplere alınan kan örneklerinden plazma kısmı 30 dakika 

içinde 3000 rpm’de 15 dakika santrifüj edildikten sonra elde edilen plazma örnekleri 

en geç 24 saat içinde analiz edildi. Aktive parsiyal tromboplastin zamanı, PT ve 

fibrinojen, Dade Behring Btr 2 cihazı ile, trombosit (PLT) ise Medonic CA 530 thor 

hemocell counter cihazı ile ölçüldü. 

2.2.8.  Biyokimyasal parametreler  

Alanin aminotransferaz (ALT), gama glutamil transferaz (GGT), aspartat 

aminotransferaz (AST), kan üre nitrojen (BUN), total protein (TP), laktat 
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dehidrogenaz (LDH), alkalen fosfotaz (ALP), total bilirubin, glukoz, kreatinin, 

albumin ticari kitleri ile otoanalizatörde ölçüldü. 

2.2.9.  IgG 

IgG buzağıların bağışıklık sisteminin kontrolü için çalışma öncesinde Sıngle 

Radial Immunodiffusion (SRID) kit (WMRD) ile firmanın belirtiliği prosedüre göre 

belirlendi. 

2.2.10. İstatiksel analiz 

Araştırmanın başlangıcındaki kontrol (0. saat) değerleri ile LPS infüzyonunu 

takiben elde edilen değerler arasındaki istatistik analizleri one- way  ANOVA, 

TUKEY’s testi (SPSS for Windows) ile belirlendi. 
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3. BULGULAR 

3.1. Klinik Bulgular  

   LPS infüzyonu öncesi buzağıların ortalama vücut ısı 38.5°C iken LPS 

infüzyonu sonrasında zamanla vücut sıcaklıklarında değişiklikler gözlendi. 

İntravenöz LPS infüzyonunu takiben ilk 30-60 dk içerisinde hafif bir hipertermi 

(38,9 °C) daha sonrasında ise 4 buzağıda hipotermi (<38°C) gözlendi. Hipotermiyi 

takiben buzağılarda tekrar hipertermi (39,1°C) gelişti. (Grafik 3.1). Buzağıların 

hepsinin vücut sıcaklıkları 39°C’yi geçerken hipertermi gelişme zamanları arasında 

bireysel farklılıklar oluştu (Grafik 3.2). Buzağıların hepsinde vücut ısısı bifazik seyir 

göstermiştir. Buzağıların vücut ısılarında 36. saatten sonra büyük bir değişiklik 

olmaksızın başlangıç değerlerine yakın şekilde devam etti. 
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Grafik 3.1. LPS infüzyonunu takiben buzağıların ortalama vücut ısısının saatlere göre 
değişim grafiği (Ortalama ±SE) 
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Grafik 3.2. LPS infüzyonunu takiben buzağıların bireysel vücut ısılarının saatlere göre 

değişim grafiği 

 

Araştırma süresince buzağıların kalbin oskültasyonu yapılarak kalp atım 

sayısı ve ritmi değerlendirildi. Araştırma öncesi kalp atım sayısı ise 70-80/dk 

arasında değişirken, LPS infüzyonunu takiben zaman içerisinde (6-8 saat) tüm 

buzağılarda taşikardi gözlendi. Buzağıların ortalama kalp atım sayısı 6.saatte en üst 

seviyeye (115 vuru/dakika) ulaşırken, 36. saatten sonra ise başlangıç seviyelerine 

gerilemeye başladı (Grafik 3.3, 3.3A).  
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Grafik 3.3.  LPS infüzyonunu takiben 
buzağıların ortalama kalp vurum 
sayısının saatlere göre değişim 
grafiği (Ortalama ±SE) 

Grafik 3.3.A. LPS infüzyonunu takiben 
buzağıların bireysel kalp vurum sayılarının 
saatlere göre değişim grafiği 
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Çalışma süresince buzağıların solunum sistemi muayenesinde solunum sayısı 

ve solunum tipi değerlendirildi. LPS infüzyonunu takiben solunum sayılarında 

değişiklikler gözlendi (Grafik 3.4, 3.4.A). Genelde solunumdaki değişiklikler 

çalışmanın ilk 30. dakikasında başlayarak 24. saate kadar devam etti. Yirmidördüncü 

saatten sonra ise buzağılarda normal solunum gözlendi.  
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Grafik 3.4. LPS infüzyonunu takiben 
buzağıların ortalama solunum 
sayısının saatlere göre değişim 
grafiği (Ortalama ±SE) 

Grafik 3.4.A. LPS infüzyonunu takiben 
buzağıların bireysel solunum sayılarının 
saatlere göre değişim grafiği 

 

  Çalışma süresince buzağılarda mukoza muayenesinde kapiller tekrar dolum 

zamanı (KTDZ) değişikliler tespit edildi. Başlangıçta 2-3 sn olarak ölçülen KTDZ, 

çalışmanın 1. saatinde artarak 6. saate kadar 5-6 sn seviyesine yükseldi. Daha sonra 

zamanla azalarak 24. saatte normal sınırlara düştü (Grafik 3.5, 5A) . 
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Grafik 3.5. LPS infüzyonunu takiben 
buzağıların ortalama kapillar tekrar 
dolum zamanının saatlere göre 
değişim grafiği  (Ortalama ±SE) 

Grafik 3.5.A. LPS infüzyonunu takiben 
buzağıların bireysel kapiller takrar dolum 
zamanının saatlere göre değişim grafiği 
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Çalışma süresince solunum sistemi muayenesinde solunum şeklinde 

değişiklikler gözlendi. Hayvanların solunumları hafif, yüzeysel ve hızlı başlayıp, 

derin ve abdominal solunum tipine doğru geçiş görüldü. Bazı buzağılarda ise boynu 

uzatarak solunumu rahatlatma çabalarının yanı sıra salya artışı ve öksürük gözlendi 

(Grafik 3.6).  

Çalışma süresince buzağıların ağız, göz mukozası ve konjüktivalarda 

değişiklikler tespit edildi. LPS infüzyonunu takiben mukozaların hiperemik, kirli 

hiperemik ve siyanotik bir halde olduğu gözlendi. İlk 30 – 60 dakika içerisinde 

mukozalar hiperemikken daha sonraki saatlerde kirli hiperemik, damarlarda 

dolgunlaşma ve siyanotik bir hal gözlendi. Mukozalarda bu değişiklikler genelde ilk 

30 dakika içerisinde başlayarak 24. saate kadar devam etti (Grafik 3.6).  

 Çalışma süresince buzağıların iştahları takip edildi. Sindirim sisteminde 

oluşabilecek gazın önlenmesi için çalışma öncesi buzağılar 12 saat aç bırakıldı. 

Buzağılarda iştah, LPS infüzyonu sonrasında 30. dakikadan itibaren etkilendi. 

Buzağıların hepsinde 3. saatte iştah ve emme refleksleri tamamen kaybolurken, 8. 

saatten sonra iştah tekrar normalleşmeye başladı (Grafik 3.6).  

Çalışma süresince buzağıların mental yapıları ve bilinç durumlarında 

değişiklikler gözlendi. Tüm hayvanlarda belirgin şekilde refleks ve bilinç kaybı 

oluştu. Hafif refleks kaybından kısmi bilinç ve refleks kaybına kadar değişen 

semptomlar gözlendi. Özellikle 2 ila 4. saat civarında tüm hayvanlarda mental 

kayıpları vardı (Grafik 3.6).  

Çalışma süresince buzağıların genel görünümleri ve ayakta durabilme 

yetenekleri değişkenlik göterdi. LPS infüzyonunu takiben hafif sallantılı yürüyüşten, 

yere yatıp kafayı kaldıramayacak dereceye kadar devam eden bulgular saptandı 

(Grafik 3.6).  

Çalışma süresince LPS infüzyonunu takiben buzağıların dışkılama sayıları ve 

dışkı şekilleri de kontrol edildi. Tüm buzağılarda dışkı yapma sayıları ilk iki saat 

içerisinde artarken dışkı şekilleri de jöle şeklindeydi. Buzağılardan iki tanesinde 4. 

saatten sonra pis kokulu ishal şekillendi (Grafik 3.6).  
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Grafik 3.6.  Ortalama solunum tipi, mukozal görünüm, iştah durumu, bilinç durumu, genel 
görünüş-duruş ve dışkı niteliğinin saatlere göre değişim grafiği 
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Resim 3.1. Endotoksemi oluşturulan buzağıların genel görünümleri  

A) LPS’nin iv infüzyon şeklinde verilmesi     

B) Ayaktayken solunumu rahatlatmak için başı öne doğru uzatması 

C) Yerde yatış pozisyonundayken solunumu rahatlatmak için başı öne doğru uzatması 

D) Yerde yatış pozisyonunda ve kısmi bilinç kaybının görünümü 

E) LPS infüzyonu sonrası 24. saat klinik olarak normal görünüm  

 

 

 

 

A B 

D C 

E 



 41 

3.2. Laboratuar Bulguları 

3.2.1. Haptoglobin 

Buzağılara LPS uygulamadan önce 0. saatte ortalama Hp değeri 8,13µg/ml 

seviyesinde bulunurken 6. saatte 20,84µg/ml seviyesine ve 18. saatte ise 

159,19µg/ml seviyesine yükselmiştir. Haptoglobinin ortalama maximum seviyesi 36. 

saatte 500,85 µg/ml olarak tespit edilmiştir. Bu saatten sonra Hp seviyesi kademeli 

olarak azalmaya başladı ve çalışmanın 144. saatinde başlangıç seviyesine geriledi. 

