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ÖNSÖZ 

Sağlık sektöründe gün geçtikçe yeni bilgiler ortaya çıkmakta,  hemen 

her konuda teknik bilgiye olan ihtiyaç artmaktadır. Özellikle Korona 

Virüs Pandemisi tüm dünyayı sardıktan sonra, sağlığın ve sağlıkçıların 

önemi çok daha iyi anlaşılmıştır. Dolayısıyla iş yükünün artması, buna 

bağlı olarak araştırma ve incelemelerin çoğalması yeni yeni konuların 

gündeme gelmesini sağlamıştır.  Bu sebeple güncel konuların 

anlatıldığı ve yenilikçi yaklaşımların vurgulandığı, ilgi çekici fikirlerin 

de ifade edildiği birçok kaynağa olan ihtiyaç artmıştır. Tüm bunlar 

dikkate alınarak yayınlamak istediğimiz bu kitapta herhangi bir konu 

kısıtlaması uygulanmamış, özellikle sağlık alanında genel konulara 

değinilerek, “Tek Tıp” konsepti öne çıkarılmak suretiyle değişik 

konular bölümler halinde yazılmıştır. Kaleme alınan konu başlıkları 

hem bütün sağlık çalışanlarını, hem de  Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği, 

Eczacılık vs bölüm öğrencilerine de bir kaynak, hatta ders kitabı olacak 

şekilde tasarlanmıştır. Bu ilk yayınlanan baskıda özellikle temel klasik 

bilgilerle laboratuvarda uygulanan testler, bunların değerlendirmeleri, 

bazı güncel hastalıklar ya da son zamanlarda kullanılan bazı ilaç 

hammaddeleri ile yeni teknik maddeler konu edilmiştir. Hazırlanan 

kitabın sağlık alanında bazı eksikleri tamamlayacağı, yeni yaklaşımlar 

getireceğine olan inancımız tamdır. 

Bu kitabın hazırlanmasında katkı sağlayan bütün bölüm yazarları ile 

araştırıcılara ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.  

 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KEÇECİ  Dr  Merve ÖZTÜRK 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER | 2 

 

 

 

 

 



3 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1 

 

KLİNİK BİYOKİMYASAL PANELLER VE KULLANIM 

ALANLARI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KEÇECİ1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi, (ORCİD No: 0000-0001-8236-100X), 

hkececi@bingol.edu.tr. 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER | 4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER 

 

1. GİRİŞ 

Hekimliğin temeli;  anamnez bilgiler almak, detaylı klinik muayene ve 

çeşitli analizler eşliğinde tanı koyma esasına dayanır. Bahsedilen 

analizler hematolojik, biyokimyasal, patolojik bulgularla birlikte, 

çeşitli görüntüleme yöntemleri ve bazı özel tahlilleri kapsar. Ancak, 

bunlar içinde kan biyokimyasının yeri ve değerlendirilmesi son derece 

önemlidir. Ayrı bir bilgi ve tecrübe gerektirir. Dahası hastalıkların tanı, 

tedavi ve prognozunun belirlenmesinde kilit rol oynar.  

Bu sebeple, “hangi test ne amaçla yapılır” sorusunun cevabını bulmak 

için bu bölüm kaleme alınmıştır. Diğer bir deyişle; rutinde fazladan 

yapılacak iş ve işlemleri önlemek, hangi biyokimyasal testlerin ne 

amaçla yapıldığını ve sonuçların nasıl yorumlanması gerektiğini 

vurgulamak amacıyla bilgiler derlenmiştir. Ağırlıklı olarak veteriner 

hastane ve kliniklerinde uygulanan bazı pratik biyokimyasal paneller 

(profiller), onların içerikleri ve parametreler hakkında genel bilgiler 

verilmektedir (Whitbread, 2015a; Anonim, 2022a)  

2. KLİNİK BİYOKİMYA VE İLGİLİ TEST PROFİLLERİ 

(PANELLER) 

2.1. Klinik Biyokimya  

Genel anlamda Klinik Biyokimya; enzim, hormon, bir takım 

substratlarla bazı maddelerin kan serumu veya plazmasında yapılan 

analizler sonucu ortaya konulmasıdır. Ayrıca bunlarla ilişkili 

hastalıkların tanımlanması, prognozlarının belirlenmesi için yürütülen 

https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
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iş ve işlemler de denebilir. Yine bu kapsamda diğer vücut sıvılarının 

(idrar, süt, tükürük, beyin omurilik sıvısı (BOS) vb.) analizlerinin 

yapılması da klinik biyokimyanın kapsamı alanında yer almaktadır 

(Bieldfell, 2019). 

Tanı konulurken sadece biyokimyasal testlerle değil aynı zamanda tam 

kan hematolojisini de eklemek, her ikisini birlikte değerlendirmek en 

doğru yoldur. Numuneleri almaya başlamadan hastanın klinik 

hikâyesini öğrenmek, muayene yaparak ayırıcı tanı listesi oluşturmak 

ve devamında da uygun bir biyokimyasal panel seçilerek tanıyı 

güçlendirmek gerekir. İhtiyaç olduğunda ek testlere başvurularak 

birbirine benzeyen hastalıklar tek tek ayıklanmalı ve sadeleştirilmelidir 

(Whitbread, 2015a). 

Tüm prosedürler yerine getirilirken güvenilir sonuçlar elde etmek ana 

hedeftir. Artık hayvan hastanelerinde ya da veteriner kliniklerde birçok 

test otomatik cihazlar yardımıyla yapılmaktadır. Fakat her alet ve 

ekipmanda olduğu gibi, bunların da düzenli bakım ve 

kalibrasyonlarının yapılması, kullanılan kitlerin uygunluğu elde edilen 

sonuçları doğrudan etkiler. Bu sebeple pratikte istenilen testlerin 

ekonomik olup olmadığını düşünmek yerine önce güvenilirliğini 

sorgulamak gerekir. Bunun için laboratuvarda görev alan personelin iyi 

yetişmiş, tecrübeli olması, alınan numunelerin bekletilmeden süratle 

işlenmesi,  bazı kalite kontrol prosedürlerinin çok sıkı yapılması işin 

diğer bir parçasıdır.  Yapılacak bazı hatalar sadece test sürecinde değil, 

aynı zamanda numunelerin toplanıp işlenmesi ve elde edilen verilerin 

kaydedilmesi esnasında da meydana geleceği unutulmamalı yeterli 

https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
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tedbirler en baştan ciddiyetle alınıp uygulanmalıdır (Whitbread, 2015a; 

Bieldfell, 2019).  

Tablo. 1. Klinik Biyokimyada kullanılan tüpler, içerikleri ve kullanım amaçları 

(Maralkır ve ark. 2016; Gülbahar ve ark. 2019; Bayraktar ve ark. 2021). 

Kullanım Amacı 
Yaklaşık 

Numune 

Hacmi 
Tüp İçeriği Tüp Rengi 

Serum çıkarmak, 

Biyokimya ve 

hormon testleri 

yapmak 

5-6 cc 

   5 cc 

Boş veya silikonlu 

Ayırıcı Jel İçerikli 

  Kırmızı

   Sarı 

Tam kan Sayımı 

(CBC) ve bazı özel 

testler yapmak ya da 

Plazma çıkarmak 

0,6 cc 

3,0 cc 

K2EDTA -0.75 mg 

K2EDTA -5,40 mg    Mor 

Kan gazı ölçümü 

Plazma ya da Tam 

kan elde etmek 

4,5 cc 
Lityum veya Amonyum 

HEPARİN   Yeşil 

Plazma elde etmek 

Koagulasyon 

Testleri 

1,8 cc 

2,7 cc 

0,2 ml/Sodyum Sitrat 

0,3 ml/Sodyum Sitrat    Mavi 

Kan glükoz ölçümü 

Tam kan elde etmek 
6 cc 

(12 mg) Potasyum Okzalat 

(15 mg) Sodyum Florür    Gri 

Koagulasyon 

Testleri 
3 cc Trombin 

 Turuncu 

 

 2.2. Test Profilleri (Paneller) ve Numunelerin Alınıp İşlenmesi 

Test profili veya paneli denildiğinde, fonksiyonlarını yerine getirmek 

için vücut bazı element ve biyolojik maddeleri (enzimler, hormonlar vs) 

kullanır. Bu parametreler dengeli bir organizmada belli ölçülerde 

https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
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hücrelerle birlikte kan, idrar, süt, tükürük, beyin omurilik sıvısı (BOS) 

gibi salgı ya da materyal içinde bulunur (Tablo 1). İşte bu maddelerin 

ölçülmesi sırasında oluşturulan gruplara profil veya panel 

denilmektedir. Bizler de bu panel ya da profilleri iş kolaylığı sağlamak 

için kullanırız (Bieldfell, 2019). 

Pek çok biyokimyasal testin yapılabilmesi için ya kan serumu veya 

heparinize plazma kullanılır. Testlerden bazıları için sadece kan serumu 

yeterli olurken, bazılarında da plazma gereklidir. Dolayısıyla serumun 

çıkarılması veya plazmanın eldesi için piyasada değişik türde ticari kan 

toplama tüpleri mevcuttur. Bunlar farklı amaçlara yönelik, değişik 

hacim ve tıpa rengine sahip, antikoagülanlı olan/olmayanlar şeklinde 

pazarlanmaktadır (Anonim, 2022b) (Tablo. 1).  

Biyokimyasal analizlerde kullanılacak numuneler hızla, hücre içi sıvı 

bileşenlerinden uzaklaştırılmalı ve hemoliz olması engellenmelidir. 

Antikoagülanlı numuneler de hemen santrifüj edilerek içindekilerden 

ayrılmalıdır. Özellikle florür/oksalat içerikli tüplere alınan kan 

hücreleri artık solunum yapamayacakları için çok kolay hemoliz 

olabilmektedir. Fakat pıhtılaşacak numunelerde pıhtının oluşması için 

en az 30 dakikalık süreye ihtiyaç vardır. Bu nedenle, zaman geçirmeden 

ayırma işlemlerinin uygulanması gerekir. Ayrıca bazı özel jeller veya 

plastik boncuklar kan ve serumu birbirinden ayırmaya yardımcı 

olmaktadır. Eğer böyle bir şeye ihtiyaç duyulursa santrifüj öncesinde 

toplama tüplerine bunları eklemek faydalı olacaktır (Anonim, 2022b). 
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Daha büyük kova tipi santrifüjler hemen her ebat ve türdeki tüpü alabilir 

ve on dakika boyunca 3.000 rpm'de döndürülmeleri yeterlidir. Fakat 

rotorların dikkatli bir şekilde dengelenmesine özen gösterilmelidir. 

Aksi halde cihazlar çabuk yıpranır ve sık sık arıza verebilir. Bunun 

haricinde yüksek hızlı mikrohematokrit santrifüjler, numuneleri daha 

hızlı ayırır ve kan hematokrit (PCV) değerini ölçmede pratik olarak 

kullanılır. Bu sebeple laboratuvarda en çok tercih edilen cihazlar 

arasındadır (Whitbread, 2015b).  

Bazı jelli tüpler, serum veya plazmanın kalıcı olarak ayrılmasına katkı 

sağlamaktadır. Ancak gerektiğinde başka problemlere yol açmamak 

için, elde edilen serumların yeni temiz olan boş tüplere aktarılması daha 

doğrudur.   

2.2.1. Genel Amaçlar için Kullanılan Temel Test Panelleri: 

Genellikle spesifik olmayan hastalıkların tanısında kullanılan, pek çok 

durumda uygulanabilen ve asgari şartlarda araştırmayı temsil eden test 

grubudur. Bunlar tek tek istenirse Bireysel Bazlı Testler olarak da 

tanımlanabilir. Böyle bir talep genellikle rutin bir panel içinde yer 

almayan ve bazı özel durumlara yönelik parametrelerin belirlenmesi 

halinde ortaya çıkar (Anderson ve ark. 1992).  

Genellikle büyük hayvanlarda istenen test parametreleri şunlardır; 

Sodyum (Na), Potasyum (K), Klor (Cl), Bikarbonat (HCO3), Anyon 

açığı (Anyonik Gap), Kalsiyum (Ca), Fosfor (P), Magnezyum (Mg), 

Glikoz (GLU), Kan oksijen doygunluğu (% O2 saturasyonu), Total 

https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
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protein (TP), albümin (ALB), globülin (GLB) (TP=ALB+GLB 

formülüyle de hesaplanır), ALB/GLB oranı, Üre-Kan Üre Nitrojeni 

(UREA veya BUN), kreatinin (CREA), alanin amino transferaz (ALT), 

alkalen fosfataz (ALP) ve sorbitol dehidrogenaz (SDH), laktat 

dehidrogenaz (LDH), Total bilirubin (BIL)=( Direk bilirubin (konjuge) 

+ İndirek bilirubin (ankonjuge)), Demir (Fe), Demir bağlama 

kapasitesi (TIBC)’den oluşur (Smith 1990; Craven, 2019). 

Ayrıca plazmada bulunan glutamat dehidrojenaz (GDH) ya da gama-

glutamil transferaz (GGT) gibi enzimler de bazı türler için eklenebilir. 

Bunlar atlar ve diğer çiftlik hayvanları için daha uygun karaciğer 

enzimleri olarak kabul edilmektedir. Yine kas yapısı yüksek atletik 

hayvanlarda da kas enzimleri kreatin kinaz (CK) ve aspartat amino 

transferaz  (AST) da bu panele eklenebilir (Anonim, 2022b). 

Bunun yanı sıra rutinde küçük hayvanlardan istenen parametreler 

büyüklere göre daha az sayıdadır. Bu türlerde talep gören test 

parametreleri ise; 

Total protein (TP), albümin (ALB), globülin (GLB) (TP=ALB+GLB 

formülüyle de hesaplanır), Üre-Kan Üre Nitrojeni (UREA veya BUN), 

kreatinin (CREA), alanin amino transferaz (ALT) ve alkalen fosfataz 

(ALP) ve bilirubinden (BIL) oluşmaktadır (Whitbread, 2015b; Craven, 

2019). 
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3.2.1. Gruplar Halinde İstenebilen Test Panelleri 

Genel hastalık halleri ile gerek görülen durumlarda topluca ve gruplar 

halinde testlere başvurulabilir. Özellikle birkaç hastalığın bir arada 

olduğu ya da birden fazla sistemin etkilendiği hastalıklarda 

kullanılmaktadır. Sıklıkla büyük ve küçük hayvanlarda iki grup halinde 

talep edilmektedir (Smith, 1990;  Anonim, 2022 a / 2022b). 