LPS infüzyonunu takiben buzağıların bireysel Hp konsantrasyonunun değişimi 

Grafik 3.8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 3.17’de, ortama Hp konsantrasyonunun 

değişimi ise Grafik 3.7 ve Tablo 3.1’de sunulmuştur. 

3.2.2. Serum Amyloid-A 

Buzağıların LPS infüzyonu öncesi ortalama SAA seviyesi 12,37 µg/ml iken 

LPS infüzyonunu takiben 3. saatte 30,22µg/ml seviyesine ve 8. saatte ise 97,79µg/ml 

değerine ulaşmıştır. Serum Amyloid A en üst seviyeye 24.saatte 185,27µg/ml değeri 

ile ulaşmıştır (Grafik 3.7, Tablo 3.1). Yalnız bir buzağıda (6 nolu) SAA seviyesi 48. 

saatte en üst seviyeye ulaşmıştır. Buzağıların genelinde SAA seviyesi 96. saatte 

başlangıç seviyesine düşmüştür. İki buzağıda ise SAA seviyesi 72. saatte başlangıç 

seviyesine ulaşmıştır. LPS infüzyonunu takiben bireysel SAA konsantrasyonlarının 

değişimi Grafik 3.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 3.17’de, ortalama SAA 

konsantrasyonunun değişimi ise Grafik 3.7 ve Tablo 3.1’de sunulmuştur. 
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Grafik 3.7. LPS infüzyonunu takiben buzağıların ortalama Haptoglobin ve Serum Amiloid 
A’nın saatlere göre değişim grafiği (log10, Ortalama ±SE)  
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Grafik 3.8. LPS infüzyonunu takiben buzağıların bireysel Haptoglobin değerlerinin saatlere 
göre değişim grafiği 
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Grafik 3.9. LPS infüzyonunu takiben buzağıların bireysel SAA değerlerinin saatlere göre 

değişim grafiği 
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Grafik 3.10. LPS infüzyonunu takiben 1 numaralı buzağının Hp ve SAA değerinin saatlere 
göre değişim grafiği 
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Grafik 3.11. LPS infüzyonunu takiben 2 numaralı buzağının Hp ve SAA değerinin saatlere 
göre değişim grafiği 
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Grafik 3.12. LPS infüzyonunu takiben 3 numaralı buzağının Hp ve SAA değerinin saatlere 
göre değişim grafiği 
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Grafik 3.13. LPS infüzyonunu takiben 4 numaralı buzağının Hp ve SAA değerinin saatlere 
göre değişim grafiği 



 44 

0

100

200

300

400

500

600

0
0,

5 1 2 3 4 6 8 12 18 24 36 48 72 96 12
0

14
4

Saat

u
g

/m
l Hp5

Saa5

Grafik 3.14. LPS infüzyonunu takiben 5 numaralı buzağının Hp ve SAA değerinin saatlere 
göre değişim grafiği 
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Grafik 3.15. LPS infüzyonunu takiben 6 numaralı buzağının Hp ve SAA değerinin saatlere 
göre değişim grafiği 
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Grafik 3.16. LPS infüzyonunu takiben 7 numaralı buzağının Hp ve SAA değerinin saatlere 
göre değişim grafiği 
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Grafik 3.17. LPS infüzyonunu takiben 8 numaralı buzağının Hp ve SAA değerinin saatlere 
göre değişim grafiği 
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3.2.3. Hemogram ve kangazı 

LPS infüzyonunu takiben ortalama venöz kan pH değeri başlangıç seviyesine 

göre 30. dakikada düşüş gösterirken, 3. saatten sonra başlangıç seviyesine yükseldi 

(Grafik 3.18). PvCO2 değeri LPS infüzyonunu sonrası 30. dakikada yükselme 

gösterirken 3. saatten sonra başlangıç seviyesine yükseldi (Grafik 3.19). LPS 

infuzyonu sonrası PvO2 değerinde 30. dakikada başlagıç değerine göre düşüş olurken 

3. saatten sonra tekrar başlangıç seviyesine yükselmiştir (Grafik 3.20). Buzağılardan 

başlangıç ve LPS uygulamasını takiben alınan kan örneklerinden ölçülen pH, PvCO2, 

PvO2, BE, değerlerinin saatlere göre değişimi sırasıyla Grafik 3.18, 3.19, 3.20 ve 

3.21’de gösterilmiştir. Ayrıca ortalama pH, PvCO2, PvO2, Na, K, Cl, HCO3std, BE, 

Angap, O2 sat, RBC, HCT ve HGB değerleri Tablo 3.2’de sunulmuştur. 
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Grafik 3.18. LPS infüzyonunu takiben buzağıların ortalama kan Ph değerinin saatlere göre 
değişim grafiği (Ortalama ±SE) 
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Grafik 3.19. LPS infüzyonunu takiben buzağıların ortalama PvCO2 değerinin saatlere göre 
değişim grafiği (Ortalama ±SE) 
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Grafik 3.20. LPS infüzyonunu takiben buzağıların ortalama PvO2 değerinin saatlere göre 
değişim grafiği  (Ortalama ±SE)  
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Grafik 3.21. LPS infüzyonunu takiben buzağıların ortalama BE değerinin saatlere göre 
değişim grafiği   (Ortalama ±SE) 
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LPS uygulamasını takiben total lökosit sayısında başlangıç değerine göre 30. 

dakikadan itibaren başlayan azalma 8. saatte kadar devam etmiş ve bu saatten 

itibaren yükselmeye başlamıştır. 12. saatten sonra ise lökositozis gözlenmiş ve 72. 

saatte başlangıç sayısına dönmüştür (Grafik 3.22).  Total lökosit, lenfosit, T lenfosit, 

B lenfosit, nötrofil, bant nötrofil ve toksik nötrofil sayılarının saatlere göre 

değişimleri Tablo 3.3’te sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.22. LPS infüzyonunu takiben buzağıların ortalama total lökosit, lenfosit, T lenfosit, 

B lenfosit, nötrofil, bant nötrofil, toksik nötrofil sayılarının saatlere göre değişim grafiği  

(Ortalama ±SE) 

 

 

 

Resim 3.2. ANAE negatif lenfositin 

görünümü  (B lenfosit) 

 

 

 

Resim 3.3. ANAE pozitif lenfositin 

görünümü  (T lenfosit) 
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3.2.4. Biyokimyasal parametreler 

LPS infüzyonunu takiben buzağıların ortalama total protein, albumin, 

globulin, total bilirubin, glukoz, LDH, GGT, AST, ALP, ALT, BUN, kreatinin 

değerleri ve istatistiksel önemleri Tablo 3.1’de belirtilmiştir. Ortalama ve bireysel 

glukoz, GGT, AST, ALP, total bilirubin, total protein, albumin, globulin, BUN, 

kreatinin zamana göre değişimleri sırasıyla Grafik 3.23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 

3.30’da sunulmuştur.  
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Grafik 3.23. LPS infüzyonunu 
takiben buzağıların ortalama glukoz 
konsantrasyonun saatlere göre 
değişim grafiği (Ortalama ±SE) 

Grafik 3.23A. LPS infüzyonunu takiben 
buzağıların bireysel glukoz konsantrasyonunun 
saatlere göre değişim grafiği 
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Grafik 3.24. LPS infüzyonunu 
takiben buzağıların ortalama GGT 
konsantrasyonunun saatlere göre 
değişim grafiği  (Mean ± SE) 

Grafik 3.24A. LPS infüzyonunu takiben 
buzağıların bireysel GGT konsantrasyonunun 
saatlere göre değişim grafiği 
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Grafik 3.25. LPS infüzyonunu 
takiben buzağıların ortalama AST 
konsantrasyonunun saatlere göre 
değişim grafiği  (Ortalama ±SE) 

Grafik 3.25A. LPS infüzyonunu takiben 
buzağıların bireysel AST konsantrasyonunun 
saatlere göre değişim grafiği 
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Grafik 3.26. LPS infüzyonunu 
takiben buzağıların ortalama ALP 
konsantrasyonunun saatlere göre 
değişim grafiği  (Ortalama ±SE) 
 
 
 
 
 
 

Grafik 3.26A. LPS infüzyonunu takiben 
buzağıların bireysel ALP konsantrasyonunun 
saatlere göre değişim grafiği 
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Grafik 3.27. LPS infüzyonunu 
takiben buzağıların ortalama total 
bilirubin konsantrasyonunun saatlere 
göre değişim grafiği  (Ortalama ±SE) 

Grafik 3.27A. LPS infüzyonunu takiben 
buzağıların bireysel total bilirubin 
konsantrasyonunun saatlere göre değişim 
grafiği 
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Grafik 3.28. LPS infüzyonunu 
takiben buzağıların ortalama total 
protein, albumin, globulin 
değerlerinin saatlere göre değişim 
grafiği   (Ortalama ±SE) 
 
 

Grafik 3.28A. LPS infüzyonunu takiben 
buzağıların bireysel total protein 
konsantrasyonunun saatlere göre değişim 
grafiği 
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Grafik 3.29. LPS infüzyonunu 
takiben buzağıların ortalama BUN 
değerinin saatlere göre değişim 
grafiği   (Mean ± SE) 

Grafik 3.29A. LPS infüzyonunu takiben 
buzağıların bireysel BUN konsantrasyonunun 
saatlere göre değişim grafiği 
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Grafik 3.30. LPS infüzyonunu 
takiben buzağıların ortalama 
kreatinin değerinin saatlere göre 
değişim grafiği   (Ortalama ±SE) 

Grafik 3.30A. LPS infüzyonunu takiben 
buzağıların bireysel kreatinin 
konsantrasyonunun saatlere göre değişim 
grafiği 

 

 

Çalışma öncesinde buzağıların bağışıklık sistemi kontrolü için alınan kan 

örneklerinden IgG konsantrasyonları ölçüldü. Her bir buzağının IgG değerleri 

Grafik.3.31’de belirtilmiştir. 
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Grafik 3.31. Çalışma öncesi buzağıların bireysel IgG seviyeleri 
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3.2.5. Koagulasyon parametreleri 

LPS infüzyonu sonrasında fibrinojen seviyesi 30. dakikadan 6. saate kadar 

düşüş gösterirken 6. saatten sonra başlangıç seviyesine doğru yükselmiştir. APTT 

değeri ise 30. dakikadan itibaren etkilenerek 2. saate kadar yükselmiş ve 2. saatten 

sonra düşüş eğilimi göstermiştir. Koagulasyon parametrelerinin ortalama Fibrinojen, 

APTT, PT ve PLT değerleri ve istatistiksel önemlilikleri Tablo 3.1’te, bu 

parametrelerin zamana göre değişimleri Grafik 3.22, 3.23, 3.24 ve 3.25’te 

sunulmuştur.  
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Grafik 3.32. LPS infüzyonunu takiben buzağıların ortalama fibrinojenin saatlere göre 
değişim grafiği  (Ortalama ±SE) 
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Grafik 3.33. LPS infüzyonunu takiben buzağıların ortalama APTT değerinin saatlere göre 
değişim grafiği  (Ortalama ±SE) 
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Grafik 3.34. LPS infüzyonunu takiben buzağıların ortalama PT değerinin saatlere göre 
değişim grafiği  (Ortalama ±SE) 
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Grafik 3.35. LPS infüzyonunu takiben buzağıların ortalama PLT sayısının saatlere göre 
değişim grafiği   (Ortalama ±SE)

 

Haptoglobin konsantrasyonundaki artış ile klinik bulguların düzelmesi 

arasında pozitif yönde bir korelasyonun varlığı tespit edilirken, SAA bu yönden 

haptoglobine göre daha zayıf bir korelasyon göstermiştir. Yine Hp konsantrasyonu 

ile total WBC, lenfosit (T-B lenfosit), nötrofil, sayıları arasında pozitif korelasyon, 

SAA ile total WBC, lenfosit (T-B lenfosit), nötrofil arasında ise daha zayıf bir 

korelasyon saptanmıştır. Karaciğer enzimleri (GGT, AST, ALP, ALT, LDH)  ile Hp 

ve SAA arasında bir korelasyon bulunamazken karaciğer enzimlerinin kendi 

aralarında pozitif yönlü korelasyona sahip olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 3.1. Hp, SAA, Biyokimyasal ve koagulasyon değerlerinin LPS infüzyonunu takiben 0. ve 144. saatler arasındaki değerleri (Ortalama ±SE) 

Değer/Zaman 0 0,5 1 2 3 4 6 8 12 18 24 36 48 72 96 120 144 

Hp µg/ml 8,13±2,30 8,17±1,99 9,94±2,54 12,55±3,32 12,91±2,84 14,68±2,12 20,84±2,97 23,95±3,84 
57,17± 

12,83 

159,19± 

31,94 *** 

380,70± 

45,96 *** 

500,85± 

32,95 *** 

431,33± 

42,21 *** 

242,36± 

46,68 *** 

83,16± 

23,42 
15,23±4,52 11,76±7,96 

SAA µg/ml 12,37±1,83 16,06±3,18 15,88±4,37 19,27±5,69 30,22±8,70 44,27±8,57 
63,61± 

11,76 

97,79± 

16,76 *** 

132,35± 

11,95 *** 

182,01± 

11,34 *** 

185,27± 

16,50 *** 

172,36± 

19,96 *** 

143,68± 

21,66 *** 

61,77± 

17,63 
15,98±3,39 9,07±1,41 7,91±2,08 

Tbilirubin 

mg/dl 
0,24±0,03 0,21±0,04 0,26±0,03 0,24±0,03 0,20±0,03 0,25±0,0, 0,38±0,04 0,41±0,04 0,33±0,03 0,36±0,04 0,41±0,06 0,36±0,07 0,35±0,04 0,29±0,02 0,25±0,03 0,28±0,03  

GLU 

mg/dl 
65,13±7,20 

138,25± 

18,06 *** 
102,50±8,11* 99,75±9,24 43,88±5,26 

26,63±6,11  

* 
47,25±4,32 49,63±3,08 51,13±4,45 61,50±5,37 74,13±5,12 70,75±6,21 77,63±5,12 79,25±4,73 81,13±3,39 89,63±6,97  

LDH IU/L 750±69 753±73 743±70 722±67 754±77 760±75 837±96 917±110 991±126 965±115 939±126 1029±188 1017±191 910±147 854±110 802±87  

TP g/L 6,36±0,23 6,11±0,20 6,06±0,20 5,88±0,17 5,96±0,16 5,79±0,23 5,73±0,24 5,91±0,24 6,19±0,21 6,13±0,21 6,00±0,23 6,28±0,20 6,09±0,19 5,90±0,21 5,98±0,21 5,83±0,16  

GGT IU/L 20,86±1,70 20,86±1,90 23,43±1,94 27,29±2,91 30,86±3,98 32,14±3,31 34,43±5,31 33,86±7,07 30,71±6,24 24,43±4,33 24,57±3,90 24,86±3,02 23,86±2,87 22,57±3,14 22,00±2,56 21,29±2,22  

AST IU/L 64,00±8,36 64,75±9,17 63,38±8,49 67,25±8,79 73,00±9,78 
86,13± 

11,53 

107,88± 

16,15 

119,38± 

1940 

121,00± 

18,87 

106,25± 

16,08 

101,25± 

17,60 

115,63± 

29,31 

139,38± 

43,67 

106,00± 

32,64 

78,50± 

18,27 

66,50± 

11,86 
 

ALP IU/L 140±38 143±40 174±40 223±46 257±52 266±42 272±53 239±63 179±51 128±35 116±30 109±25 99±22 91±25 107±22 115±25  

ALB g/L 3,58±0,13 3,44±0,17 3,30±0,12 3,24±0,12 3,31±0,13 3,25±0,14 3,28±0,14 3,35±0,11 3,45±0,12 3,48±0,14 3,40±0,12 3,50±0,16 3,41±0,14 3,36±0,10 3,38±0,11 3,31±0,14  

GLB g/L 2,79±0,27 2,68±0,24 2,76±0,24 2,64±0,24 2,65±,24 2,54±,26 2,45±,30 2,56±,28 2,74±,28 2,65±,28 2,60±0,26 2,78±0,22 2,68±0,22 2,54±0,25 2,60±0,22 2,51±0,20  

ALT IU/L 22,50±3,75 22,00±3,76 21,25±3,72 21,13±3,38 20,88±3,44 21,38±3,39 22,00±3,48 21,88±3,38 22,50±3,55 23,38±3,49 23,88±3,75 25,25±4,38 27,25±5,42 26,00±5,16 25,38±4,84 23,00±4,10  

BUN mg/dl 20,35±2,30 20,70±2,31 22,45±2,70 23,86±2,81 24,91±2,73 25,26±2,43 25,26±2,12 27,71±1,87 30,17±2,47 31,22±2,02 
33,68±2,31   

* 
26,31±2,43 23,50±2,25 22,45±3,08 25,25±2,54 25,25±1,67  

CRE mg/dl 1,09±0,05 1,05±0,07 1,00±0,06 1,00±0,06 1,00±0,06 1,03±0,06 1,04±0,06 1,06±0,06 1,04±0,04 1,04±0,05 1,08±0,05 1,13±0,07 1,06±0,07 1,01±0,05 0,98±0,06 0,99±0,06  

PT sn 28,18±1,17 32,14±1,99 34,41±3,5 32,7±1,28 35,46±1,6 38,99±3,38 41,24±2,31* 41,78±4,38* 41,63±2,3* 44,89±3,64** 45,05±3,85** 31,61±1,86 30,41±1,15 27,79±1,90 28,93±2,12   

APTT sn 70±9 76±8 101±11 117±16* 103±13 98±5 96±7 91±9 90±9 93±12 88±9 74±6 81±8 62±6 53±4   