3.2.1.1 Büyük Hayvanlar ve Ruminantlar için İstenecek 

Başlıca Biyokimyasal Paneller 

Bu profilde sığır, at, manda, deve, koyun ve keçi gibi hayvanlar bulunur 

ve panel dokuz alt başlık altında sıralanır (Tablo 2). 

a) Genel Biyokimyasal Panel 

Hemen her hastalık durumunda talep edilecek parametreleri 

içermektedir. Hastanın genel durumu hakkında detaylı bilgi ve fikir 

edinmek için kullanılır. Bunların büyük çoğunluğu biyokimyasal işlem 

gören makinelerde tespit edilirken, bir kısmı da kan gazları ölçen 

aletlerle belirlenir. Talep edilecek parametreler; Na, K, Cl, HCO3, 

Anyon açığı, Üre, Kreatinin, Ca, P, Mg, Total Protein (TP), Albumin, 

Globulin, ALB/GLB oranı, Glikoz, SDH, LDH, AST, GGT, Total 

Bilirubin, Direk Bilirubin, Indirek Bilirubin, CK, Fe, TIBC, Kan 

oksijen doygunluğudur (% O2 saturasyonu). 
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b) Karaciğer Paneli 

Karaciğerle ilgili hastalıklardan şüphelenildiği durumlarda 

istenmelidir. Bunlar tek başına çok anlam ifade etmez mutlaka tüm 

parametreler elde edildikten sonra değerlendirme yapılmalıdır. Bu 

amaçla; TP, ALB, GLB, ALB/GLB oranı, Trigliseritler, CK, SDH, 

AST, LDH, GGT, Total BİL, Direk BİL, Indirek BİL gibi maddeler 

ölçülmelidir. 

c) Üriner Sistem Paneli 

Böbreklerle diğer boşaltım sistemi hastalıklarında ölçülmesi gereken 

parametreleri içerir. Özellikle böbreklerin ağır hasar aldığı durumlarda 

aşağıdaki maddeler normal değerlerden çok daha yüksek düzeylerde 

tespit edilebilir. Bunlar; Na, K, Cl, HCO3, Anyon açığı, Üre, Kreatinin, 

ALB, Ca ve fosfordur. 

d) Elektrolit Paneli (Lytes Panel) 

Na, K, Cl ve HCO3 gibi elementleri içerir. Bazen bikarbonat yerine CO2 

de istenebilir. Vücudun asit - baz dengesi hakkında bir fikir 

vermektedir.  

e) Lytes Plus Paneli 

Elektrolit panelde istenen bilgilere ek olarak Ca, Glikoz, Üre, CO2, 

Kreatinin adlı maddelerin de istendiği bu panel ile sadece asit-baz 

değişimi değil, aynı zamanda kısa da olsa böbreklerin süzülüm yapıp 
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yapmadığı, hakkında bilgi de edinilebilir. Bu amaçla; Na, K, Cl, Ca, 

Glikoz, Üre, CO2, Kreatinin gibi parametreler talep görmektedir. 

f) Demir Paneli 

Burada amaç vücudun ihtiyacı olan demir ve onun oksijen taşıyabilme 

kapasitesi hakkında bilgi edinmektir. Özellikle eritrositlerin bedenin 

bütün organlarına ne kadar oksijen götürebildiğini tespit ederek 

prognoz hakkında değerlendirmeler yapmak için istenir. Talep edilecek 

parametreler; Demir (Fe), Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC), % O2 

saturasyonudur. 

g) Metabolik Profil Paneli (Enerji Profili) 

Ruminantlarda gebelik durumları veya hemen sonrasında genel 

metabolizma hakkında yorum yapmada kullanılmaktadır. Özellikle 

negatif enerji dengesizlikleri, ketoasidozisin tespitinde çok işe 

yaramaktadır. Yine çiftlik hayvanlarında gebelik toksemisi ve subklinik 

ketozisin ortaya çıkarılmasında ölçülen çok önemli bir profildir. Bu 

amaçla; Üre, Albumin, BHB, NEFA, AST belirlenmelidir. 

h) Bilirubin Paneli  

Daha çok karaciğerin salgıladığı safra hakkında değerlendirmeler 

yapabilmek için kullanılır. Özellikle sarılık hallerinde kanda çok 

yüksek seviyelere erişmektedir. Yine safra kanallarında yaşayan 

parazitlerin çevresine verdiği zararların belirlenmesinde ve hemoliz 

olgularında çok iş görmektedir. Panel için istenecekler; Total bilirubin, 
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Direk bilirubin (konjuge), İndirek bilirubin (ankonjuge) olarak 

sıralanabilir. 

ı) Preanestezi Paneli 

Hayvanların anesteziye alınması öncesinde ölçülmesi son derece 

faydalı bir profildir. Operasyon sırasında meydana gelebilecek 

respiratorik asidoz veya alkaloz gibi problemlerin asgariye 

indirilmesinde oldukça faydalıdır. Burada; Na, K, Cl, HCO3, SDH, 

Glikoz, Anyon açığı (Anion Gap), Kreatinin gibi parametrelerin 

ölçümü yeterlidir. 

3.2.1.2 Küçük Hayvanlarda İstenecek Başlıca 

Biyokimyasal Paneller  

Bu bölümde köpek, kedi, tavşan ya da bazı egzotik hayvanların yer 

aldığı gruptur. Verilecek bilgiler, yukarıdaki büyük hayvanlar için 

bildirilenlere büyük ölçüde benzeşir (Tablo 3). O nedenle sadece hangi 

panel için ne gibi parametrelerin okunacağı bilgisi verilmiştir 

(Anderson ve ark. 1992; Wills ve Wolf 1993; Chandler ve ark. 1991). 

Buna göre; 

a) Genel Biyokimyasal Panel İçeriği 

Na, K, Cl, (Na/K) oranı, HCO3, Anyon açığı, Kan oksijen doygunluğu 

(% O2 saturasyonu), Üre, Kreatinin, Ca, P, Mg, Total Protein (TP), 

Albumin (ALB), Globulin (GLB), ALB/GLB oranı, Glikoz, Kolesterol, 



15 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER 

 

Amilaz,  ALT, AST, ALP, GGT, total bilirubin, direk bilirubin 

(konjuge), indirek bilirubin (ankonjuge), CK, Fe, TIBC’den oluşur. 

b) Karaciğer Paneli 

Karaciğer için TP, ALB, GLB, ALB/GLB oranı, Trigliseritler, CK, 

SDH, AST, LDH, GGT, Tot. BİL, Dir. BİL, Ind. BİL istenmektedir. 

c) Üriner Sistem Paneli 

Genelde, Na, K, Cl, HCO3, Anyon açığı, Üre, Kreatinin, ALB, Ca ve P 

ölçümü yeterlidir. 

d) Mineral ve Lytes Paneli 

Klinikte Na, K, Cl, HCO3, Ca, P, Mg ve Anyon açığı tespit edilerek 

genel vücut metabolizması hakkında bilgiler elde edilebilir. 

e) Preanestezi Paneli 

Na, K, Cl, Ca, HCO3, ALT, Glikoz, Anyon açığı ve Kreatinin 

düzeylerinin operasyon öncesinde belirlenmesi, yapılacak operasyonun 

güven içinde geçilmesine yardım edebilir. 

f) Memeliler dışındaki PET hayvanlar Paneli 

Na, K, Cl, Ca, P, TP, Glikoz, CK, AST, LDH, Ürik Asit ve Safra 

Asitleri memeliler dışındaki kanatlılar ve egzotik hayvanlarda önem arz 

etmektedir. 
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4.2.1. Çeşitli Hastalıklara Özgü Test Panelleri 

4.2.1.1. Karaciğer Hastalık Profilleri 

4.2.1.1.1. Alanin Aminotransferaz (ALT-sGPT)  

ALT, karaciğer hepatositlerinin sitoplazma ve mitokondrilerinde 

oldukça fazla miktarda yer alır. Bu nedenle hepatoselüler hasarlar 

meydana geldiğinde artmaktadır. Kanda 2-4 saatlik yarı ömre sahiptir 

ve karaciğer dokuları zarar gördüğünde AST'den daha fazla yükselir. 

Bu sebeple ALT, AST’ye göre karaciğer için daha spesifik bir enzimdir. 

Ayrıca vücutta bir kas hasarı ve hipertiroidizm meydana geldiğinde 

AST’de küçük miktarda artışlara rastlanır (Wang, 2017). Aynı zamanda 

böbrek, beyin kalp ve iskelet kasları ile pankreas gibi diğer organlarda 

da bulunmaktadır (Bayraktar, 2019). 

4.2.1.1.2. Aspartat Amino Transferaz (AST-sGOT) 

Hem kas hem de karaciğer hasarlarında artmaktadır. Ancak ALT'ye 

göre daha az anlam ifade eder. Ayrıca hipotiroidi  
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Tablo 2. Büyük hayvanlarla ruminantlarda talep edilecek başlıca biyokimyasal 

panel başlıkları ve içerikleri 

İstenecek Paneller Yapılacak Testler 
Alınacak 

Materyal 
Bilgi Notu 

Genel 

Biyokimyasal 

Panel 

(Kaneko, 1997) 

Na, K, Cl, HCO3, Anyon açığı, Üre, 
Kreatinin, Ca, P, Mg, Total Protein 

(TP), Albumin, Globulin, ALB/GLB 

oranı, Glikoz, SDH, LDH, AST, GGT, 

Tot. Bilirubin, Dir. Bil, Ind. Bil, CK, 
Fe, TIBC, % O2 saturasyonu 

Pıhtılaşmış 

veya 

Heparinize kan 

örneği (3-5 ml) 

 

Karaciğer Paneli 

TP, ALB, Glob, ALB/GLB oranı, 

Trigliseritler, CK, SDH, AST, LDH, 

GGT, Tot. BİL, Dir. BİL, Ind. BİL 

Pıhtılaşmış 
veya 

Heparinize kan 

örneği(3-5 ml) 

 

Üriner Sistem 

Paneli 

Na, K, Cl, HCO3, Anyon açığı, Üre, 

Kreatinin, ALB, Ca, P 

Pıhtılaşmış 

veya 

Heparinize kan 
örneği (3-5 ml) 

 

Elektrolit paneli Na, K, Cl, HCO3 (Bazen CO2) 

Pıhtılaşmış 

veya 

Heparinize kan 

örneği (3-5 ml) 

Laboratuvara 
heparinize kan 

örneği gönderilirse 

istenen 

elekterolitler daha 
hızlı okunabilir 

Lytes Plus Paneli 

(Per Winkel, 1984) 

Na, K, Cl, Ca, Glikoz, Üre, CO2, 

Kreatinin 

Tercihen 

şırınga içinde 

1-3 ml 
heparinize kan 

örneği 

Kan gazı cihazında 
ölçülmek üzere, en 

geç 30 dakikada, 

şırınga içinde ve 

havayla temas 
etmeden 

Laboratuvara 

gönderilmelidir 

 

vakalarında da artışlar olur. Kandaki yarılanma ömrü köpeklerde 5 saat, 

kedilerde 77 dakika kadardır. Yukarıdaki parametrelerin çoğu karaciğer 

fonksiyonu ya da işlevsel bozukluklarıyla alakalıdır. Bu sebeple ilgili 

vakalarda sıklıkla kullanılır. 
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Tablo 3. Küçük Hayvanlar İçin Talep Edilecek Başlıca Biyokimyasal Panel Başlıkları 

ve İçerikleri. 

İstenecek 

Paneller 
Yapılacak Testler 

Alınacak 

Materyal 
Bilgi Notu 

Genel 

Biyokimyasal 

Panel 

(Kaneko, 1997) 

Na, K, Cl, (Na/K) oranı, HCO3, 

Anyon açığı, Üre, Kreatinin, 

Ca, P, Mg, Kolesterol, Amilaz,  

Total Protein (TP), Albumin, 

Globulin, ALB/GLB oranı, 

Glikoz, ALT, AST, ALP, GGT, 

Total Bilirubin, Dir. Bil, Ind. 

Bil, CK, Fe, TIBC, % O2 

saturasyonu 

Pıhtılaşmış veya 

Heparinize kan 
örneği (3-5 ml) 

 

Karaciğer Paneli 

Albumin, Kolesterol, AST, 

ALT, ALP, GGT, Glikoz, Total 

Bilirubin, Üre 

Pıhtılaşmış veya 

Heparinize kan 

örneği(3-5 ml) 

 

Üriner Sistem 

Paneli 

Na, K, Cl, HCO3, Anyon açığı, 

Üre, Kreatinin, ALB, Ca, P 

Pıhtılaşmış veya 

Heparinize kan 

örneği (3-5 ml) 

 

Mineral ve 

Lytes Paneli 

(Per Winkel, 

1984) 

Na, K, Cl, HCO3, Ca, P, Mg, 

Anyon açığı 

Pıhtılaşmış veya 

Heparinize kan 

örneği (3-5 ml) 

Havayla 

temas 

etmeden En 

geç 30 

dakika 

içinde ve 

Kan gazı 

cihazında 

yapılmalıdır 

Preanestezi 

Paneli 

 

Na, K, Cl, Ca, HCO3, ALT, 

Glikoz, Anyon açığı, Kreatinin 

Pıhtılaşmış veya 

Heparinize kan 

örneği (3-5 ml) 

 

Memeliler 

dışındaki pet 

hayvanlar 

Paneli 

Na, K, Cl, Ca, P, TP, Glikoz, 

CK, AST, LDH, Ürik Asit, 

Safra Asitleri 

Heparinize 

mikrokonteyner 

içinde en az 1 ml 

kan örneği 

Kırmızı 

Tıpalı 

tüpler bu 

amaç için 

kullanılmaz 

 

Küçük hayvanlarda, ALT ve ALP seviyelerindeki artışlar normalin dört 

katına çıkabilir. Fakat böyle de olsa çoğu durumlarda bu yükseliş 
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primer bir karaciğer problemine işaret etmeyebilir. Bu spesifik olmayan 

yağ değişiminin habercisi de olabilir (Anonim, 2022b). 

Bazı klinisyenler köpeklerde karaciğer enzimleriyle safra asitlerinde 

%80’den fazla artışlar gördüklerinde, karaciğerin histomorfolojik 

yapısını değerlendirmek için çoğunlukla karaciğer biyopsisi 

istemektedir. Zaman zaman alınan numunelerin bozulması veya 

denatüre olması da söz konusudur. Böylesi durumlarda plazma enzim 

seviyelerinde azalmalar olacaktır. Nadiren, bir organın atrofisi veya 

fibrozuna bağlı durumlarda enzimlerin alışılmadık derecede düşmesi 

veya plazma aktivitelerinde azalmalar meydana gelebilmektedir 

(Bieldfell, 2019). 