FİBR g/L 2,81±0,29 2,99±0,26 2,28±0,17 1,96±014 1,54±0,21 1,38±0,10 1,14±0,10 1,27±0,17 1,81±0,29 1,96±0,30 2,53±0,35 3,66±0,54 3,31±0,82 3,34±0,34 2,97±0,78   

PLT/mm3 466±45 395±14** 352±20** 314±33** 305±17** 305±23** 311±32** 305±33** 293±29** 283±32** 267±35** 344±33** 392±36 410±25* 414±26   
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Tablo 3.2. Kangazı değerleri, vücut ısısı, KTDZ, kalp vurum sayısı ve solunum sayısının LPS infüzyonunu takiben 0. ve 120. saatler arasındaki 
değerleri (Ortalama ±SE)  

 Değer/Zaman 0 0,5 1 2 3 4 6 8 12 18 24 36 48 72 96 120 

Ph 7,41±0,01 7,36±0,02 7,37±0,02 7,38±0,01 7,38±0,02 7,39±0,02 7,40±0,02 7,41±0,02 7,45±0,01 7,45±0,01 7,45±0,01 7,44±0,01 7,43±0,02 7,43±0,02 7,44±0,01 7,43±0,01 

PvCO2 mmHg 38,48±1,1 42,88±1,18 240,66±0,90 40,25±1,70 41,28±1,35 38,17±1,07 38,7±1,32 39,93±0,89 38,79±0,90 39,62±0,45 38,69±0,97 39,±0,57 40,4±0,41 40,10±1,55 39,40±0,92 40,1±0,73 

PvO2 mmHg 33,84±1,42  
22,49±1,67 

** 
28,31±1,97 28,38±2,52 31,20±2,11 31,01±2,53 31,48±1,93 29,54±1,92 31,69±1,37 31,21±1,70 31,90±1,99 33,26±0,85 30,11±1,49 31,68±1,52 31,11±1,56 31,64±1,87 

Na   mEq/L 145,63±1,48 144,00±2,24 147,13±2,24 147,00±1,63 150,43±1,74 148,50±1,95 148,38±2,58 148,75±2,12 147,71±2,00 146,25±1,84 144,63±1,07 143,86±1,64 144,13±1,38 147,25±1,75 147,88±1,77 148,00±1,48 

K   mEq/L 3,52±0,16 4,22±0,16 3,63±0,11 3,49±0,13 3,26±0,15 3,42±0,16 3,38±0,25 3,33±0,24 2,90±0,12 2,96±0,32 3,14±0,16 3,26±0,15 3,31±0,15 3,36±0,23 3,46±0,16 3,56+0,13 

Cl  mEq/L 105,88±1,74 104,13±2,20 105,63±1,71 106,75±1,19 108,00±1,53 107,50±2,05 107,00±1,88 105,29±1,87 107,00±1,26 105,40±1,50 103,83±3,05 106,00±2,47 104,00±1,49 104,75±1,44 105,13±1,17 106,88±1,04 

HCO3 mEq/L  24,55±0,80 23,76±1,07 22,44±1,18 23,53±0,71 23,24±0,51 21,60±0,90 22,76±0,89 25,38±0,91 26,50±0,59 27,33±0,69 26,50±1,23 27,09±1,28 27,14±0,96 25,99±1,04 26,14±1,03 26,65±0,67 

BE   mEq/L 0,01±0,70 -1,64±1,18 -2,55±1,23 -1,34±0,70 -1,66±0,56 -2,83±0,89 -1,51±0,83 0,70±0,99 2,56±0,60 3,14±0,78 2,56±1,12 2,87±1,31 2,61±1,15 1,60±1,19 1,94±1,11 2,41±0,59 

Angap mEq/L 18,79±0,88 20,56±1,06 22,66±1,81 19,98±0,70 22,66±0,71 22,69±0,97 21,75±1,49 19,41±1,22 19,06±1,15 18,40±2,12 19,53±2,30 15,44±1,06 16,13±0,76 19,90±1,39 21,73±1,42 18,04±0,61 

O2 sat  % 65,11±3,08 36,81±4,57** 47,09±6,99 51,38±6,26 57,66±5,22 57,20±5,73 59,99±4,90 55,86±4,53 63,40±3,05 62,16±4,05 63,43±4,87 66,29±1,86 58,78±3,98 61,93±4,37 61,95±3,58 62,33±4,04 

RBC  

adet/mm3 

7542500± 

649678 

9294286± 

818526 

8751250± 

727860 

8325714± 

675929 

8487143± 

660702 

7851428± 

710862 

8302857± 

889006 

8138571± 

826496 

8395000± 

845401 

8426667± 

991499 

7921666± 

748564 

7028571± 

1218069 

8131429± 

974922 

7471429± 

779005 

7998750± 

704114 

8221429± 

796093 

Hct   % 26,28±1,59 31,27±1,71 30,23±1,95 28,15±1,42 30,14±1,69 27,97±1,89 28,60±1,78 28,92±1,76 30,40±1,39 30,44±1,9 28,12±1,10 29,46±1,80 28,45±2,20 25,67±1,61 26,47±1,60 28,05±0,82 

Hgb  g/dl 10,39±0,45 11,79±0,62 11,51±0,76 10,50±0,51 11,63±0,46 10,90±0,50 10,66±0,40 10,45±0,40 11,24±0,49 11,01±0,42 10,09±0,55 10,41±0,54 9,91±0,42 9,44±0,30 9,58±0,32 9,18±0,30 

  0 0,25 0,5 1 2 3 4 6 8 12 18 24 36    

T   0C 38,48±0,08 38,70±0,08 38,83±0,10 38,89±0,06 38,51±0,14 38,31±0,28 38,19±0,39 38,61±0,35 38,76±0,27 38,88±0,08 39,04±0,17 38,64±0,09 38,71±0,10    

CFT sn 2,13±0,13 2,5±0,19 3,63±0,38** 4,38±0,26*** 4,75±0,25*** 4,88±0,13*** 5,25±0,31*** 4,88±0,4*** 4,13±0,48*** 4±0,33*** 3,38±0,18 3,25±0,16 2,88±0,13    

N vuru/dakika 70,13±2,87 78,57±4,59 83,63±3,48 92,50±5,82 94,50±6,47 97,00±9,46 102,75±9,42 114,75±7,43* 111,25±8,56* 109,50±11,51* 94,25±9,07 89,00±9,77 89,88±10,75    

R  adet/dakika 35,13±4,26 72,38±7,22** 89,25±6,74*** 90,5±4,29*** 84,25±5,65*** 70,63±5,85** 63±3,67 57,25±5,54 50,5±6,39 44,25±4,61 45,63±7,01 43±7,33 42,63±7,56    
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Tablo 3.3. Hemogram değerlerinin LPS infüzyonunu takiben 0. ve 120. saatler arasındaki ortalama sayıları  (Ortalama ±SE) 

Değer/Zaman 0 0,5 1 2 3 4 6 8 12 18 24 36 48 72 96 120 

WBC adet/mm3 10363±786  4925±746  ** 1800±144 *** 1750±164 *** 1300±152  *** 1300±210 *** 1975±275 *** 3338±298 *** 7888±964  15413±1473  *  15963±1641 ** 16588±1642 *** 14313±1281  10225±865 8938±589 8388±723 

Lenfosit 6620±535 3941±612  ** 1546±113 *** 1528±152 *** 1148±154  *** 1124±208 *** 1603±248 *** 2422±229 *** 4313±564  6637±620 8099±776 7940±931 7987±733 6738±437 5704±281 5439±349 

T lenfosit 4804± 425  2840± 404 * 1193± 89 *** 1210± 117 *** 922± 125 *** 862± 154 *** 1199± 175 *** 1843±159 *** 3283± 387 5090± 387 6310± 708 5540± 782 5705± 558 4753± 329 4028± 181 3878± 257 

B lenf. 1815± 139 1100± 211  351± 32  *** 317± 38   *** 226± 32    *** 261± 55    *** 403± 75*** 578± 79 *** 1029± 195* 1546±163 2021± 225 2399± 251  2281± 195  1984± 162  1675± 101 1561± 100 

Nötrofil 3054±299 711±111  *** 166±44*** 159±21 *** 104±11*** 96±17*** 223±24*** 581±55*** 2120±349  5060±604  *** 4754±607  *** 4925±560  *** 3880±428 2263±238 2200±231 2406±291 

Bant 236± 46 103± 21 26± 5 23± 2 17± 2 30± 4 63± 11 131± 26 781± 177 1619± 365    ** 
1745± 297  

* 
1975± 426    **  1175± 219 517± 123 1364± 969 210± 81 

Toksik 60± 26 63± 8  39± 15 23± 11 19± 2 28± 5 55± 12 122± 23 587± 126 1397± 226  *** 1100± 252    **  1481± 424  *** 1097± 316    ** 376± 96 290± 75 139± 50 

Euzinofil 174± 45 60± 7 20± 8 11± 4 9± 3  18± 4 25± 6 51± 12 81± 22 152± 33 153± 46 165± 61 121± 33 86± 23 104± 19 191± 10 

Monosit 75± 23 18± 10 4± 3 9± 4 6± 3 3± 2 6± 4 12± 6 22± 14 61± 31 102± 51 83± 43 203± 167 43±17 79± 34 143±26 