4.2.1.1.3. Alkalen Fosfataz (ALP) 

ALP seviyesindeki artışlar, karaciğer hücrelerinde meydana gelen 

yıkımlar, safra kanallarında ya da bağırsaklarda oluşan yangı ve 

hasarlar, vücuttaki kemiklerin büyümesi, hipertiroidizm, 

hiperadrenokortisizm, kortikosteroidler ya da barbitürat grubu ilaçların 

uygulanması ve neoplaziler dahil genel doku hasarları meydana 

geldiğinde görülür. Kısaca, dolaşımdaki steroid seviyelerinde ve 

safrada meydana gelen yükselmelerin ortaya çıktığı bütün fizyolojik 

durumlar ve hastalıklarda ortaya çıkar. ALP’nin yarı ömrü köpeklerde 

72 saat, kedilerde ise sadece 6 saattir. Kedilerdeki seviyeler genellikle 

köpeklere göre çok daha düşüktür. Bu nedenle kedilerdeki herhangi bir 

artış önemli ve anlamlı kabul edilir. Köpeklerde, binlerce ünitedeki 

ALP seviyesi genellikle artan steroid düzeyleri ile ilişkilendirilebilir. 
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ALP ve ALT enzimleri, şiddetli karaciğer hastalıklarında bile nadiren 

1.000 ünitenin üzerine çıkmaktadır (Fielder, 2015). 

Yine kedi-köpeklerde ALP’ye özgü izoenzimler yardımıyla problem 

olan organlara yönelik spesifik araştırmalar yapılabilir (Shahbazkia, 

2009). Bunlar; 

I- Intestinal ALP veya izoenzimleri: İki tanedir, 

- I-ALP izoform 

- C-ALP (Sadece köpeklere özeldir): endojen ve eksojen 

kortikosteroidler tarafından uyarılan bağırsakların bir gen ürünü 

olmasına rağmen, esasında bağırsak epitelinde değil 

hepatositlerde üretilir. 

II- Nonspesifik dokulardaki ALP geni veya izoenzimleri: 

- Karaciğer-ALP (L-ALP ) 

- Kemik-ALP (B-ALP ) 

- Plasental-ALP 

- Lökosit-ALP (Bayraktar, 2019) 

ALP ile ilgili bazı özel bilgiler (Wang, 2017):   

- ALP bazı ilaçlarla indüklenebilir.  

- Kandaki yarılanma ömrü hem L-ALP hem de C-ALP için 

köpeklerde 2-3 gündür. Ancak bu süre kediler için sadece 6 

saattir. 
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- ALP Kolestaz durumlarında artar (hepatositler uyarılıp ALP 

salındığında safra asidi birikmektedir). 

- ALP Bilirubinden önce ve karaciğerin sadece küçük bir kısmı 

etkilense bile yükselebilir. 

- Ayrıca büyüme evresindeki genç köpeklerde (3-15 aylık) 

osteoblastik aktivite ya da osteomiyelit kemik lezyonları veya 

osteosarkomlarda (>120 IU/L Negatif prognostik indikatördür). 

- ALP normalde hepatositlerin kanaliküler membranından sınırlı 

olarak salınır, ancak kolestazis olduğunda sinüzoidal 

membrandaki kortikosteroidleri de (kolaylıkla kana salınır) 

sekonder olarak uyarabilir. 

- Kronik stres meydana geldiğinde endojen kortikosteroidler 

salınır. Bu durumda sadece köpeklerde başlangıçta L-ALP 

izoformu artar. Ancak C-ALP’nin uyarılması halinde de kanda 

birkaç gün boyunca (10 güne kadar) bu izoenzime rastlanabilir. 

Köpeklerde ALP’nin ırk ile ilişkisi vardır. Sibirya Husky’lerinde B-

ALP izoenzimindeki artış geçici familyal bir durumdur. Bundan dolayı 

11 haftalıklarda ALP>1100 IU/L—16 haftalıklarda ALP>700 IU/L 

seviyelerinde ölçülebilir (Lawler, DF ve ark, 1996). Bu korkulacak bir 

problem değildir. Scottish Terrier’lerde subklinik hiperadrenokortisizm 

nedeniyle sekonder olarak C-ALP artabilir (Zimmerman ve ark, 2010). 

4.2.1.1.4. Trigliseritler 

Trigliseritler, kilomikronlarla çok düşük dansiteli lipoproteinlerin 

(LDL) içinde bol miktarda bulunur. Bağırsak mukozası hücrelerinde 
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üretilen kilomikronlar, gıdayla alınan trigliseridleri iskelet kası ve yağ 

dokulara taşımaktadır. LDL, karaciğerde serbest yağ asitlerinden 

üretilir ve açlık durumunda trigliseritlerin ana taşıyıcısıdır, 

karaciğerden periferdeki dokulara trigliseritleri ve kolesterolü taşır. 

Trigliseritlerdeki artış, sekonder olarak tokluk sonrası kilomikronların 

yükselmesine veya diabetes mellitus, Cushing sendrom, pankreatitis 

gibi hastalıklarda LDL'de artışa neden olabilir. Kan örneklerinde 

görülen sütsü bulanıklık (lipemi) ise, yine trigliseritlerin artışından 

kaynaklanmaktadır.  

Tokluk hallerinde fizyolojik olarak artan trigliseridler, atlarda 

hiperlipidemi, diğer hayvanlarda diabetes mellitus, 

hiperadrenokortisizm ve akut pankreatitislerde kolesterol düzeyi ile 

birlikte yükselir. Hipotiroidizm ve protein kayıplı nefropatilerde 

trigliserit artmadan kolesterolün yükselmesi de mümkündür. Yine 

kalıtıma bağlı olarak Minyatür Schnauzerlerde hiperglisemi durumları 

ile genç kedilerde hiperkilomikronemide ve ayrıca lipoliz nedeniyle 

yüksek negatif enerji dengesizliği, şişmanlık, hamilelik, stres (örneğin 

nakil), gebelik toksemisi ve ketozis gibi durumlarda da artabilmektedir 

(Anonim, 2022b; Wang, 2017).  

4.2.1.1.5. Kolesterol (CHOL)  

Kolesterol HDL ve LDL olarak bilinen bir çeşit lipoproteindir. 

Genellikle yenilen gıdalardan alınır, ancak organlar tarafından da 

sentezlenebilir. Çoğunlukla karaciğer ya da bağırsaklar, adrenal bezler 
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veya genital organlarca üretilir. Postprandiyal (yemekten sonra) 

kolesterol artışı çok ender görülen bir durumdur.   

Yağlı öğünler, karaciğer veya safra yolu hastalıkları, protein 

kaybettiren nefropatiler, diabetes mellitus, hiperadrenokortisizm ve 

hipotiroidizm nedeniyle kolesterol düzeyinde yükselmeler görülür. 

Bazen hipertiroidizmde ya da ciddi karaciğer fonksiyon 

bozukluklarında azalmalar olur. 

Genel olarak artışlar primer hiperlipidemi, endokrin bozukluklar, 

diyabet, hipotiroidizm, cushing sendrom, protein kayıplı nöropatiler, 

protein kayıplı nefropatiler (PLN), kolestazis meydana geldiğinde 

görülür. Kolestazislerde bilirubin de panel içinde olmalıdır. Kedilerde 

artış sıkça görülürken, köpeklerin hepsinde kolesterol artışıyla 

karşılaşılmayabilir (Wang, 2017).  

Kolesterolün azaldığı durumlar ise; protein kayıplı enteropatiler (ALB 

ve GLB de bakılmalı), karaciğer yetmezliği (BUN,  safra asitleri ve 

albümine de bakılmalı), neoplaziler( kedilerde multiple miyelom), 

inflamasyona yol açan sitokinlerdeki (hepatik sentezin azalmasına 

bağlıdır) artış gibi durumlardır (Litman ve Dombach, 2000; Melanie ve 

Robert, 2019). 

4.2.1.1.6. Bilirubin (BIL)  

Karaciğer fonksiyon testleri içinde kullanılan önemli bir belirteçtir. 

Karaciğer fonksiyon testi denildiğinde, kanda bulunan konjüge 

bilirubinin karaciğer hücreleri tarafından ne oranda kullanıldığının 
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belirlenmesi demektir. Bu aynı zamanda konjüge bilirubinin safraya 

geçtiğinin de bir göstergesidir. Konjüge bilirubin bağırsaklarda 

bakteriler tarafından parçalanarak oluşturulur. Bu sebeple kolestaz 

enzimi olsun olmasın kan plazmasında bilirubinin artışı, hemolitik 

anemilerin ya da karaciğer hastalıklarının varlığına işarettir (Wang, 

2017).  

Açlık, hemolitik hastalıklarda genellikle hafif artışlar olur. Bundan 

başka karaciğer fonksiyon bozuklukları ve intra-ekstrahepatik biliyer 

obstrüksiyonlara bağlı olarak total bilirubin seviyesinde yükselmeler 

meydana gelebilmektedir. Teorik olarak, hemoliz görülen vakalarda 

ankonjuge yani indirek bilirubin yükselirken, hepatik ve post-hepatik 

bozukluklarda ise konjuge bilirubinde artışlar görülür. Sarılığın 

kaynağının daha iyi anlaşılması için safra asidi ölçümlerinden de 

faydalanmak gerekir (Babić ve ark., 2019). 

4.2.1.1.7. Safra Asitleri 

Safra asidi seviyeleri, genellikle karaciğer fonksiyon bozuklukları 

sırasında (karaciğer yetmezliğine bilirubinden daha duyarlıdır) ya da bir 

portosistemik şant varlığında (doğuştan veya sonradan edinilmiş) 

anyonların karaciğere taşınmasının bozulmasına bağlı olarak 

artmaktadır. Yine açlık halinde normal değerdeki safra asidi seviyeleri 

beslenmeden hemen sonra belirgin bir artışa geçer. Safra kanalı 

tıkandığında da yükselir. Felin enfeksiyöz peritonitis’de (FİP) veya 

hafif hepatik lipidoz vakalarında ise çok az bir artış olur. Ayrıca gerçek 
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nedeni bilinmemekle birlikte bazen yapısal histolojik değişiklikler 

olmadan da çok yüksek seviyelere çıkabilir. 

4.2.1.1.8. Gama Glütamil Transferaz (GGT)  

Kedilerde safra kanalı için oldukça önemli bir belirteçtir. GGT safra 

kanallarının epitel hücreleri tarafından üretildiğinden kedilerin yağlı 

karaciğer sendromu ile primer biliyer hastalığın ayrımında fayda 

sağlamaktadır. Ayrıca karaciğerin yağlanması durumunda ALP yüksek,  

GGT ise normal düzeylerde görülür (Wang, 2017). 

Kronik karaciğer hasarı olduğunda, kanda GGT düzeyi önemli derecede 

artmaktadır. Atlarda ve geviş getiren hayvanlarda ölçülmesi son derece 

faydalıdır. Geviş getirenlerle birlikte atlarda özellikle hepatik nekrozda 

ya da hepatosellüler hasarın olduğu vakalarda GGT dışında glutamat 

dehidrogenaz (GDH) düzeyinde yükselmelerin görülmesi olağandır 

(Babić ve ark., 2019). 

4.2.1.1.9. Laktat Dehidrojenaz (LDH) 

Laktatın piruvata dönüşümünü katalize eden laktat dehidrojenaz, bir 

dizi izoenzimle birlikte vücudun hemen her yerinde bulunur. Herhangi 

bir dokuya özgü değildir. Genellikle karaciğer, kalp kası ve iskelet 

kasına ait dokularda yer alır. En az 5 farklı izoenzimi vardır. Dolayısıyla 

artan aktivitenin kaynağı bulunmak istenirse izoenzimlerin 

elektroforetik olarak ayrılması gerekir. LDH’nın çok spesifik olmaması 

ve izoenzim ölçümlerinin rutinde uygulanmasındaki zorlukları 

nedeniyle, evcil hayvanlarda iskelet kası veya karaciğer hastalıkları 
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hakkında tek başına bir şey ifade etmemektedir. Bu sebeple genel klinik 

uygulamalarda çok sınırlı bir değere sahiptir. 

Rutinde kas problemleri için SDH ile karaciğer hastalıklarında da ALT 

gibi enzimlerle birlikte değerlendirilmesi daha doğru olur. Karaciğerin 

izoenzimlerinden; LDH1 ve LDH2 sığır ile koyunlarda önem arz 

ederken ve LDH5’teki artışlar ise daha çok at ile küçük hayvanlar 

açısından değerlendirilir. Buna karşın kas hastalıklarında ruminant ve 

atlarda sadece LDH5 seviyesi artmaktadır (Anonim, 2022a).   

4.2.1.1.10. Sorbitol Dehidrogenaz (SDH) 

Sitoplazmaya ait bir enzim olan SDH karaciğerde en yüksek 

konsantrasyonda bulunur ve yarı ömrü kısadır (12-24 saat). Bütün 

türlerde karaciğer hastalığının çok spesifik bir göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Fakat özellikle, büyük hayvanlarda hepatoselüler hasarın 

tespitinde çok tercih edilen bir enzimdir ve büyük hayvan biyokimyası 

panelinde de yer almaktadır (Tablo 2). Atlarda akut hepatosellüler hasar 

olduğunda SDH seviyesi artar. Ancak çok kararsız bir analiz 

parametresidir. Toksikasyon durumlarında, özellikle doksisiklin 

toksikozu olan buzağılarda ve karbon tetraklorür zehirlenmeleri ile 

hepatoselüler yaralanmalar ve fasciolosis’de artmaktadır.  

Kreatinin, bikarbonat, kan gazları, elektrolitler, idrar tahlili ile birlikte 

yorumlanması daha doğrudur. Ayrıca polidipsik hayvanlarla, ayağa 

kalkamayıp yere çökenlerde de işe yaramaktadır. Yere çöken bir 

hayvan için bu panelde, hipokalsemi veya hipoglisemi taraması 

yapılarak süt humması yönünden ayırıcı tanıya gidilebilir. Hatta 
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karaciğer hastalıklarıyla karıştırmamak için kolesterolle birlikte 

değerlendirmeler yapmak mümkündür (Anonim, 2022a).  

4.2.1.1.11. Ürik Asit (UA) 

Ürik asit, karaciğerde nükleik asitlerin, adenin ve guaninin 

katabolizmasının bir sonucu olarak meydana gelmektedir. Hem idrar 

hem de kanda ölçülebilir. Özellikle Dalmaçyalılar gibi bazı köpek 

ırklarında ürik asit metabolizmasındaki bir kusur nedeniyle idrarda bol 

miktarda UA atılımı görülebilir. Dolayısıyla bu ırka ait köpeklerin 

ürolitiyazise yatkınlığı fazladır. Hâlbuki ürik asit, kuşların böbrek 

fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan iyi bir parametredir 

(Tablo 2. memeliler dışındaki pet hayvan paneli). Hem idrarda hem de 

kanda ölçülebilir. Büyük oranda azalan glomerular filtrasyon hızı 

(GFR) (>% 70) fonksiyonel böbrek kapasitesinin kaybedildiği 

anlamındadır. Bunun yanı sıra kanda yüksek düzeylerde ürik aside 

rastlanması genellikle gut hastalığının işaretidir (Bieldfell, 2019). 

4.2.1.1.12. Total protein (TP) ve Albümin (ALB) 

Canlılarda meydana gelen dehidrasyon, kronik inflamasyon ve 

paraproteinemi gibi sebeplerden kanda total protein seviyesi yükselir. 

Aşırı hidrasyon, ödemle seyreden şiddetli konjestif kalp yetmezlikleri, 

protein kaybettiren nefropatiler-enteropatiler, kanamalar, yanıklar, 

diyette protein eksiklikleri, malabsorpsiyon gibi nedenlerle, özellikle 

atlarda bazı viral hastalıklara bağlı olarak TP seviyesi düşmektedir 

(Babić ve ark., 2019). Fakat dehidrasyonlarda albümin düzeyi de artar. 
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Total proteinlere etki eden faktörlere benzer nedenlerle karaciğer 

yetmezliklerinde ALB seviyesi azalmaktadır. 

4.2.1.2. Üriner sistem Hastalık Testleri: 

4.2.1.2.1. Üre-Kan Üre Nitrojeni (UREA veya BUN) 

Diyet içeriğinde yer alan aşırı proteinler ya da düşük kalitedeki proteinli 

yiyecekler, karbonhidrat eksikliği, katabolik durumlar, dehidrasyon, 

konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, üretranın tıkanması ve 

mesane yırtığı gibi nedenlerden kan üre seviyesi yükselir. Düşük 

proteinli diyetler, genel sepsis hali, anabolik hormonal etkiler, karaciğer 

yetmezlikleri, doğuştan veya sonradan edinilmiş portosistemik şantlar 

ve doğuştan gelen üre metabolizması döngüsündeki hatalarda ise azalır. 

BUN ölçümü, özellikle böbrek hastalığını, daha az da karaciğer 

fonksiyon bozukluğunu belirlemede kullanılmaktadır (Craven, 2019). 

4.2.1.2.2. Kreatinin (CREA) 

Renal disfonksiyonlar, üretra tıkanması ve idrar kesesi rüptürü 

nedeniyle CREA seviyesinde yükselmeler olur. Numunenin bozulduğu 

durumlarda ise azalır. Kas kütlesi fazla olan hayvanlar ya yüksek veya 

normal kreatinin konsantrasyonlarına sahipken, kas kütlesi daha az 

olanlarda düşük ya da normaldir. CREA ölçümü özellikle böbrek 

hastalığının belirlenmesinde kullanılmaktadır (Bieldfell, 2019). 
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4.2.1.2.3. Sistatin C (Cystatin C) 

Kronik böbrek hastalığı olan köpeklerde glomerüler filtrasyon hızının 

(GFR) veya böbrek fonksiyonunun belirlenmesinde kullanılan önemli 

bir proteindir.  Özellikle köpeklerde GFR'nin tespitinde kreatine oranla 

daha üstün olduğu kabul edilirken, kedilerde çok etkin olmadığı 

bildirilmiştir (Ghys ve ark., 2014). İnsanlarda İdrarda artan sistatin C 

seviyesi, proksimal renal tübüllerde meydana gelen hasarın iyi bir 

belirteci olarak değerlendirilmektedir. Fakat veteriner kliniklerde 

hayvan türüne göre farklılıklar gösterdiği için köpekler dışında çok 

anlamlı bulunmamıştır (Anonim, 2022a).  

Sistatin C konsantrasyonu serum veya idrarda mg/L ya da SI birimleri 

cinsinden, ölçülmektedir.  Sağlıklı köpeklerde yaklaşık 0,4-1,6 mg/L 

iken, kedilerde 0,58-1,59 mg/L düzeyindedir (Ghys ve ark., 2014).  

Kreatinindeki gibi, sistatin C seviyesi de gıda alımından etkilenir. 

Yemek yedikten sonra (postprandial) köpeklerde 9 saate kadar azalma 

meydana gelebilir. Dolayısıyla glomerular filtrasyon hızı beslenmeye 

bağlı artabilir (Ghys ve ark., 2014).  Yine ilaçların sistatin C 

konsantrasyonu üzerindeki etkisi henüz pek bilinmemektedir. Ancak 

renal tübüler absorpsiyonun engellenmesi nedeniyle idrarda meydana 

gelecek bir protein kaçağı (proteinüri) sonrası elde edilecek sonuçlar 

etkilenebilir. Bu nedenle proteinin kreatinle olan ilişkisinin 

değerlendirilmesi ve ayrıca sistatin C/kreatinin oranının eş zamanlı 

olarak yapılması daha sağlıklı bir sonuca ulaşmak için gereklidir (Ghys 

ve ark. 2014). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27461722
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4.2.1.3. Pankreas Hastalık Testleri 

4.2.1.3.1. Pankreatitis 

a) Serum Amilaz ve Lipaz Aktiviteleri  

Pankreasın ekzokrin glanduler epitel hücrelerinde bolca bulunan 

amilaz, akut pankreatitiste artar, ama sadece bu dokuya özgü değildir. 

Bu sebepten sadece pankreas hastalığı için yorumlanamaz. İnce 

bağırsak mukozası ile karaciğer hücrelerinden de salgılanır ve 

böbrekler tarafından süzülür. Bu nedenle karaciğer hastalığı, ishaller bu 

enzimi yükseltebilir ya da böbreklerde problem varsa, amilaz seviyesi 

yükselirken GFR de azalmaktadır. Amilaz (α-amilaz) hem insanlarda 

hem de köpeklerde pankreatitis teşhisinde tercih edilen bir testtir, fakat 

kedilerde bu amaç için çok yararlı bir gösterge değildir (Wang, 2017). 

Yine köpeklerde akut pankreatitis ve kronik böbrek yetmezliklerinde 

lipaz seviyesi yükselirken, kedilerde pankreatitisin bir göstergesi 

değildir ve rutin tahliller içinde yer almaz. 

Köpeklerde ekzokrin pankreas yetmezliklerinde immünoreaktif tripsin 

(tripsin benzeri immünreaktivite-TLI) seviyesi azalır ve pankreas 

yangılarında da düzensizce artış gösterir. 

Amilaz ve lipaz yıllardır pankreatitis teşhisinde kullanılmaktadır. 

Fakat, bu testlerin hiçbiri köpeklerde pankreatitis için hem duyarlı hem 

de spesifik değildir. Yapılan bir araştırmada, pankreasın total 

ekstirpasyonu sonrası serum amilaz ve lipaz aktivitelerinde önemli bir 

değişikliğe rastlanmamıştır. Bu deneyde ekzokrin pankreastan başka 
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serum amilaz ve lipaz aktivitesi kaynaklarının olduğu ispatlanmıştır 

(Craven, 2019). Çünkü karaciğer, böbrek,  bağırsak ve neoplastik 

hastalıklarda da serum amilaz ve lipaz aktivitelerinde artışlar 

olmaktadır. Yine steroidlerin uygulanması serum lipaz aktivitesini 

artırırken, amilazda görülen tepkiler değişkendir. Bu nedenle 

köpeklerde, serum amilaz ve lipaz aktivitelerinin ölçümü pankreatitisin 

teşhisinde sınırlı düzeyde fayda sağlar. Ancak klinikte gerçek 

pankreatitis belirtisi bulunan vakalarda, serum amilaz ve lipaz 

aktiviteleri normal referans aralığın üst sınırının 3-5 katı üzerindeki bir 

değerde saptanırsa, tanının doğru olabileceği kanaati ağırlık kazanır. 

Ancak, bu kriterleri taşıyan köpeklerin yaklaşık %50'sinde 

pankreatitisin olmadığı da bildirilmiştir. Kedilerde serum amilaz ve 

lipaz aktiviteleri pankreatitis teşhisi için yeterli olmadığından klinik 

açıdan bir değeri yoktur (Whitbread, 2015b).  

b) Serum Tripsin Benzeri İmmünoreaktivitesi (Trypsin Like 

Immunoreactivity-TLI) 

Sağlıklı kişilerin dolaşım sisteminde yer alan ve kolayca ölçülebilen tek 

tripsin formu tripsinojendir. Tripsinojen aktive edilmemiş bir 

proenzimdir. Bu proenzim proteinleri sindirebilmek için ince bağırsağa 

erişince tripsine dönüşerek aktive olmaktadır. Serum TLI 

konsantrasyonları ise hem köpekler hem de kediler için geliştirilmiş ve 

türe özgü ölçülebilir bir parametredir (Williams, 2022). Sağlıklı 

hayvanlarda serum TLI seviyesi düşüktür, ancak pankreas yangısı 

sırasında artan miktarda vasküler boşluklara tripsinojen sızabilmekte ve 

bu da serum TLI konsantrasyonunda artışa yol açmaktadır (Steiner, 

https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
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2003). Erken aktive olan tripsin de bu artışa katkı sağlayabilir. Bununla 

birlikte, hem tripsinojen hem de tripsin böbrekler tarafından çok çabuk 

süzülür. Ayrıca aktive edilmiş tripsin, a1 proteinaz ve a2 -

makroglobulin gibi inhibitörler tarafından elimine edilip, 

retiküloendotelyal sistem tarafından hızla uzaklaştırılır. TLI’nin serum 

içindeki yarı ömrü kısadır (Whitbread, 2015b). Bu nedenle serum TLI 

konsantrasyonunun artırılması için önemli derecede aktif inflamasyona 

ihtiyaç vardır. Köpek ve kedi pankreatitis teşhisi için geliştirilmiş serum 

cTLI ve fTLI konsantrasyonlarını sınırlı duyarlılıkta tespit edebilen test 

kitleri vardır. Ayrıca rutin olarak az sayıda laboratuvar tarafından bu 

testler ölçülebildiğinden, serum TLI konsantrasyonu köpek ve 

kedilerde pankreatitis teşhisi için sınırlı kullanıma sahiptir (Steiner, 

2003; Anonim, 2022a). 

c) Pankreatik Lipaz İmmünoreaktivitesi (PLI) 

PLI serumdaki pankreatik lipaz konsantrasyonunun klasik olarak 

ölçümüdür. Köpek (c-PLI) ve kedi (f-PLI) serumunda pankreas lipaz 

immünoreaktivitesini ölçmek için geliştirilmiş ve güvenilirliği 

doğrulanmış ticari testler bulunmaktadır. Serum PLI, ekzokrin pankreas 

işlevi için oldukça spesifiktir. Ayrıca serum PLI, pankreatitis teşhisi 

için mevcut olan diğer tanı testlerinden daha duyarlıdır (Xenoulis ve 

ark., 2021).  

Bu test uygulanırken referans noktasına göre daha açık rengin 

görülmesi, pankreatitisin negatif olduğunu düşündürürken, daha koyu 

renkte bir test görünümü, pankreatitis şüphesini güçlendirir. Fakat 

https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
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klinisyenin bunu laboratuvardan bir daha teyit ettirip desteklemesi daha 

iyi olacaktır (Whitbread, 2015b).  

Köpek ve kedilerde pankreatitisin nihai tanısı için; plazma tripsinojen 

aktivasyon peptidi (PATP) konsantrasyonu, idrar PATP 

konsantrasyonu, idrar PATP / kreatinin oranı, serum α1- proteinaz 

inhibitörü, tripsin kompleksi konsantrasyonu ve serum α2-

makroglobulin dâhil olmak üzere birçok test değerlendirilmelidir. 

Bununla birlikte, hiçbirinin klinik olarak tam manasıyla yararlı olduğu 

ispatlanamamıştır (Craven, 2019; Xenoulis ve ark, 2021). 

4.2.1.3.2. Ekzokrin Pankreas Yetmezliği 

Ekzokrin pankreas yetmezliği olan köpeklerde fonksiyonel pankreas 

dokusu azalır ve bu nedenle daha az tripsinojen üretilir.  Böylece kan 

dolaşımına daha az tripsinojenin girişi olduğundan kan serumunda da 

TLI seviyelerinin düşmesine sebep olur. Dolayısıyla TLI ekzokrin 

pankreas yetmezliğinin teşhisinde kullanılan iyi bir parametredir.  

Yetersiz enzim üretimi, yağ, karbonhidrat ve proteinlerin eksik 

sindirimine neden olur. Hastanın gösterdiği klinik belirtiler arasında 

büyük hacimlerde yağlı dışkı atılımı ve kilo kaybı görülür (Williams, 

2022). Serum TLI düzeyinin çok fazla azalması, hem köpeklerde hem 

de kedilerde ekzokrin pankreas yetmezliğine (EPI) özgü bir belirtidir 

(köpeklerde c-TLI < 2.5 µg/L; kedilerde f-TLI <8 µg/L). Ayrıca 

pankreatitisli bazı vakalarda serum TLI konsantrasyonu yükselmektedir 

(köpeklerde c-TLI > 50 µg/L; kedilerde f-TLI > 100 µg/L). Yüksek 

https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
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serum TLI düzeyi pankreatitis için spesifik olmakla birlikte çok da 

duyarlı değildir (duyarlılık oranı %30-60)  (Xenoulis ve ark., 2021). 

Geçmişte, ekzokrin pankreas yetmezliğini (EPI) teşhis etmek için 

birkaç dışkı testi kullanılmıştır. Örneğin fekal muayenede yağ veya 

sindirilmemiş nişasta ya da kas liflerinin mikroskopta görülmesi, kötü 

sindirim olduğunu düşündürmüştür. Fakat EPI'yi teşhis etmek için 

yaygın olarak kullanılan mikroskopik dışkı incelemesi artık tanıyı 

desteklememektedir. Yine son yıllarda küçük hayvanlarda EPI'yi teşhis 

etmek için fekal proteolitik aktivite tayini de kullanılmaktadır. Ancak 

bu da yeterli değildir (Whitbread, 2015b).  

İnsanlarda protein kayıplı enteropatinin (PLE) teşhisinde fekal 

proteinaz inhibitörü (α1-PI) klirensi kullanılır. Köpeklerde de fekal α1-

PI, PLE’yi tahlil etmede kullanılmaktadır. Plazma proteinlerinin çoğu, 

bağırsak lümenindeki pankreatik proteazlar tarafından hızla 

sindirilmektedir. Bu nedenle alfa 1-albümin ile PI, birer proteinaz 

inhibitörü olup bağırsakta sindirilmez ve dışkıda rahatlıkla ölçülebilir. 