 

*      :  p<0,05  

**    :  p<0,01 

***  :  p<0,001        
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4.TARTIŞMA 

Lipopolisakkarid ile deneysel oluşturulan endotoksemi çalışmalarında pek 

çok araştırıcı çeşitli klinik ve biyokimyasal parametreleri kullanarak endotokseminin 

belirtilerini, şiddetini ve seyrini araştırmışlardır (Griel 1975, Morris 1986, Lohuis ve 

ark 1988a, Boosman ve ark 1989, Kenison ve ark 1991, Gerros ve ark 1995, 

Horadagoda ve ark 2001, Oikawa ve Yamaoka 2003, Jacopsen ve ark 2005a). Gram 

negatif sepsisin ve endotokseminin sığırlarda özellikle de neonatal dönemdeki 

buzağılarda mortalite ile kuvvetli ilişkisi vardır (Deldar ve ark 1984, Morris ve ark 

1986, Gerros ve ark 1993, Semrad ve Dubeilzig 1993, Gerros ve ark 1995). LPS ile 

deneysel oluşturulan endotoksemi durumlarında meydana gelen metabolik, 

hematolojik ve patolojik değişikler, doğal oluşan sepsis vakalarının sonuçları ile 

benzerlik gösterdiği çeşitli araştırıcılar tarafından belirtilmiştir (Rhoades ve ark 1967, 

Templeton ve ark 1988, Gerros ve ark 1995, Biniek ve ark 1998, Horadagoda ve ark 

2001, Elsasser ve ark 2005). Sığırlarda deneysel endotoksemi oluşturabilmek için 

kullanılan LPS dozlarında çeşitli farklılıklar gözlenmektedir. Jacopsen ve ark (2004) 

deneysel endotoksemi (10, 100, 1000 ng/kg iv LPS ) oluşturdukları sığırlarda en 

düşük dozda (10 ng/kg) bile akut faz cevabın oluştuğunu bildirmişlerdir. Sunulan bu 

çalışmada 0,1µg/kg dozda IV yolla LPS uygulanarak buzağılarda deneysel 

endotoksemi oluşturuldu. LPS uygulanmasını takiben buzağılarda; iştahsızlık, emme 

refleks kaybı, sternum üzerine yatış, başı öne uzatma, şiddetli solunum güçlüğü, 

öksürük, salya, mental kayıp, KTDZ’nda uzama ve mukoz membranlarda patolojik 

değişiklikler (siyanoz) gibi klinik bulgular gözlenmiştir (Grafik 3.6). Klinik ve 

laboratuar sonuçlar doğrultusunda 0,1µg/kg dozda LPS’nin intravenöz 

uygulanmasının buzağılarda endotoksemiyi oluşturduğu ve bu dozda LPS 

uygulamalarının endotoksemi için iyi bir model olabileceği sunulan bu araştırmada 

da ortaya konmuştur.  

4.1. Klinik bulgular 

Lohuis ve ark (1988a) hayvan türlerinde endotoksinin patofizyolojik 

etkilerinin doza bağlı olduğunu belirtmiş ve endotoksinin oluşturduğu klinik 

belirtilerinin; genel depresyon, solunum stresi, vazomotor sistem bozuklukları 

(sonucunda şok), yüksek ateş (bazen hipotermi takip eder), gastrointestinal sistem 

motilite bozuklukları (öğürme ve diyare)  olduğunu ifade etmiştir. Aynı araştırıcılar 



 58 

vücut ısısının endotoksinin uygulanmasını takiben artacağını fakat vücut ısısında 

artışın LPS’nin dozuna göre değişmekle birlikte genelde endotoksinin intravenöz 

verilmesinden sonra 15 ve 75 dakika arasında gözlendiğini vurgulamışlardır. 

Nagaraja ve ark (1979) 3 ila 7 aylık buzağılarda 0,1 mg/kg ve 0,2 mg/kg dozda 

LPS’nin İV enjeksiyonunu takiben ikinci saatte vücut ısında değişikliklerin 

oluştuğunu ve 24. saatte ise eski seviyesine döndüğünü ifade etmişler ve vücut 

ısısındaki değişimlerin genelde 1,5-2,5°C arasında olduğunu gözlemişlerdir. Sunulan 

bu araştırmada LPS uygulanmasını takiben ilk 1 saat içersinde vücut ısısında artış 

gözlenmiş, ardından bir süre hipotermi (4.saat) takip etmiş ve hipotermiyi takibende 

hipertermi (18. saat) tekrar oluşmuştur. Vücut ısısındaki değişimler yaklaşık 36 saat 

sürmüştür (Grafik 3.1). Uygulanan LPS dozuna bağlı olarak monofazik veya bifazik 

ateşin gözlenebileceği bazı araştırıcılar tarafından da belirtilmiştir (Lohuis ve ark 

1988a, Jacopsen ve ark 2005a). Horadagoda ve ark (2001) bufalo buzağıları üzerine 

yaptıkları deneysel septisemi çalışmasında vücut ısısının onikinci ve otuzaltıncı 

saatlerde pik yaptığını, yani vücut ısısının bifazik seyir gösterdiğini ifade etmiştir. 

Jacopsen ve ark (2005a) sığırlarda çeşitli dozlardaki LPS’nin kliniksel etkilerini 

değerlendirdikleri araştırmalarında sırasıyla 10ng/kg, 100 ng/kg, 1000ng/kg doza 

cevap olarak monofazik, bifazik, trifazik ateş tespit etmişlerdir. Sunulan bu 

araştırmada 100ng/kg dozda İV uygulanan LPS ile buzağılarda bifazik ateş 

gözlenmiştir. Vücut ısısında oluşan dalgalanma bireysel farklılık, LPS uygulama 

şekli ve LPS dozuna bağlı olabilir.   Bifazik ateşle ilgili olarak ilk ateşin artmasının 

endotoksinin direkt termoregulasyon merkezini etkilemesiyle, ikinci kez ateş 

yükselmesini ise IL-1’in salıverilmesi ile ilgili olduğu görüşü ileri sürülmüştür 

(Lohuis ve ark 1988a). Son yıllarda yapılan  bir çalışmada (Jacopsen ve ark 2005a) 

erken oluşan yüksek ateşin, endotoksinin beyin PGE2 üretimi uyarması sonucu; 

sonraki oluşan yüksek ateşin ise PGE2 salınımını indükleyen IL-1 ile ilişkili 

olduğunu belirtmiştir.  

Endotoksin uygulamasını takiben solunum sayısı, solunum tipi, kalp vurum 

sayısında değişiklikler çeşitli araştırıcılar tarafından bildirilmiştir (Nagaraja ve ark 

1979, Kenison ve ark 1991, Oikawa ve Yamaoka 2003). LPS’nin infüzyonunu 

takiben 20-30 dakika içerisinde vücut ısısındaki artışla birlikte, hayvanlar duyarsız 

hale gelir ve kalp vurum sayısında artma meydana gelebilir. Bu klinik bulgularla 

birlikte, bazen diyare, öksürme, nasal akıntı, yüksek solunum sayısıyla beraber 



 59 

solunum tipinde de değişimler oluşabilir (Lohuis ve ark 1988a). Boosman ve ark 

(1989) sığırlarda günlük değişen dozlarda ve farklı yollarla verilen endotoksinin 

sonuçlarının değerlendirildiği bir çalışmasında; LPS’nin intradermal enjeksiyonu 

(0,09µg/kg) sonrası klinik görünümün çok az etkilendiğini, ancak endotoksinin 

intravenöz (0,15 µg/kg) uygulamasında ise solunum sayısında ve kalp atım sayısında 

önemli değişiklikler tespit etmiştir. Kalp atım sayısında önemli yükselmenin LPS 

enjeksiyondan sonraki 3,5-7,5 saatler arasında olurken, solunum sayısında ki 

değişimlerin daha erken dönemde (30dk-2 saat) oluştuğunu ifade etmiştir. Sunulan 

bu çalışmada kalp atım sayısı en üst seviyesine (115 vuru/dakika) LPS uygulamasını 

takiben altıncı saatte, solunum sayısındaki değişimlerin ise 15. dakikada başladığı 

gözlenmiştir (Grafik 3.3, 3.4). Gerros ve ark (1995) neonatal buzağılarda 

oluşturdukları endotoksemi çalışmasında çeşitli dozlardaki sonuçları 

değerlendirdiklerinde klinik değişikliklerin doza bağlı olarak şiddetlendiğini ve 

yüksek dozun (20 µg/kg) kardiyovaskuler ve perfüzyon cevapta dramatik gelişmelere 

neden olduğunu belirtmişlerdir. Horadagoda ve ark (2001) deneysel oluşturdukları 

septisemide iştahsızlık, salivasyon, dispne bildirmişlerdir. Deneysel endotoksemi 

oluşturulan buzağılarda (Escherchia coli 0111:B4 25µg/kg iv) ilk iki saat içinde 15 

buzağıdan ikisi ölmüş ve diğer buzağılarda sternum üzerinde yatış, hafif solunum 

güçlüğünden şiddetli dispne haline kadar değişen görünümler zaman içinde tespit 

edilmiştir (Michaels ve Banks 1988). Benzer klinik bulguların (Grafik 3.6) sunulan 

bu çalışmada kullanılan buzağılarda da gözlenmiş olması, 0.1 µg/kg  LPS’nin  İV 

infüzyonu buzağılarda endotoksemi oluşturmak için yeterli doz olduğunu 

göstermiştir.   