Bu test gastrointestinal hastalık semptomları gösteren köpeklerde 

bağırsaktaki protein kaybını doğrulamakla kalmaz, aynı şekilde şüpheli 

subklinik gastrointestinal hastalığın da varlığını ortaya koymaktadır. 

Ancak yaygın olarak kullanılan TLI ölçümünden daha az etkilidir ( 

Melgarejo ve ark., 1997). 

Artık son zamanlarda serum TLI konsantrasyonu ölçümü, hem 

köpeklerde hem de kedilerde EPI’nin tanısında tercih edilen bir metot 

olmuştur. TLI testleri, vasküler boşlukta dolaşan tripsinojeni ölçer. 

https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
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Sağlıklı hayvanlarda serumda sadece az miktarda tripsinojen 

bulunmaktadır. Ancak EPI'li köpek ve kedilerde pankreas asiner hücre 

sayısı ciddi oranda azalmakta, serum TLI konsantrasyonu da önemli 

ölçüde düşmektedir. Bu nedenle serumda saptanamadığı zamanlar da 

vardır. Köpeklerde TLI için normal referans aralığı 5,7–45,2 mcg/L'dir. 

EPI için kabul edilen tanısal miktar ≤2,5 mcg/L'dir. Benzer şekilde, 

kedilerde TLI için referans aralığı 12-82 mcg/L'dir ve tanısal olarak 

kabul edilen değer de ≤8 mcg/L'dir (Steiner, 2003). Nadiren, serum TLI 

konsantrasyonları EPI için eşik değerin altında olan hayvanlarda klinik 

EPI belirtileri görülmez. Bu muhtemelen gastro intestinal yolun işlevsel 

yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda, kronik ishal ve kilo 

kaybı olan birçok köpek ve kedi serum TLI konsantrasyonunda da hafif 

düşüşler olur. Bu hayvanların çoğunda kronik ince bağırsak hastalığı 

görülür. Ancak bu köpek ve kedilerin az bir kısmında ekzokrin pankreas 

yetmezliği vardır. Bu tür hastalarda ince bağırsak hastalığına dair bir 

kanıt yoksa pankreas enzimleri ile bir deneme tedavisi yapılır ve serum 

TLI konsantrasyonunun yeniden değerlendirilmesi için 1 ay sonra 

hastanın yeniden getirilmesi istenir (Anonim, 2022a, Chandler ve ark., 

1991). 

2.4.1.11. Kolinesteraz Aktivitesi 

Kolinesterazın kan serumu veya plazmadaki aktivitesinin ölçümü, 

genellikle organik fosfatlar veya karbamat türü bileşiklerle oluşan 

toksikasyonların teşhisinde kullanılan, son derece yararlı bir testtir. 

Diğer bir deyişle bu tür maddelerce meydana gelen zehirlenme 

vakalarında istenecek hızlı tanı parametresidir. Test yapılırken, 
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eritrositlerde kolinesteraz aktivitesi yüksek olduğundan, meydana 

gelecek hemolizlerden dolayı hatalı sonuçların oluşabileceği hatırda 

tutulmalıdır (Smith, 1990; Whitbread, 2015b). 

2.4.1.12. Lipaz  

Lipitlerin uzun zincirli yağ asitlerini parçalayan ve en fazla pankreasın 

glandüler epitel hücrelerinden salgılanan lipaz, sadece bu epitellerden 

değil, aynı zamanda yağ dokusu, mide ve duodenum hücrelerinde de 

bulunmaktadır.  

Trigliseritleri hidrolize eden lipaz enzimi öncelikle köpeklerde 

pankreatitisin belirlenmesinde kullanılırken, pankreatit geçiren 

kedilerde değişken olması nedeniyle tespiti çok faydalı değildir. Fakat 

genellikle peritonit, gastrit, barsak tıkanması, iç organ operasyonları 

(laparotomi), hepatik hastalıklar ve neoplazi gibi gastrointestinal 

sorunlar ile böbrek hastalığında artmaktadır. Amilazla birlikte 

yorumlanmasında fayda vardır (Anonim, 2022a).  

Ayrıca klinikte kedi ve köpeklerde hızlı testlerle (SNAP cPL test) tespit 

edilebilir (Anonim, 2022). Köpeklerde anoreksi, abdominal ağrı ve 

kusma gibi semptomların yol açtığı pankreatitisin sahada çok çabuk 

teşhis edilmesi için bu testlerden destek almak mümkündür (Wang, 

2017). Bu pratik tanı kiti için; 

Köpekte cPL’nin normal değeri: >5,3 Ug/dL, Kedide fPL’nin  normal 

değeri: >400 Ug/dL’dir (De Coch  ve ark., 2007). 

https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
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4.2.1.3. Kalp Hastalıkları Paneli 

Veteriner pratikte kalple ilgili hastalıkların teşhisinde CK-MB, LDH, 

AST, Miyoglobin ölçümleri daha çok ön plana çıkmaktadır. Ancak, 

beşeri hekimlikte Troponin I veya T, CK-MB, CK Total- (NAC), LDH, 

AST, Miyoglobin, hs-CRP, BNP (B tipteki natriüretik peptid) gibi 

testler sıklıkla kullanılmaktadır (Whitbread, 2015b; Maralkır ve ark., 

2016; Gülbahar, 2019; Bayraktar ve ark., 2021). 

Buradaki Kreatin kinaz (CK), aslında klasik bir kas enzimidir. Özellikle 

kaslarda ezilme (rabdomiyoliz) ve aort tromboembolizminin görüldüğü 

vakalarda belirgin bir şekilde artar. Hipotiroidizmde ise hafif derecede 

yükselme meydana gelebilir. Kas içi enjeksiyonların (im) sonrasında 

veya morarma gibi hallerde çok az miktarda da olsa kas hasarı görülse 

bile serum CK miktarında yükselmeler olabilir. Köpek ve kedilerde 

spesifik kas hastalıkları yönünden ciddi bir şüphe olmadıkça, bu enzim 

düzeylerindeki artışların genellikle klinik açıdan bir anlamı yoktur 

(Smith, 1990). 

4.2.1.4. Metabolik Hastalık Profilleri 

a) Sığırlarda Esansiyel Olmayan Yağ Asitleri (NEFA), β-

Hidroksibütirik Asit (BHB): 

NEFA, özellikle doğum öncesi süt ineklerinin enerji dengesini 

değerlendirmede kullanılır. BHB ise, süt ineklerinde buzağılama 

sonrası subklinik ketozisin insidansını ortaya koymak için önerilir. Bu 

testler kesinlikle tek başına ya da bireysel bazda yorumlanmamalıdır. 

https://www.msdvetmanual.com/authors/whitbread-trevor
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Sadece sürü bazında değerlendirildiğinde bir anlam ifade eder. Bu 

nedenle, yapılacak testler için her bir sürüden en az 12 numunenin 

alınıp laboratuvara gönderilmesi daha uygundur. Ayrıca buzağılama 

sonrası süt ineklerinde metabolik profil testlerinden de 

yararlanılmaktadır. Metabolik profil testleri içinde NEFA, BHB, 

albümin, Üre ve AST bulunmaktadır. Soğutulmamış veya geciktirip 

bekletilmiş örneklerden elde edilen serumların geç ayırılmış olması, 

yapılacak ölçümlerde NEFA’ya ait hatalı yüksek sonuçların doğmasına 

yol açabilir (Smith, 1990).   

Bunların dışında sığırlarda klinik veya subklinik ketozis, anoreksi, 

laktasyon, abomazum deplasmanları, hepatik lipidozis, ketojenik 

beslenmeye bağlı ketozis (bozulmuş silaj, pancar yaprağı yedirmek 

gibi), gebelik toksemisi (küçükbaş) ve pet hayvanlarda; insülin direnci, 

diyabetik ketoasidozis, açlık, diabetes mellitus ve emziren köpeklerde 

β-Hidroksibütirik asit seviyesinde artışlara neden olabilir. Burada 

dikkat edilmesi gereken ketoasidozis, asetonemi-öteki adıyla gebelik 

toksemisi ve aşırı açlık hallerinde özellikle hem kan, hem de idrarda 

yüksek oranda BHB gibi keton cisimler ölçülebilir (Anonim, 2022a). 

b) Ozmolalite 

Ozmolalite, herhangi bir solüsyonun 1 kilogramı içindeki çözünen 

partikül miktarı olarak tanımlanır.  Başka bir deyişle, bir solüsyondaki 

çözünen parçacıkların konsantrasyon içindeki çözünen miktarını 

belirlemek için kullanılan bir terimdir. Kısaca vücudun su- elektrolit 

dengesidir (Erstad, 2003). Serum veya plazma ozmolalitesi ölçümü, 
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şüpheli hiperosmolar durumlar hakkında önemli bilgiler sunar. Serum 

ve idrardaki ozmolalite ise, aktif ozmotik partiküllerin totaldeki 

miktarıdır. Bu sodyum, potasyum, glikoz ve kan üre nitrojeni üzerinden 

hesaplanan ve özellikle diyabetik ketoasidoz, diabetes İnsipidus veya 

etilen glikol zehirlenmesi durumlarının tanısına yardımcı olan bir 

parametredir (Akıncı, 2005). Bir donma noktası depresyon 

osmometresi ile ölçülen ozmolalite; 1 kg H2O içinde 1 mol çözünmeyen 

madde olarak da tanımlanmaktadır ve 1 ozmol, suyun donma noktasını 

1.86°C düşürmektedir. Normal serum veya plazma ozmolalitesi 290-

330 mOsm/kg arasındadır. Etkili bir ozmol olan sodyum tarafından 

glikoz ile birlikte belirlenir. İdrar ozmolalitesi, idrarın konsantrasyon 

kabiliyetini değerlendirmek için de fayda sağlar. Bu konuda idrarın 

özgül ağırlığını belirlemektense, su yoksunluğu testlerini yapmak daha 

doğrudur (Smith, 1990; Anderson ve ark., 1992)  

Çok yüksek ölçülen ozmolal gap (> 25), etilen glikol zehirlenmesi 

tanısında kullanılan önemli bir parametredir (Purssell RA,2001).  

Ozmolalite aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır: 

2 x (Na + K) + (GLİKOZ ÷ 18) + (BUN ÷ 2.8) = OZMOLALİTE 

“Glikoz ile BUN değerleri mg/dL ve Na ile K seviyeleri de mEq/L cinsinden 

alınmalıdır” 

c) Glikoz  

Kan glikoz düzeyi, yüksek karbonhidratlı öğünler, tempolu yapılan 

egzersizler, stres, heyecan gibi faktörlerle, glikokortikoid tedavisi, 
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hiperadrenokortisizm, dekstroz içeren sıvıların IV yolla aşırı infüzyonu 

ve diabetes mellitus gibi nedenlerce yükselir (Gülbahar, 2019; 

Bayraktar ve ark., 2021).  Ayrıca, akromegali, hiperglokagonemi, 

atlarda hiperpitüitarizm / hipofiz pars intermedia disfonksiyonu, 

feokromositoma gibi durumlarda artışlar süreklidir. Doz aşımlı insülin 

uygulaması, insülinoma, yaygın olmayan pankreas adacık hücre 

hiperplazisi, asetonemi veya gebelik toksemisi ile akut ateşli hastalıklar 

ve bazı köpek ırklarında idiopatik nedenlere bağlı olarak da 

azalmaktadır (Anonim, 2015a; Bieldfell, 2019). 

Yüksek düzeyde açlık kan glikoz (AKŞ) değeri diabetes mellitusa işaret 

edebilir. Aynı zamanda hiperadrenokortisizmin tanısının ortaya 

konulmasına önemli katkı sunar. Hipoadrenokortisizm veya hipokalemi 

taraması için Na ve K panele eklenmelidir. Bu durumda sodyum 

seviyesi, Conn veya Cushing sendromu (hiperaldosteronizm), su 

alımının kısıtlanması, kusma ve dehidrasyon nedeniyle artabilir 

(Akıncı,   2005; Gülbahar,   2019; Bayraktar ve ark., 2021).  

d) Sodyum (Na+) 

Hiperventilasyon, ateş, diabetes insipidus, aşırı sıvı kaybı (su 

yoksunluğu, primer adipsi / hipodipsi) yetersiz sodyum alımı, renal 

yolla hipotonik sıvı kaybı (ozmotik / kimyasal diürez, böbrek 

yetmezliği), gastro intestinal kanaldan ya da deriden kaybedilen sıvılar 

nedeniyle sodyum seviyesinde artışlar olur. Ayrıca su yoksunluğu ile 

birlikte vücuda aşırı tuz alınması, hiperaldosteronizm veya tuz 

zehirlenmesi gibi durumlarda da yükselmeler görülür.  
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Hipoadrenokortisizm, bazı böbrek hastalıkları çok miktarda sodyum 

içerikli sıvı kayıplarına yol açarken, IV sıvı tedavisi esnasında yeterli 

miktarda sodyum verilemediği zamanlarda da sodyum seviyesi 

azalabilir. 

Yine kronik hepatik yetmezlik ve hepatik hastalıklar, nefrotik sendrom, 

ileri derecede böbrek yetmezlikleri, diüretiklerle tedavi, hipotonik 

sıvıların uygulanması ve hücre içi translokasyonlara (kas yaralanması) 

bağlı olarak Na seviyesi düşmektedir. Ayrıca, lipemi, hiperproteinemi, 

hiperosmolar durumlarda da hatalı azalışlar görmek mümkündür 

(Anonim, 2022a). 

e) Potasyum (K+) 

Hipoadrenokortisizm ve şiddetli böbrek yetmezliklerinde (özellikle 

terminal vakalarda) K+ düzeyi artar. Cushing sendromu, kronik böbrek 

yetmezliği, ishal, kusma ve intravenöz sıvı tedavileri sırasında yetersiz 

potasyum verildiği durumlarda da azalır. Burma kedilerinin Konjenital 

Hipokalemisi hastalığı gibi bazı özel durumlarda da düşük seviyede K+ 

görülebilir (Anonim, 2022a). 

f) Klor (Cl-) 

Asidozda klor seviyesi yükselir ve sodyum konsantrasyonundaki artışa 

paralel olarak artar. Bunun aksine alkaloz, kusma (özellikle 

postprandial) ve hiponatremi olduğunda da serum Cl- düzeyi azalır. 

Ayrıca mide bağırsak kanalından HCO3-  kaybettiren sekretorik 

ishaller, HCl sekestrasyonu, özellikle at ve ruminantlarda çok fazla 
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tükürüğün kaybedilmesi, adison hastalığı, renal tubüler asidozis gibi 

durumlarda Cl- seviyesi yükselmektedir. (Anonim, 2022a). 