4.2. Akut Faz Proteinler 

Akut faz cevap; infeksiyon, yangı, doku zedelenmesi, travma, yanıklar, 

neoplastik oluşumlar, immunolojik rahatsızlıklar nedeniyle organizmanın önde gelen 

sistemik reaksiyonudur (Alsemgest ve ark 1993, Niewold ve ark 2003, Orro ve ark 

2004, Gruys ve ark 2005a, Gruys ve ark. 2005b, Ganheim ve ark 2007). Enfeksiyon 

veya yaralanmanın olduğu bölgedeki bir yangı reaksiyonunun varlığı ve ateş, 

depresyon, lökositozis, permeabilite artışı, iz element değişikliği gibi organizmadaki 

pek çok değişiklik ile karakterizedir. Akut faz cevap boyunca temel değişimlerden 

biri de karaciğerden üretilen plazma proteinlerdir. Akut faz protein olarak 

isimlendirilen bu proteinler organizmanın savunma mekanizmasında da çok önemli 
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rol oynar. Bazı APP’ler, gram negatif bakteriler tarafından oluşturulan enfeksiyona 

karşı nonspesifik koruma sağlar (Alsemgest ve ark 1993, Hochiped ve ark 2000, 

Orro ve ark 2004). Akut yangı durumlarında artan pozitif akut faz proteinlerinden 

olan Haptoglobin, pek çok araştırmacı (Conner ve ark 1986, Eckersall ve Conner 

1988,  Skinner ve ark 1991, Eckersall 2000, Ceciliani ve ark 2002, Humblet 2004, 

Chan ve ark 2004, Murata ve ark 2004, Orro ve ark 2006, Orro ve ark 2008, 

Eckersall 2007) tarafından sığırlarda temel akut faz protein olarak tanımlanmıştır. 

Sağlıklı hayvanlarda serum Hp seviyesi çok düşük veya tespit edilemeyecek 

seviyededir (Conner ve ark 1986, Eckersall ve Conner 1988, Ganheim 2004). Bazı 

araştırmacılar (Conner ve ark 1988, Conner ve ark 1989, Godson 1996) deneysel 

oluşturulan veya doğal oluşan enfeksiyon ve yangılarda APP’lerin yangı süresince 

seyrini tespit etmeye çalışmışlar ve serum Hp konsantrasyonunun akut faz cevabın 

indüklendiği durumlarda 50-100 kata kadar artış gösterdiğini belirtmişlerdir. Sunulan 

bu araştırmada da LPS infüzyon öncesi Hp konsantrasyonu 8,13µg/ml gibi oldukça 

düşük düzeyde iken, 6. saatten itibaren yükselmeye başlamış, 18. saatte önemli 

artışlar göstermiş ve 36. saatte maksimum (500,85µg/ml) seviyeye ulaşmıştır. Murata 

(2004) yangı veya travma gibi bir uyarımla bazal seviyesinden 10 ila 100 kat arası 

artan APP’ler temel APP olarak tanımlamıştır. Sunulan bu araştırmada, Hp’nin bazal 

seviyesinden yaklaşık 60 katını aşan seviye yükselmesi ile Hp’nin buzağılar için 

temel akut faz protein tanımına uygunluk göstermiştir. Ayrıca serum Hp 

konsantrasyonunun 6. saatte başlayıp yaklaşık 144. saate kadar uzun süre yüksek 

seviyede kalması sepsisin prognozunun değerlendirilmesinde önem taşımaktadır. 

Sepsiste yangısal mediyatör (Interleukin-1, Interleukin-6 ve TNF gibi) aktivasyonun 

hızlı bir şekilde geliştiği çeşitli araştırıcılar tarafından belirtilmiştir. Bu yangısal 

mediatörlerin serum veya plazmadaki seviyelerinde artış veya azalma ilk 4 saat ile 18 

saatlik dilim içersinde olmaktadır (Adams ve ark1990). Bu dönemlerde yangısal 

mediatörlerin belirlenmesinin zor ve zaman alması nedeniyle sığırlarda septiseminin 

prognozunun değerlendirilmesinde bu yangısal mediatörler pratik önem 

taşımamaktadır. Dowling ve ark. (2002) Pasteurella multicida biyotip A:3 ile farklı 

dozlarda intratracheal yolla uygulayarak buzağılarda pnömonik pasteurollozis 

oluşturmuş ve Hp’nin bakteriyal enfeksiyonlar için faydalı bir belirteç olduğunu, 

enfeksiyonu takiben Hp’nin 10 ile 100 kat artış gösterdiğini ifade etmiştir. Svenson 

ve ark (2007) ise sağlıklı buzağılarda Hp seviyesinin 100µg/dl seviyelerinde 

olduğunu belirtirken, kronik solunum sistem hastalıklı buzağılarda ise daha yüksek 
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olduğunu ifade etmişlerdir. Skinner ve ark (1991) Hp konsantrasyonunun 

200µg/ml’den yüksek olduğunda orta şiddetli yangıyı, 400µg/ml civarındaki değeri 

ise şiddetli yangıyı ve 1-2 mg/dl seviyesindeki Hp’nin ise genişlemiş patolojik 

durumlarla ilgili olduğunu ifade etmişlerdir. Sunulan bu araştırmada da Hp 

konsantrasyonu (500,85µg/ml) göz önüne alındığında LPS infüzyonu sonrası 

buzağılarda şiddetli yangının geliştiği söylenebilir.  

Sığırlarda doğal veya deneysel oluşturulan enfeksiyon ve yangıların 

gelişiminin tespitinde önemli akut faz proteinlerden bir diğerinin de SAA’nın olduğu 

çeşitli araştırıcılar tarafından belirtilmektedir (Eckersall 2000, Horadagoda ve ark 

1999, Heegaard 2000, Ganheim ve ark 2003, Ganheim ve ark 2007, Nikunen ve ark 

2007, Eckersall 2007). Boosman ve ark (1989)’ı akut faz cevabı değerlendirmek 

amacıyla LPS (0,15 µg/kg iv) ile sığırlarda endotoksemi oluşturmuş ve 

endotoksemiyi takiben 5. saatte SAA konsantrasyonunda önemli yükselme olduğunu 

ve bu artışın 17-20. saatlerde ise en üst seviyeye ulaştığını belirtmiştir. Jacopsen ve 

ark (2004) ise sığırlarda farklı dozlarda uyguladıkları LPS (10, 100, 1000 ng/kg) 

çalışmalarında çok düşük dozda (10ng/kg) bile akut faz cevabı gözlemlemişler, SAA, 

Hp ve albumin seviyesindeki değişikliklerin hem LPS dozuna hem de bireysel 

farklılığa bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Bazı araştırıcılar (Werling ve ark 1996, 

Hirvonen 1999, Heergaard ve ark 2000) tarafından sığırlarda akut enfeksiyonlarda 

Hp’e göre SAA’nın daha hızlı tepki verdiği vurgulanmıştır. LPS’nin intravenöz 

enjeksiyonu (100 ng/kg) takiben Hp’nin 36. saatte, SAA’nın ise 6.saatte yükseldiğini 

tespit etmişlerdir. Sunulan bu araştırmada, SAA seviyesi 3. saatte yükselmeye 

başlamış önemli derecede artış 8. saatte olmuş ve 24-48. saatlerde ise en üst seviyeye 

ulaşmıştır. LPS infüzyonunu takiben SAA seviyesinde artış Hp’e göre daha erken (8. 

saat)  başlamış fakat Hp’e göre daha erken zaman diliminde (96. saat) başlangıç 

seviyesine dönmüştür. Niewold (2003)  SAA’nın sığırlarda ılımlı bir APP olduğunu 

ifade ederken, Murata (2004) ise hem ılımlı hemde temel akut faz protein olarak 

sınıflandırmuştır. Sunulan bu araştırmada, LPS uygulanmasını takiben buzağılarda 

SAA’nın bazal seviyesinin yaklaşık 15 katı kadar artış göstermesi ile buzağılarda 

temel akut faz protein olarak tanımlanabilir. Semrad ve Dubielzig (1993) tarafından 

neonatal buzağılarda yapılan çalışmada 0,1µg/kg-10 µg/kg artan dozlarda ve 104 saat 

içerisinde LPS’nin intravenöz uygulamalarında plazma protein değeri 96. saate kadar 

düşüş göstermiştir. Jacopsen ve ark (2004) sığırlarda 100 ng/kg ve 1000ng/kg dozda 
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intravenöz uyguladıkları LPS sonrasında albumin seviyesinin 30. dakika ve 5 saat 

aralığında belirgin azalmaların olduğunu belirtmişlerdir. Sunulan bu araştırmada 

negatif akut faz protein olan albumin seviyesinde azalmanın gözlenmesi pozitif akut 

faz protein konsantrasyonunda artışına paralel olarak, negatif akut faz protein 

konsantrasyonun azalmasıyla açıklanabilir. Diğer taraftan total protein 

konsantrasyonunda bir azalmanın gözlenmesinin albümin seviyesinin azalmasıyla 

ilişkili olması muhtemeldir. 

4.3. Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler 

Buzağılarda endotokemi solunum, hematoloji, kangazları ve serum 

biyokimyasal değerlerdeki değişimlerle ilişkilidir. Aynı zamanda endotokseminin 

akut döneminde asit baz dengesi de bozulur.  Respiratorik vazokonstruksiyon 

nedeniyle respiratorik asidozis ve buna daha sonra eşlik eden metabolik asidozis ve 

sonrasında hiperlaktemi gibi değişiklikler gözlenmektedir (Andersen 2003). Hipoksi, 

öncelikle ventilasyon-perfüzyondaki kayıplar nedeniyle oluştuğu düşünülmekte ve 

buna sadece akciğer ödeminin katkı sağlamadığı belirtilmektedir (Lohuis 1988b). 

Hipoksinin nedeninin hipoventilasyon, difüzyondaki bozulma, ventilasyon-perfüzyon 

eşitsizliği veya şant’ın sebep olabileceği vurgulanmaktadır (Constable ve ark 1991). 

Sunulan araştırmamızda, başlangıç seviyesine göre venöz kan pH değeri (7,41) 

denemenin 30.dakikası ile 180 dakika zaman aralığında düşmüştür. Ancak pH 

seviyesindeki azalma ise istatistiksel olarak önemsizdi (Grafik 3.18). PvO2 

seviyesinde denemenin 30. dakikasında önemli azalma gözlenirken, PvCO2’ 

seviyesinde ise hafif bir yükselme tespit edilmiştir.  Kangazı parametrelerinde 

gözlenen bu değişiklikler endotoksemi sonucu solunum tipinin ve sayısının 

etkilenmesi ile ilişkili olması kuvvetle muhtemeldir. Lohuis (1988b) endotoksemide 

respirotorik asidozisi metabolik asidozisin takip ettiğini,  plazma bikarbonat seviyesi 

ve kan pH’ın azaldığını ve muhtemelen şiddetli anaerobik glikolizis nedeniyle de 

laktik asit konsantrasyonunun arttığını belirtmiştir. Constable ve ark (1991) deneysel 

olarak endotoksemi oluşturdukları (0,1g/kg iv LPS ) buzağılarda endotoksinin 

uygulanmasını takiben venöz kan pH değerinin başlangıçtaki seviyesinin (7,42) 30. 

dakikadan itibaren azalmaya başladığını ve 120. dakikadan itibaren ise pH 

seviyesinde önemli derecede düşme (7,25) olduğunu, PvO2 değerinin 30. dakika 

içerisinde önemli azalma görüldüğü fakat 30. dakikadan sonra normal seviyeler 
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arasında olduğunu ve PvCO2 değerinin ise 30.dakikadan sonra hafif arttığını 

belirtmişlerdir. 

Endotoksemide oluşan karakteristik patofizyolojik değişiklikler; laktat 

seviyesinde artma, hiperglisemiyi takip eden hipoglisemi, LDH, asid fosfataz ve ß-

glukuronidaz değerlerinde artış, lökopeniyi takiben lökositozis ve trombositopeni 

olarak belirtilmektedir (Nagaraja ve ark 1979). Bu çalışmada da intavenöz uygulan 

LPS’nin (0,1µg/kg) ardından total lökosit, lenfosit, nötrofil ve trombosit sayısında 

30. dakika içerisinde önemli düşüşler gözlenmiş ve 12. saatten sonra ise lökosit 

sayısında artış gözlenmiştir (Grafik 3.22). Endotoksemide gözlenen lökopeninin en 

önemli sebebi, granulositlerin, trombositlerin ve monositlerin endotelial yüzeye 

yapışmaları ve margination/agregationu ile ilişkilidir. Templeton ve ark (1988) 

deneysel olarak endotoksemi (0,5-20µg/kg iv ve 10µg/kg-40µg/kg İP, LPS) 

oluşturdukları buzağılarda total lökosit, nötrofil ve lenfosit sayılarında önemli 

azalmalar tespit etmişlerdir.  

Sığırlarda deneysel olarak düşük ve hafif yüksek LPS uygulamaları ile 

oluşturulan endotoksemilerde serum ALP, GGT, LDH, SDH ve GOT seviyelerinde 

önemli artışlar tespit edilmiştir (Griel ve ark 1975, Constable ve ark 1991, Kumar ve 

Malik 2001). Koyunlarda intravenöz endotoksin (0,1µg/kg) uygulamasını takiben 

ALP seviyesinde önemli düşüş gözlenirken; GGT, GOT, LDH ve SDH değerlerinde 

ise önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. ALP seviyesindeki benzer düşüş intravenöz 

endotoksin uygulanan buzağılarda da görülmüştür (Lohuis 1988b).  Sunulan bu 

araştırmada, LPS uygulanan buzağılarda serum GGT, AST, ALP, total bilirubin, 

LDH ve BUN düzeylerinde belirgin artışlar gözlenmiş, ancak bu artışlar istatistiksel 

olarak önemsiz bulunmuştur (Tablo 3.1). Serum enzim seviyelerinde artışların olması 

başta karaciğer olmak üzere bazı sistemik organların etkilendiğinin bir göstergesi 

olarak düşünülebilir. Constable ve ark (1991)’ının buzağılarda LPS (0,1 µg/kg iv) ile 

endotoksemi oluşturdukları bir çalışmalarında serum ALP değerinde belirgin artış 

tespit etmiş fakat bu artışın istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Kumar ve 

Malik (2001) deneysel endototoksemi (LPS iv 1µg/kg 12 saat ara ile 5 kez)  

oluşturdukları buzağılarda kan glukoz değerinde 1. saatte önemli artış, ardından 6-12. 

saatlerde önemli bir azalma gözlemiştir. Bu çalışmamızda, LPS infüzyonunu takiben 

serum glukoz seviyesinde 30. dakika ile 1. saat aralığında önemli yükselme (138 

mg/dl), 4. saate ise önemli düşüş (26 mg/dl) gözlenmiştir. Yani glukoz seviyesi 
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bifazik seyir gözlenmiştir (Grafik 3.23). Glukoz seviyesinin enfeksiyonu takiben ilk 

30 dakika içersinde artmış olması endotokseminin hayvanda oluşturduğu stres ile 

ilişkili olabilir. Diğer taraftan glukoz seviyesinde azalmanın muhtemel sebebi ise 

endotoksemi sonucu vücutta gelişen metabolik olaylar nedeniyle glukoz tüketiminin 

artışı ile ilişkili olabilir. Nagaraja ve ark (1979) oluşturdukları endotoksik şokta (LPS 

100µg/kg iv) LPS’nin enjeksiyonu takiben glukoz seviyesi 1. saate kadar artış 

gösterirken(147mg/dl) 3. saatte düşüş (32,5mg/dl) gösterip sonrasında normal 

seviyelerine geldiğini belirtmiştir.  

4.4. Koagulasyon Profili 

Neoplazi, sepsis, şok ve pankreatitis gibi çeşitli hastalıklarda hemostatik 

bozukluk sonucu disseminant intravasküler kougulasyon gözlenir. Özellikle 

septisemi, DIC ile özdeşleştirilen en yaygın klinik bozukluktur. Hemen hemen bütün 

mikroorganizmalar DIC’e sebep olmakla birlikte, söz konusu sendromun 

gelişmesinde en sık bakteriyel enfeksiyonlar rol oynamaktadır. DIC intravasküler 

fibrinlerle sonuçlanabilen, fibrinojen-fibrin geçişini içine alan damar ağının içinde 

akut geçici koagulasyon sendromudur. Endotoksemi DIC’in oluşumunu tetikleyebilir 

(Thomson ve ark 1974). Gram negatif bakterilerin sebep olduğu sepsis vakalarında 

hastaların %50’sinden fazlasında DIC gelişebilmektedir (Thiis ve ark 1993, Gando 

ve ark 1996, Levi ve ark 1999). Bu çalışmamızda APTT ve PT değerinde önemli 

uzama meydana gelirken,  APTT  değeri LPS infüzyonunu takiben 2. saatte 117 sn, 

PT değeri ise 6. ve 24. saatler arasında 41-45 sn gibi  önemli oranda yüksek tespit 

edilmiştir. APTT ve PT değerleri 72. saatte başlangıç seviyelerine gerilemiştir. 

PLT’de 30. dakika ile 36.saat arasında başlangıç değerine göre önemli azalma tespit 

edilirken,  fibrinojen konsantrasyonu 1. saatte başlayan belirgin azalma göstermesine 

rağmen, istatistiksel olarak önemsizdi (Tablo 3.1). Thomson ve ark (1974) sığırlarda 

20 µg/kg doz da intravenöz  uygulanan endotoksini takiben oluşan endotoksemide 

plazma fibrinojen konsantrasyonunun ilk saatlerde başlayan düşüşü 12.saate kadar 

devam edip 36. saatte başlangıç seviyesine döndüğünü belirtmişlerdir. Aynı 

çalışmada PT değerinin ilk 3 saatte artığını, 48 saatte ise başlangıç seviyelerine 

geldiğini belirtmişlerdir. Irmak ve ark (2006) septik şok şüpheli buzağılarda 

koagulasyon profilini değerlendirdiklerinde APTT, PLT değerinde önemli bir artış 

PT değerinde hafif yükselme ve fibrinojende ise önemli bir artış gözlemişlerdir. Çöl 

ve Durgun (2004) tavşanlarda oluşturdukları endotoksemide APTT, PT seviyesinde 
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önemli artış ve fibrinojen seviyesinde ise önemli azalmalar olduğunu belirtmişlerdir. 