Sodyum içeriği yüksek sıvıların uygulanması, abomazum 

deplasmanları, mide ruptürü, abomazal herniler, sığırlarda renal 

yetmezlikler, atlarda ileus ve aşırı terleme olduğunda azalmaktadır. 

g) Bikarbonat (HCO3-)  

Metabolik alkalozda kandaki HCO3
- düzeyi artarken, metabolik 

asidozda düşer. Solunuma bağlı asit-baz dengesini sağlayan parsiyal 

karbondioksit (pCO2) basıncı respiratorik asidozda yükselirken, 

alkalozda azalmaktadır. 

Vücutta bikarbonatı en sık artıran sebepler; gastro intestinal HCO3
- 

kayıpları, pet hayvanlarda kusma, ruminantlarda abomasal torsiyon, 

atoni ve yer değişiklikleri, atlarda aşırı terlemelerle meydana gelen 

kayıplarla, hipokalemi ve bazı diüretiklerin kullanılması (örneğin 

furosemid) gibi nedenler. Ayrıca primer respirasyon asidozunun telafisi 

için ventilasyon gaz değişiminin azaltılması ya da genel anestezi gibi 

durumlarda da yükselmeler mümkündür (Smith, 1990). 

Genellikle beklemiş eski numuneler, venöz staz, fazla heparinle 

dilusyon, amonyum klorür uygulanması gibi durumlarda da hatalı 

azalmalar görülür.  Hiperkloremik metabolik asidoz, laktik asidoz, 

diabetik ketoasidoz, gibi vücudun HCO3- tükettiği vakalarla, 

toksikasyon (etilen glikol, metanol veya salisilatlarla zehirlenmeler) ve 
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renal yetmezliklerde bikarbonat seviyesi düşmektedir (Anonim, 

2022a). 

h) Anyon Açığı (Anyonik Gap) 

Serum anyonik gap veya anyon açığı kısaca, kanda yer alan Na+ iyon 

derişiminin Cl- ve HCO3
- iyonlarının toplamından elde edilen farka ait 

değerdir. Yani artı değerdeki anyonların eksi yüke sahip katyonlara 

olan farkıdır. Klinikte metabolik asidozun teşhisi ve tedavisinde 

verilecek bikarbonatın miktarını belirlemek için geliştirilmiş son derece 

değerli bir ölçüdür (Smith, 1990). 

Bazen sodyum içeren ilaçların (örneğin, penisilin g sodyum) gelen 

vakalarda uygulanmış olması hatalı artışlara yol açar. Susuzluk, 

albümin üretiminin artması ve metabolik asidoz (karbonik olmayan 

asitler örneğin laktat, ketonlar, üremik asitler), toksinler (metanol, 

salisilat, etilen glikol, metaldehit birikimi) olduğunda da anyonik gap 

yükselmektedir (Özkan ve Ulusoy, 2014). 

Hipoalbüminemi (örneğin dehidrasyon), organik asit birikimi (örneğin 

laktik, sitrik, ürik asit) olduğunda azalırken, bikarbonat bakımından 

zengin sıvı uygulaması halinde hatalı artışlar olur (Whitbread, 2015b).  

Anyon Açığı veya Anyonik Gap: (mEq/L) = Na+ – (Cl- + HCO3
-) 

şeklinde hesaplanır 
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ı) Kalsiyum (Ca)  

Kalsiyum, polidipsi ve böbrek yetmezliğine neden olan hiperkalsemi ile 

hiperparatiroidizmin olası nedenlerinin tanınmasına olanak verir. 

Kalsiyum seviyesi; dehidrasyon (aynı zamanda albümin artışı ile 

ilişkilidir), primer hiperparatiroidizm (paratiroid bezi neoplazisi), 

primer psödo hiperparatiroidizm (parathormon ile ilişkili peptit (PRP) 

üreten neoplazmalar), genellikle perianal adenokarsinom veya 

lenfosarkom, malign neoplazmalar, yaygın olmayan tirotoksikozla 

birlikte, doğum felci tedavilerinde aşırı kullanım ve kemik invazyonları 

gibi sebeplerden dolayı kanda artmaktadır. Kedilerde hiperkalsemi 

yaygın değildir, fakat lenfoma ve akciğer kanserinde yükselebilir 

(Bieldfell, 2019). 

Hipoalbüminemi, doğum felci veya eklampsi, oksalat zehirlenmesi 

(örneğin ravent otu-ışgın, semizotu, kuzukulağı, rıhtım, tilkikuyruğu 

otunun bolca yenmesi), köpek, kedi ve sığırlarda kronik böbrek 

yetmezlikleri (sekonder renal hiperparatiroidizm), akut pankreatitisler, 

paratiroid bezi ameliyatları ve idiyopatik (otoimmün) 

hipoparatiroidizm gibi nedenlere bağlı olarak da azalmaktadır. Ayrıca 

bağırsaklarda meydana gelen malabsorpsiyon, hipovitaminoz D, atlarda 

kolik, köpeklerde protein kayıplı enteropatiler ile hiperadrenokortizm 

vakalarında azalır (Chandler, 1991; Smith, 1990). 
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j) Fosfor (P) 

Organik fosfat veya diğer adıyla fosfor düzeyi, böbrek yetmezliklerine 

bağlı olarak özellikle sekonder renal hiperparatiroidizmde yükselir. 

Yine sığır ve atlarla küçük hayvanlarda strese bağlı olarak 

düşebilmektedir. Ancak, yiyeceklerle bol miktarda alımlar, 

hipervitaminoz D- kolekalsiferol, rodentisitler ya da bazı bitkilerin 

yenmesi (örnek; çikolata kokulu melisa-cestrum diurnum, solanum 

türleri vs), granülomatöz hastalık (örnek; mantar veya paraziter), kötü 

huylu hümoral hiperkalsemik tümörler (makrofaj ve lenfositer 

histiositik sarkomlar), şiddetli iskelet kas hasarları, akut tümör lizis 

sendromu görülen durumlarda artmaktadır. Bunun yanı sıra 

böbreklerde boşaltımla kaybedilmesi (GFR’nin bozulması), 

hipoparatiroidizm, akromegali, hipertiroidizm; post renal tıkanmalar 

veya küçük hayvanlarda idrar kesesinin yırtılmasına bağlı nedenlerden 

dolayı yine yükselmektedir (Smith, 1990).  

Kortikosteroidler, diüretikler ya da fosfat bağlayıcı antasitlerin 

kullanılması sebebiyle hatalı düşüşler görülebilir. Ancak intestinal 

absorpsiyonun azalmasına bağlı kedilerde enteral tüple besleme, nadir 

rastlanan hipovitaminoz D ve artan kayıplardan dolayı fosfatoninler, 

köpeklerde hiperadrenokortisizm, ishal veya kusma, kedilerde hepatik 

lipidozise bağlı idiyopatik olarak azalışların görülmesi mümkündür 

(Anonim, 2022 a / 2022b). 
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k) Magnezyum (Mg)  

Ruminantlarda, çayır tetanisi (akut veya kronik), diyette eksiklik veya 

yaygın olmasa da meydana gelen ishaller sebebiyle azalmaktadır. 

Emilimin yükselmesine bağlı olarak eksojen magnezyum uygulaması, 

bağırsak hipomotilitesi gibi nedenlerden ve boşaltımın azalmasıyla da 

(örneğin kronik böbrek hastalığı, idrar yolu tıkanması), hipokalsemi, 

hipoadrenokortisizm, oligurik/anürik böbrek yetmezliği veya iskelet 

kası, yumuşak doku nekrozu gibi sebeplerden dolayı artışlar olur. 

Hipoalbüminemi, ile anoreksi (özellikle süt veren inekler), yüksek 

potasyum diyeti, nitratlar, amonyak, sülfatlar ve potasyum ile 

gübrelenmiş meralardan kaynaklı azalır (Smith, 1990). 

5.2.1. Tıp Alanında Rutinde Kullanılan Test Panelleri 

Son yıllarda gelişmiş ülkelerde ve yurdumuzda pet hayvanlara verilen 

kıymet artmıştır. Artık atlar, çiftlik hayvanları ve kedi-köpekler 

dışındaki egzotik hayvanların da veteriner kliniklere getirildiği bir 

gerçektir. Zaman zaman sıra dışı vakalarla karşılaşılmaktadır. Böylesi 

durumlarda klinisyen veteriner hekimler teşhis koymada 

zorlanmaktadır. Dolayısıyla farklı türden hayvan hastalığı ile 

mücadelede yeni alet, ekipman ve donanıma olan ihtiyaç artmış, yeni 

tekniklerin uygulanması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu 

nedenle tıpta sıklıkla kullanılan, fakat veteriner hekimlikte ender olarak 

ihtiyaç duyulan bazı testlerin (Flowsitometrik ölçümler, tümör 

markırları, kardiak markırlar veya bazı hormonal testler) bilinmesi ve 

kullanılması oldukça faydalı olacaktır (Kaneko ve ark., 1997). Aşağıda 
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beşeri hekimlikte kullanılan ve rutinde en sık istenen test panellerine 

örnekler verilmiştir (Maralkır ve ark., 2016; Gülbahar ve ark., 2019; 

Bayraktar ve ark., 2021). 

1- Renal veya Böbrek Fonksiyon Test (RFT) Paneli: Kreatinin,  kan 

üre nitrojeni (BUN),  Glomerular filtrasyon hızı ölçümü (GFR),  24 

saatlik idrar kreatinin klirens testi,  idrar proteini,  idrarda albüminin 

tespiti. 

2- Elektrolit Paneli : Klor, sodyum, potasyum, bikarbonat  

3- Karaciğer Fonksiyon Testleri ALT (sGPT), AST (sGOT), ALP, 

GGT, Bilirubin (total, direk, indirek), total protein, albümin, globulin, 

albümin/globulin  oranı, protein elektroforezi, idrar proteini 

4- Kardiyak Markırlar:Troponin I veya T, CK-MB, CK Total- 

(NAC), LDH, AST, Miyoglobin, hs-CRP, BNP (B tipteki natriüretik 

peptid)  

5- Mineral Testler: Magnezyum, kalsiyum, demir, bakır, selenyum, 

çinko, manganez, krom, molibden, kükürt, iyot, flor. 

6- Vitamin Test Paneli: Karoten( Beta karoten), A vitamini, B1, B2, 

B3,  B5, B6, B12 Vitaminleri,  C vitamini,  D3 vitamini( 25 dihidroksi), 

E vitamini, K vitamini,  Folatlar (folik asit) 

7- Diyabet Test Paneli: HbA1c (G-like hemoglobin) testi (%4,5-5,9), 

Random kan şekeri testi (RBS), Açlık kan şekeri testi (AKŞ-FBS) (74-

106 mg/dL), Oral glikoz testi (OGTT), glikoz challenge test (GCT) 
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8- Tümör Markırları Paneli: AFP (inhibitörü fetoprotein), CEA 

(karsinoembriyonik Antijen), hCG (insan koryonik gonadotropin), 

CA15-3, CA19-9, CA72-4, CA125, HER2/ neu, CYFRA 21-1, PSA 

(prostat spesifik antijen), NSE (nöron spesifik enolaz), SCC antijeni, 

TPA (doku polipeptit Antijen), TPS (doku polipeptit spesifik Antijen), 

Östrojenik ve progesterone reseptörler, S-100B (S-100 B protein), 

Paraproteinler, CgA (Kromogranin A),TG (tiroglobulin),  Ferritin  

9- Hormonal Test Paneli: TSH(Tiroit Stimulating Hormone), Serbest 

T3, Serbest T4, estradiol, progesteron, testosteron, insülin benzeri 

büyüme faktörü (IGF-1), FSH (Folikül stimülan hormon), LH (lüteinize 

hormon), Prolaktin, GH (growth hormon), SHBG (Seks hormon 

bağlayıcı faktör), DHEA (dehidroepiandrosteron),  açlık insülin testi 

(Fasting Insulin Test) 

10- Lipid Test Paneli: Kolesterol, trigliserit, HDL ( yüksek dansiteli 

lipit), LDL ( düşük dansiteli lipit) 

11- C-Reaktif Protein (CRP) (Craven, 2019) 

3. SONUÇ 

Artık günümüz şartlarında bir hastalığın tanısını koymada sadece basit 

muayene ve hastanın hikayesini dinlemek, sonuca gitmek için çok riskli 

ve profesyonel olmayan bir yaklaşımdır. Modern dünyada mutlaka 

klinik muayeneyi destekleyecek bir takım testlerin yapılması 

gerekmektedir. Bu sebeple yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda, 

artık tüm hekimler hastalıkların teşhisini en isabetli şekilde koyup, en 
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ideal tedavilerini gerçekleştirebilmelidir. Bunun için bahsedilen 

biyokimyasal parametrelerden faydalanmak zorunludur. Özellikle 

biyokimyasal tahliller için geliştirilmiş profilleri de göz ardı 

etmemelidir. Bildirilen test panellerini, içeriklerini ve ne amaçla 

yapıldığını detaylarıyla öğrenip uygulaması kendilerine çok büyük 

avantajlar sağlayacak, en azından hastanın prognozu hakkında daha 

isabetli kararlar alarak, daha doğru tedavi yapmalarına yardımcı 

olacaktır. Hatta bu bilgilerle de yetinmeyip kendilerini her daim 

güncellemeleri onların mesleki yeteneklerini geliştirip, ilerlemelerine 

de katkı sağlayacaktır.  

Tablo. 4. Çiftlik hayvanları ile pet hayvanların serum biyokimyasal referans aralıkları 

(Merck Veterinary Manual by Fielder, S.E., 2015). 

Ölçülen Parametreler Çiftlik Hayvanları Pet Hayvanlar 

İstenen 

Madde 

Birimi Sığır Koyun Keçi At Domuz Kedi Köpek Tavşan 

Kolesterol mg/dL - 32-76 80-130 - 36-54 71-156 135-278 10-80 

 mmol/L - 1,35-1,97 2,07-3,37 - 0,93-1,40 1,8-4,0 3,5-7,2 0,3-2,1 

ALT U/L - 26–34 6–19 - 31–58 25–97 10–109 45–80 

AST U/L 60-125 60-280 167-513 160-412 32-84 7-38 13-15 35-130 

ALP U/L - 68-387 93-387 - 118-395 0-45 1-114 12-96 

GGT U/L 6-17,4 20-52 20-56 6-32 10-60 - - 0-7 

LDH U/L - 238-440 123-392 112-456 380-634 58-120 0-236 - 

SDH U/L 4,3-15,3 5,8-27,9 14-23,6 1-8 1-5,8 - - - 

CK U/L 0-350 8,1-12,9 0,8-8,9 60-330 2,4-22,5 69-214 52-368 140-372 

Amilaz U/L - - - - - 550–1458 226–1063 200-400 
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Tablo. 4.’ün Devamı. 