Sepsisli buzağılarda koagulasyon faktörlerinde gözlenen patolojik değişiklikler, 

sepsis ile DIC arasında önemli ilişkili olduğunu ileri süren çalışmalar, sunulan bu 

araştırmanın sonuçları ile paralellik göstermiştir. Sepsiste bakteriyel 

liposakkaridlerin varlığı nedeniyle koagulasyon faktörleri aktive edilir. 

Endotoksinlere vücudun ilk yanıtı koagulasyonu aktive etmesidir. Yangısal cevabın 

sürecine bağlı olarak, sistemik hiperkoagulopati DIC olarak bilinen 

hipokoagulopatiye dönebilir (Jain 1993, Otto ve ark 2000, Stokol ve ark 2000).  
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sonuç olarak; 

� 0,1µg/kg dozda LPS’nin intravenöz uygulanmasıyla buzağılarda 

endotokseminin oluştuğu 

� LPS ile deneysel olarak buzağılarda oluşturulan endotokseminin klinik 

görünümü doğal olarak gözlenen septisemi bulgularıyla benzerlik gösterdiği, 

� Vücut ısısının bifazik seyir gösterdiği, 

� Solunum sistemindeki değişikliklerin ilk 15 dakika içersinde başladığı, 

� Kalp frekansındaki değişimlerin ise 1 saat içerisinde başladığı 

� Lökopeniyi (1.saat) takiben lokositozisin (18.saat) geliştiği, 

� T ve B lenfosit sayısında 30 dakikada başlayan bir azalmanın olduğu 

� APTT, PT, trombosit ve fibrojen gibi koagulasyon parametrelerinde 

anormal değişikliklerin oluştuğu, 

� Bazı serum biyokimyasal parametrelerde (Glukoz, GGT, AST, ALP, 

BUN) değişimlerin gözlendiği, 

� Serum Amiloid A’nın (8. saatte)  Haptoglobin’e (18. saatte) göre daha 

erken yükseldiği fakat serum Amiloid A’nın (96. saatte)  Haptoglobin’e (144.saatte) 

göre daha erken bazal seviyeye düştüğü,  

� Buzağılara LPS infüzyonunu takiben 36. saatte haptoglobin seviyesi 

500.85 gibi bazal seviyenin 60 kat artması ile SAA ‘ya göre buzağı septisemisi için 

daha prognostik bir indikatör olabileceği ifade edilebilir.  

Bu sonuçlar temelinde doğal olarak gelişen buzağı septisemilerin teşhis ve 

prognozun değerlendirilmesinde yukarıda sunulan değişimlerin dikkate alınarak 

yaklaşımlarda bulunmanın daha faydalı olacağı kanısına varılmıştır. 

 

 

 

 

 

 



 67 

6. ÖZET 

     T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

           SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 

Lipopolisakkarid (E.Coli) İle Deneysel Olarak Endotoksemi Oluşturulan 

Buzağılarda Akut Faz Proteinlerin Klinik Teşhisteki Önemi 

 Alparslan COŞKUN 
 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
 

DOKTORA TEZİ / KONYA-2008 
 

Bu araştırmada lipopolisakkarid ile endotoksemi oluşturulan buzağılarda; klinik, hematolojik 
ve biyokimyasal parametreler ile Haptoglobin, Serum Amiloid A ve Fibrinojen konsantrasyonları 
belirlemek ve bu parametrelerin endotokseminin teşhis ve prognozundaki önemi ortaya koymak 
amaçlanmıştır. 

Araştırmada toplam 8 adet sağlıklı 30 ile 45 günlük buzağı kullanıldı. Çalışmaya dahil edilen 
tüm buzağılara endotoksemi oluşturmak için 0,1µg/kg dozda LPS intravenöz yolla  uygulandı. 
Buzağılara LPS uygulamadan -24. saat  ve 0.saatlerde ve uygulamayı takiben 0.5, 1., 2., 
4.,6.,8.,12.,18.,24., 48., 72., 96., 120., 144., 168., 192., 216. ve 240. saatlerde kan örnekleri alındı. 

Genelde tüm buzağılarda intravenöz LPS infüzyonunu takiben ilk 30-60 dakika içersinde 
anormal klinik değişikler gözlenmeye başlanmıştır. Tüm hayvanlarda belirgin şekilde refleks ve bilinç 
kaybı oluşmuştur. 

Hematolojik sonuçlara göre çalışmanın ilk saatlerinde önemli derecede lökopeni, daha sonra 
lokositozis, T ve B-lenfosit sayılarında önemli azalma tespit edildi. Ayrıca APTT, PT, trombosit ve 
fibrojen gibi koagulasyon parametrelerinde anormal değişiklikler de gözlenmiştir. 

LPS uygulamasını takiben ortalama Hp değeri 8,13µg/ml seviyesinden 6. saatte 20,84µg/ml 
seviyesine yükselmiş, 36. saatte ise 500,85 µg/ml gibi maksimum seviyesine ulaşmıştır. Ve Hp 
seviyesi çalışmanın 144. saatinde basal seviyeye düşmüştür. SAA konsantrasyonun bazal seviyesi 
12,37 µg/ml iken, LPS infüzyonunu takiben 3. saatte (30,22µg/ml) yükselmeye başlamış, 24.saate 
(185,27µg/ml) ise maksimum seviyesine ulaşmıştır. 

Sonuç olarak, klinik ve laburatuvar bulgular temelinde buzağılara 0,1µg/kg dozda LPS’nin 
intravenöz uygulanmasıyla endotoksemi gelişmiştir. Hem Hp hem de SAA’nın buzağılarda 
endotoksemi için indikatör olduğu anlaşılmıştır. Haptoglobin’in SAA ile kıyasla, buzağı 
endotoksemisi için daha prognostik bir indikatör olduğu ortaya konmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Buzağı, Endotoksemi, Haptoglobin, Serum Amyloid A 
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7. SUMMARY  

       T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

           SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 

The Importance in Clinical Diagnosis of Acute Phase Protein in Calves 

That Experimentally Lipopolisaccharide (E.Coli) Induced Endotoxemia 

 Alparslan COŞKUN 
 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
 

DOKTORA TEZİ / KONYA-2008 
 

The purpose of this study was to determine the importance of haemathology, biochemical 
parameters, disseminant intravasculer coagulopathy and concentrations of acute phase proteins 
(Haptoglobin, fibrinogen and Serum Amiloid A) in the diagnosis and prognosis of calves 
experimentally endotoxemia induced with Lipopolisaccharide. 

A total of eight healthy Holstein calves, aging 30 to 45 days old  were used in this study. In 
all calves, the endotoxemia were induced by giving 0,1µg/kg doses of LPS in 50 ml physiologic saline 
via intra-venous route. In order to determine the changes in heamathologic, biochemical, IgG, 
cougulation, haptoglobin and serum Amiloid A levels, blood samples were collected  before (24 hour) 
and after the endotoxemia induction at 0, 0.5, 1, 2, 4,6,8,12,18,24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216  
and 240 hours of  study. In addition, clinical symptoms or signs of endotoxemia were also observed 
following LPS infusion.  

Haematological examination showed that a significant leucopenia, folowed by a leucocytosis 
and decresead T and B-Lyphocytes levels were detected at the first hours of study. Abnormal chances 
were also observed in cougulation parameters such as APTT, PT, trombosit and fibrinogen during 
study. 

The serum (Hp) concentrations were increased from basal levels (8,13µg/ml) to 20,84µg/ml 
levels at 6th hours following LPS infusion. The highest Hp concentration (500,85 µg/ml) was found at 
36 hours after LPS infusion. And than, the Hp levels were declined to basal levels at 144  hour of 
study.  First 3 hours following LPS infusion, the SAA concentrations have increased from basal levels 
(12,37 µg/ml) to 30,22µg/ml levels, and the highest concentration (185,27µg/ml) of SAA was 
measured at 24. at hours of study. And than SAA level has declined to basal levels at 120. hours of 
study.     

In general, abnormal clinical changes such as anorexia, depression, increased respiratory 
counts and heart rate were observed  between 30 and 60 minutes following LPS infusion and  the 
different degree of depressions were determined in all calves.  

In conclusion, based on clinical and laboratory findings,  the endotoxemia was successfully 
induced by giving 0,1µg/kg  doses LPS via intra-venous route. Results suggest that both Hp and SAA 
could be used as an indicator in the diagnosis of calves with endotoxemia. Moreover, haptoglobin 
might be a better indicator for calves with endotoxemia than SAA.  

Key words: Calves, Endotoxemia, Haptoglobin, Serum Amyloid A 
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