 

Ölçülen Parametreler Çiftlik Hayvanları Pet Hayvanlar 

İstenen 

Madde 

Birimi Sığır Koyun Keçi At Domuz Kedi Köpek Tavşan 

Ca mg/dL 8-11,4 11,5-12,8 8,9-11,7 10,2-13,4 7,1-11,6 8,7-11,7 9,1-11,7 11-14 

 mmol/L 2,0-2,8 2,8-3,2 2,2-2,9 2,5-3,3 1,7-2,9 2,2-2,9 2,3-2,9 2,7-3,5 

P mg/dL 5,6-8,0 5,0-7,3 4,2-9,1 1,5-4,7 5,3-9,6 3,0-6,1 2,9-5,3 4,0-6,5 

 mmol/L 1,8-2,6 1,6-2,3 1,4-2,9 0,5-1,5 1,7-3,1 1,0-2,0 0,9-1,7 1,3-2,1 

Mg mg/dL 1,5-2,9 2,2-2,8 2,8-3,6 1,4-2,3 2,7-3,7 1,7-2,6 1,6-2,4 - 

 mmol/L 0,6-1,2 0,9-1,3 0,3-1,4 0,6-0,9 1,1-1,5 0,7-1,1 0,7-1,0 - 

Na mEq/L  136-144 139-152 142-155 128-142 135-150 146-156 142-152 138-150 

K mEq/L  3,6-4,9 3,9-5,4 3,5-6,7 2,9-4,6 4,4-6,7 3,7-6,1 3,9-5,1 3,5-6,9 

Cl mEq/L  99-107 95-103 99-110 98-109 94-106 115-130 110-124 - 

Protein g/dL 6,7-7,5 6,0-7,9 6,4-7,0 5,6-7,6 7,9-8,9 6,0-7,9 5,4-7,5 5,4-7,5 

 g/L 67-75 60-79 64,70 56-76 79-89 60-79 54-75 54-75 

Albumin g/dL 2,5-3,8 2,4-3,0 2,7-3,9 2,6-4,1 1,9-3,9 2,8-3,9 2,3-3,1 2,7-5,0 

 g/L 25-38 24-30 27-39 26-41 19-39 28-39 23-31 27-50 

Globulin g/dL 3,0-3,5 3,5-5,7 2,7-4,1 2,6-4,0 5,3-6,4 2,6-5,1 2,7-4,4 1,5-2,7 

 g/L 30-35 35-57 27-41 26-40 53-64 26-51 27-44 15-27 

Bilirubin mg/dL 0-1,6 0,1-0,5 0-0,1 0-3,2 0-10 0-0,1 0-0,3 0-0,7 

 μmol/L 0-27,4 1,7-8,5 0-1,7 0-54,7 0-17,1 0,-1,7 0-5,1 0-12 

Üre (BUN) mg/dL 10-25 8-20 10-20 11-27 10-30 19,34 8-28 20-45 

 mmol 

ÜRE/L 

3,6-8,9 2,8-7,1 3,6-7,1 3,9-9,6 3,6-10,7 6,8-12,1 2,9-10 7,1-16,1 

Kreatinin mg/dL 0,5-2,2 1,2-1,9 1-1,8 0,4-2,2 1-2,7 0,9-2,2 0,5-1,7 0,5-2,5 

 μmol/L 44-194 106-168 88,4-159 35-194 141-239 80-194 44-150 44,2-221 

Bikarbonat mEq/L 

veya 
20-30 20-25 - 24-30 18-27 17-24 17-24 - 

Glikoz mg/dL 40-100 50-80 50-75 62-134 85-150 60-120 76-119 75-155 
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1. GİRİŞ 

İklim değişikliğinin tarım ve hayvancılık üzerindeki olumsuz 

etkilerine tüm dünya maruz kalmaktadır. Dünya nüfusun büyük bir 

bölümü geçimini tarımdan sağladığı ve gelişmekte olan ülkelerin 

sahip olduğu sosyal, teknolojik ve finansal kaynaklar, yeterli 

olmadığında, olumsuz etkilerden daha çok etkilenmektedir. Bu 

faktörlerin başında yüksek sıcaklık gelmektedir. Yüksek sıcaklıklar; 

üretim (büyüme, et - süt verimi ve kalitesi, yumurta verimi, ağırlığı ve 

kalitesi vb), üreme performansı, metabolik durumu ve bağışıklık 

sisteminin bozulmasına neden olmaktadır. Bu koşullar altında, 

hayvanın verimliliği ciddi şekilde etkilenmekte ve bu da hayvancılık 

endüstrisi için muazzam bir ekonomik kayıpla sonuçlanmaktadır. 

Çiftlik hayvanlarının dayanıklılığını artırmaya yönelik çeşitli 

stratejilerin geliştirilmesi için çevresel faktörlerin, hayvanların doğası 

ve endokrin sistemi ile ilişkisi araştırılmalıdır. Yapılan araştırmalara 

bakıldığında; çiftlik hayvanlarının zorlu iklim koşullarına ve çevresel 

faktörlere adaptasyonda hipotalamik-hipofiz-adrenal eksenin (HPA) 

anahtar rol oynadığı bildirilmektedir (Binsiya ve ark., 2017). Bu 

bölümde HPA ekseninin çevresel (dış) faktörlerden nasıl etkilendiği 

ve endokrin sistemi (iç) nasıl etkilediğine dair kapsamlı bilgiler 

sunulmuştur.  

Pek çok fiziksel, biyolojik ve sosyoekonomik faktörün birbiriyle 

etkileşimi herhangi bir bölgede uygulanan hayvansal tarımın doğasını 

ve kapsamını etkileyebilir. Bu faktörler içerisinde iklim, enfeksiyöz 

hastalıklar, paraziter enfestasyonlar, beslenme bozuklukları da yer 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER | 58 

 

almaktadır. Özellikle, birçok atmosferik parametreyi içeren iklim, 

herhangi bir hayvanın hayatta kalma ve üretken olma yeteneğini 

birçok yönden etkilemektedir. Çünkü ortam sıcaklığı ve yağış düzeni 

gibi iklim özellikleri, yıl boyu mera ve gıda kaynaklarını doğrudan 

etkiler. Yine hayvan sürüleri arasındaki hastalıklar ve paraziter 

salgınlar da problemler oluşturur. Sıcak bir iklimde, doğrudan güneşe 

ve radyasyona maruz kalma, nem, hayvanlar üzerinde baskı oluşturan 

diğer çevresel stres faktörleridir. Güneş radyasyonunun, otlayan geviş 

getiren hayvanların termoregülasyonu üzerinde büyük bir baskı 

kurduğu belirtilmektedir (Gebremedhin, 1985). Sıcak stresinin 

ekonomik kaybını ortaya koymak için Menéndez-Buxadera ve ark., 

(2012) yaptıkları çalışmada İspanya'daki yetiştirilen Granadina ve 

Payoya keçilerinde  süt verim kaybını rapor etmiştir. Aynı şekilde 

Finocchiaro ve arkadaşlarının (2005) yaptıkları çalışmada, İtalya Valle 

del Belice’deki araştırmasında süt koyunlarında da benzer sonuçlara 

varılmıştır. 

Adaptasyon, bir canlının çevresine uyum yeteneğini oluşturmasıdır. 

Hava ve iklim, hayvanların çevre ile adaptasyonunu kontrol eden 

önemli faktörlerdendir. İklim değişikliği, mahsul ve meranın 

verimliliğini kötü yönde etkilediği gibi, su kaynaklarının azalmasına 

da neden olmaktadır. Ayrıca, sıcaklık artışları parazit ve vektörlerin 

varlığını da ciddi oranda arttırır. Bu nedenle, çiftçilerin iklim 

değişikliği, doğal afetler ile iklimsel ve sosyoekonomik koşullar 

karşısında adaptasyonunu yükseltmek için güçlü stratejiler 

oluşturulmalıdır (Kandlinkar ve IPCC, 2007).  
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HPA ekseni (Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal), stres mekanizmasının 

ana merkezi konumundadır. Öncelikle, hipotalamustan kortikotropin 

salgılayan faktör (CRF) salınmaktadır. CRF, hipofiz bezindeki CRF 

reseptörlerine bağlanarak, adrenokortikotropik hormonun (ACTH) 

salgılanmasına neden olmaktadır. Sonrasında, ACTH, adrenal 

korteksteki reseptörlere bağlanarak kortizol salgılanmaktadır. Bir stres 

faktörüne yanıt olarak kortizol birkaç saat içinde serbest bırakılır. 

Kortizol belirli bir kan konsantrasyonuna ulaştığında hipotalamustan 

CRF aracılığı ile kontrol mekanizması devreye girmektedir. Strese 

tekrar tekrar maruz kalma ile organizma sürekli HPA ekseni 

aktivasyonu ile stres etkenine alışmaktadır. Bu nedenle, hipotalamus 

ve hipofiz bezlerinin kortizolün negatif geri bildirimine karşı uygun 

hassasiyet seviyesini koruması gerekmektedir. Çünkü, aktive olan 

stres , bireyin homeostatik zorluklarla karşı karşıya kaldığında hayatta 

kalma şansını artıran bir dizi davranışsal ve fizyolojik değişikliği 

başlatmaktadır (Shaji ve ark., 2016).  

1.1.  Isı Stresine Uyum Sağlamada Irk Farklılıkları 

Irklar arasında, hatta bir cins içindeki bireyler arasında ısı toleransı 

önemli farklılıklar gösterebilir. Yerli ırklar, hayatta kalma ve 

performans açısından egzotik ırklara ve melezlerine göre ısıya daha 

toleranslıdır (Das ve ark., 2016). Bos indicus, B. taurus'a kıyasla daha 

büyük çaplı ve daha açık tüy rengine sahip olduğundan ısıya daha 

dayanıklıdır (Vasantha ve ark., 2016).  

Dünyanın birçok bölgesinde iklim değişikliği, hayvan 

yetiştiriciliğinde büyük bir tehdit unsurudur (Gaughan ve ark., 2009).  
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Tablo 1. İklim kaynaklı çevresel stres faktörlerinin hayvanlar üzerindeki 

metabolik etkileri  

Etki Türü Stres türü Irk Kaynak 

Vücut ağırlığının 

azalması 

Isı stresi Koyun  

Büyüme, ergenlik ve 

olgunluk üzerinde 

olumsuz etki 

Isı stresi Buffalo 

 

Mitlohner ve ark., 

(2001) 

Yem alımında düşüş Isı ve nem 

stresi 

Buffalo Morand-Feher ve 

Doreau (2001) 

Domuzlarda iştah 

azalması ve büyüme 

Isı stresi Pigs Xue ve ark., (1997) 

DM alımında azalma Isı stresi Jersy Holter ve ark., 

(1997) 

Daha düşük yem 

verimliliği 

Isı stresi Kümes 

hayvanı 

Cahaner ve ark., 

(1995) 

Bağırsak motilitesinde 

ve gastrointestinal kan 

akışında azalma 

Isı stresi Kümes 

hayvanı 

Wolfenson ve ark., 

(1981) 

Azaltılmış yem alımı, 

azalan aktivite, artan 

solunum hızı ve artan 

periferik kan akışı 

Isı stresi 

 

 

koyun Sejian ve ark., 

(2012) 

Semen kalitesinde 

azalma 

Isı stresi       Bull Skinner ve Louw 

(1966) 

Semen üretiminin 

aşamaları 

Isı stresi Damızlık 

horozlar 

Banks ve ark., 

(2005) 

Düşük serum kalsiyum 

ve fosfor seviyesi 

Isı stresi Kuşlar McDaniel ve ark., 

(1995, 1996) 

Testis fonksiyonu 

üzerinde zararlı çoklu 

etkiler 

Isı stresi Kuş McDaniel ve ark., 

(1995, 1996) 

Üreme verimliliğinde 

azalma 

Isı stresi Koyun Thwaites (1971), 

Sawyer ve ark., 

(1979) 
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Hava sıcaklığının artışı, güneşin radyasyonuna kalınan yoğun 

maruziyet,  fazla nemli hava durumu genellikle hayvanların 

performansını azaltmaktadır (Sharma ve ark., 1983). Yapılan bir 

çalışmada, yüksek sıcaklıkların bir sonucu olarak; ısı stresinin meme 

salgı işlevini olumsuz etkilediği, bu nedenle süt ve yağ miktarının 

ciddi oranda azaldığı bildirilmektedir (Silanikove, 1992). Benzer 

şekilde, McDowell ve ark., (1976) yaptıkları çalışmada, süt veren bir 

Holstein ineği 18°C'lik bir hava sıcaklığından başka bir ortama 

transfer edildiğinde, enerji kullanım verimliliğinde %35'lik bir azalma 

ile birlikte süt üretiminin %15 oranında düştüğünü öne sürmüşlerdir. 

Hayvanlar ısı stresine karşı daha savunmasız olduğundan 30 °C’lik 

ısıda süt sığırlarında yem alımında azalma, süt üretiminde eksilme ve 

üreme performansında düşme görülür (Cavestany ve ark., 1985). 

Tablo 1, iklim değişikliğinin hayvancılıkta üretim üzerindeki çeşitli 

etkilerini özetlemektedir. 

1.2. Beyin Fonksiyonları Üzerine Stres Hormonlarının Etkisi 

Stres hormonu, nöronların ve nöral sinaptik bağlantıların yapısını 

değiştirerek beyindeki fizyolojik fonksiyonları düzenlemektedir. Stres 

hormonları, hem genomik olan, hem de olmayan mekanizmalar 

yoluyla beynin yapısal fonksiyonları üzerindeki etkilerini 

göstermektedir. Bunu nörotransmitterler ve diğer hücre içi ve hücre 

dışı aracılarla işbirliği içinde yaparlar. Steroidler, tekrarlayan stres 

durumları sırasında moleküler ve hücresel mekanizmaları yoluyla 

eksojen adrenal yolakta etkisini göstermektedir. Steroidler, serotonin, 

endojen opioidler, kalsiyum akımları, GABA-benzodiazepin 
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reseptörleri ve uyarıcı amino asitler gibi nörokimyasal sistemler 

aracılığıyla hipokampusta etkileşime girmektedir (McEwen ve ark., 

1999).  

1.3. Organların Eksenlerle İlişkisi  

Hayvanda homeostazı sağlama sürecinde hipotalamus, kan, tiroid, 

karaciğer, akciğerler, kalp, deri, hücre ve farklı oluşumlar önemli rol 

oynar. Hipotalamus genellikle ısı stresi sürecinde yem alımını azaltır, 

gölge yer arama, duruş değiştirme gibi davranışsal tepkiler verir. Stres 

hormonu ayrıca nöronların ve sinirsel sinaptik bağlantıların yapısını 

değiştirerek beyindeki işlevleri düzenler. Karaciğer, deri, kalp ve 

akciğerlerin etkileşimi neticesinde; solunum hızı, nefeslenme sayısı, 

rektal sıcaklık ve terleme hızında artış meydana gelmektedir. Isı stresi 

sırasında yaşanan oksijen eksikliğini korumak için vücut tarafından 

solunum hızı arttırılır. Yem alımının azalması ve aktivitenin düşmesi 

nedeniyle tiroitten tri-iyodotironin (T3) ve tiroksin (T4) salgılanması 

azalır. Isı stresi esnasında oksijen seviyesinin azalması nedeniyle 

hemoglobin içeriği ve glikoz artmakta, protein seviyesi ise 

düşmektedir.  

1.4. Hayvan Yetiştiriciliğinde HPA Ekseninin Önemi  

HPA ekseni aktivasyonu, stres sonucu adrenal bezden steroid 

hormonlarının salgılanmasına neden olmaktadır (Selye, 1939). 

Glukokortikoid salgılanması, hipotalamus ve hipofiz bezi arasındaki 

bağlantıya bağlıdır (Harris, 1948). Harris'in çalışmaları, hipotalamik 
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nöronlarda üretilen faktörlerin, ön hipofizden ACTH salgılanmasını 

düzenlediğini göstermektedir. ACTH, aynı zamanda beta endorfin, 

lipotropin ve melanotropinin bir öncüsü olan proopiomelanokortin 

(POMC) olarak bilinen daha büyük bir molekülden üretilmektedir 

(Matteri, 1994). ACTH tarafından uyarılan adrenal korteksten 

steroidler salgılanır. Glukokorkoidler, karaciğeri yağ ve proteini ara 

metabolitlere dönüştürmek için uyararak hepatik glukoneogenezde 

hayati bir rol oynar ve glikozu enerjiye dönüştürür. Glukokortikoidler 

ayrıca adrenal medulladan epinefrin sentezini, epinefrin ise 

glukoneogenezi ve lipolizi uyarır. Belirli bir glukokortikoid 

seviyesinin korunması, homeostaza ulaşmak için bu gereklidir. 

Glukokortikoid miktarının artması protein katabolizmasına, 

hiperglisemiye, immün sistemin baskılanmasına, enfeksiyon 

yatkınlığına ve depresyona neden olmaktadır. HPA ekseninin hipofiz 

bileşeninin aktivasyonuna çeşitli nöroendokrin hormonlar aracılık 

edebilmektedir. Kortikotropin Serbest Bırakma Faktörü (CRF), önemli 

ACTH düzenleyici faktörlerden biridir. Artan plazma ACTH 

konsantrasyonu, adrenal korteksten glukokortikoidleri serbest 

bıraktırır. Adrenal bez, anatomik olarak adrenal medulla ve korteks 

gibi endokrin organlardan oluşmaktadır. Adrenal medullanın öncü 

salgıları epinefrin, norepinefrin ve dopamindir. Adrenal korteks, 

minerelokortikoid sentezinden sorumludur. Minerelokortikoid, 

hayvanların elektrolit dengesi yoluyla homeostaziye ulaşmasına 

yardımcı olmaktadır. Vücutta stresin yönetilmesinde adrenal bez rol 

oynar. Bu bezin hipotalamusla arasındaki ACTH, CRH, Vasopressin 
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(VP) ve adrenal korteksten glukokortikoidlerin salgılanmasına aracılık 

ettiği bilinmektedir (Mazzocchi ve ark., 1997).  

Aktive HPA ekseni, strese karşı önemli ve karmaşık bir adaptif yanıt 

oluşturmaktadır (Seggie ve Brown, 1982). Ayrıca, strese bağlı, HPA 

ekseni üzerindeki glukokortikoid aracılı negatif geri beslemenin 

etkinliği de değişmektedir (Plotsky ve ark., 1993). Beyin, stres 

etkenlerini ayırt etme ve mevcut stres etkenleriyle başa çıkmak için 

gereken fizyolojik tepkiyle ACTH' yi serbest bırakma yeteneğine 

sahiptir. HPA tepkisini düzenleyen serum katekolamin 

konsantrasyonları, akut stres ile yükselir, ancak artışın büyüklüğü stres 

etkenlerinin yoğunluğuna bağlıdır (Natelson ve ark., 1981). HPA 

ekseninin aktivasyonu, HPA'nın nöro-endokrin iletişimi ve HPA'nın 

diğer eksenlerle ilişkisi, aşırı kalabalık, çok yüksek ya da çok düşük 

ortam sıcaklığı, fazla rüzgârlı hava veya anormal yağışa bağlı 

durumlar hayvanlarda görülen strese karşı bir yanıt oluşturur. HPA 

ekseninin aktivasyonu, çeşitli duyu organlarından gelen duyusal 

girdileri de içermektedir. HPA ekseninin aktivasyonu ayrıca immün 

strese istemsiz bir yanıt verebilmektedir. Vücut, homeostaziye 

ulaşmak için gereken büyüklükte HPA yanıtı oluşturur. Beyin 

tarafından algılanan stres, bazı nörotransmitter ve nöropeptidi de 

etkilemektedir. Norepinefrin (NE), dopamin (DA), epinefrin (EPI), 

serotonin (5-HT) gibi indoleaminler ve asetilkolin (Ach), gama amino 

bütirik asit (GABA) gibi nörotransmitterler de bu arada aktive 

olmaktadır. Bu nörotransmitterler sinir uçlarında depolandığı için 

kendiliğinden salınmaktadır. Kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH) 
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nöronlarının aktivitesini etkiler (Muller ve Nistico, 1989). Tropikal ve 

subtropikal bölgelerde bir hayvan, çevre sıcaklığı üst kritik sıcaklık 

seviyesini aştığında türe bağlı olarak ısı stresi yaşar. Bos Taurus'un 4 

ila 24°C arasındaki sıcaklıklarda iyi bir performans gösterdiği, ancak 

25°C'yi aşan sıcaklıklarda ısı stresine girdiğinde de verim düşüklüğü 

yaşadığı bildirilmektedir. Ayrıca, tropikal bölgelerin yerli ırkları (Bos 

indicus) 15 - 27°C arasında iyi bir performans göstermekte ve yalnızca 

sıcaklıklar 35°C'yi aştığında üretim düşmektedir (FAO, 2011).  

Stresin yoğunluğuna bağlı olarak, HPA ekseninin aktivasyonu da 

stresi farklılaştırmakta ve HPA ekseninin aktivasyonunu da 

etkilemektedir. Akut stres, HPA ekseninin sadece kısa süreli 

aktivasyonuna neden olur. Bu tip aktivasyonda üretilen glukortikoid, 

normal fizyolojik ve adaptif süreci kolaylaştıran koruyucu ve 

fonksiyona sahiptir. Ancak kronik stres, glukortikoidin uzun süreli bir 

artışına neden olmaktadır (Salak-Johnson, 2011). Glukokortikoid, 

beyinde bulunan CRH nöronlarını ve adrenerjik olmayan nöronları 

negatif bir geri besleme mekanizması yoluyla inhibe etmektedir. Bu 

sadece stres ekseninin kısa süreli aktivasyonunda meydana gelir. 

Ancak uzun vadeli aktivasyonda endokrin sistemin işlevlerini 

engeller. Bu da sırayla büyümeyi, üremeyi ve hayatta kalma şansını 

azaltmaktadır. Ayrıca, iştah ve gıda alımı da uzun süreli stresten 

olumsuz yönde etkilenmektedir (Sapolsky ve ark., 2000).  

Hayvanın normal işlevine geri dönmesi ya da hayvanın homeostatik 

bir duruma ulaşması, stres ekseninin baskılanmasıyla elde 

edilmektedir. Bu durum, beyin sapındaki noradrenerjik olmayan 
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nöronlar, CRH nöronları veya hipofizdeki kortikortroflar üzerindeki 

glukokortikoidler tarafından negatif geri besleme inhibisyonu ile 

şekillenmektedir. Kronik veya akut stres durumlarında, geri besleme 

mekanizmasında adaptif bir mekanizma işler. Bu durum, hayvanın 

adaptasyonu için önemlidir. Bu yüzden, adaptasyon sağlayamayan 

hayvanlarda, sürü içerisinde olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir.  

2. SONUÇ 

HPA ekseni, sağlıklı yaşamın sürdürülebilmesi için stres 

mekanizmasını düzenlediği birinci basamak olarak 

değerlendirilmektedir. Çünkü HPA ekseni hayati fonksiyonları 

sürdürmek için düzenli enerji temini yoluyla adaptasyon sürecini 

destekleyen glukokortikoidi koordine etmektedir. Bu yüzden, iklim ile 

ilişkili çevresel strese uyum sağlama yeteneğini HPA ekseni 

aracılığıyla endokrin sistem gibi pek çok sistemin etkileşimini 

incelemek, gelecekteki çalışmalar için ümit vadetmektedir. İklim 

değişikliği, hayvancılık üretimi ve veriminde ciddi kayıplara neden 

olduğundan dolayı, dünyanın değişen iklim koşulları altında olumsuz 

etkilenen hayvan verimliliğini düşürmeden ya da belirli bir düzeyde 

kalmasını planlayan çalışmalar sayesinde, bulunduğu ekolojiye göre 

uygun ırkların kullanılmasına olanak sağlaması beklenmektedir.      
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GİRİŞ 

Sancı aslında bir hastalık olmayıp, atların mide bağırsak kanalındaki 

herhangi bir ağrı duyusunu yansıtan genel bir terimdir. Atların yaşam 

kalitesini artırmak için koliğin nedenlerini, belirtilerini, teşhisini, 

tedavisini ve alınacak önlemleri bilmek oldukça önemlidir. Değişik 

etiyolojik nedenlerle ortaya çıkmakla beraber genelde obstruktif 

(tıkanma), patolojik vaziyet değişiklikleri, gaz birikimi, parazit ve 

enteritis nedeniyle oluşurlar (Radostits ve ark., 2007). Bunun yanında 

atın ırkı, yaşı ve yönetimsel farklılıklara bağlı olarak da sancı 

prevalansında artışlar ortaya çıkabilir (White ve Edwards, 2001). Arap 

ırkı atlar (Proudman ve Holdstock, 2000), melez atlar (Mehdi ve 

Mohammad, 2006) ve yaşlı atların koliklere daha duyarlı oldukları 

ifade edilmiştir. Standardbred atlar ve sıcakkanlı aygırlarda, inguinal 

halkalarının daha büyük boyutta olmalarından dolayı kasık fıtıklarına 

daha çok rastlanmaktadır. Genç ve yaşlı atlar daha az oranda basit 

sancı riski altındadırlar. Orta yaşlı atların yaşlı atlara göre sancı 

konusunda daha yüksek risk altında olduğu bildirilmiştir. Sütten 

kesilen ve genç atların ileosekal tıkanmalara sahip olma olasılığı daha 

yüksekken, yaşlı atlarda (>12 yaş) boğucu lipomlar ve ameliyat 

gerektiren sancı vakalarına daha çok rastlanır. Cinsiyetle alakalı 

olarak aygırlarda özellikle inguinal fıtıklara bağlı, kısraklarda ise 

doğum sonrası dönemde büyük kolonun yer değiştirmesi (volvulus) 

olaylarına daha sık rastlanmaktadır (Proudman, 1992; Tinker ve ark., 

1997). 
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Atların gastrointestinal sisteminin diğer türlere nazaran farklı 

anatomik yapısı, sindirimin doğası ve insanlar tarafından uygulanan 

yönetim farklılıkları sancı için çok faktörlü predispoze faktörler 

arasında yer almaktadır (Krunkosky ve ark., 2008). Atlar kendi beden 

yapılarına oranla nispeten küçük bir mideye sahip monogastrik 

hayvanlardır. Sindirim kanalları ön, orta ve arka sindirim kanalı olarak 

3 bölüme ayrılarak incelenir. Ön sindirim kanalını özefagus ve mide, 

orta sindirim kanalını ince bağırsaklar ve arka sindirim kanalını ise 

kalın bağırsaklar oluşturur. Sekum, atın sağ tarafında bulur. Başlıca 

fermantasyonun meydana geldiği bölümdür. Bu bölümde 

karbonhidratlardan fibrolitik bakteriler tarafından fermente edilerek 

oluşturulan uçucu yağ asitleri, atın toplam enerjisinin % 60-70'ini 

oluşturmaktadır (Bentz, 2014). Atların sekum ve kalın bağırsağı gıda 

maddelerinin sindirimine yardımcı olan iyi ve kötü bakteri dengesi 

anlamına gelen arka bağırsak fermenterleri olarak sınıflandırılırlar 

(Costa ve ark., 2012). Arka bağırsak bölümü sadece bir fermantasyon 

bölgesi değildir, aynı zamanda bağışıklık tepkisini uyarmaktadır. 

Patojenlere karşı korunma, toksinlerin üretimi ve nötralizasyonu gibi 

işlevleri de vardır (Milinovic ve ark., 2010). Sekal mikrobiyom son 

derece hassastır ve gastrointestinal hastalık ve diyet değişiklikleri gibi 

faktörlerden etkilenerek sistemik sonuçlara ve hatta ölümlere yol 

açabilir (Bentz ve Bradford, 2014). Gastrointestinal mikrobiyota 

sadece sindirim için değil, aynı zamanda kolonik hastalıklarda da 

önemli bir rol oynamaktadır. Bağırsak mikrobiyomu, vücutta bulunan 

en yoğun, en dinamik ve karmaşık mikroorganizma 

popülasyonlarından biridir. Bozulan mikrobiyom, fırsatçı ve patojenik 
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bakterilerin çoğalmasına izin verir ve sancı ile sonuçlanabilen çok 

sayıda gastrointestinal hastalığa neden olabilir (Marcio ve ark., 2012; 

Bentz, 2014; Clark, 2016). Bu nedenle normal, sağlıklı ve dengeli 

bağırsak mikrobiyotası, hayvanın genel refahı için hayati önem taşır. 

Dış faktörleri ve aynı zamanda bunların bağırsak mikrobiyotasını nasıl 

etkilediğini anlamak, sancı ile sonuçlanan gastrointestinal hastalıkların 

tedavilerini ve prognozlarını daha etkili sağlayabilir (Bland, 2016). 

Genel olarak bir yıl içerisinde bir popülasyondaki her 100 attan 

yaklaşık 4-10 tanesi sancı durumuyla karşı karşıya kalabilir. (Hillyer 

ve ark.,2001; Traub ve ark.,2001) Ayrıca bu vakalardan bazılarında 

nüksler görüldüğü, hatta aynı atta birkaç kez ortaya çıkabildiği ifade 

edilmektedir (Traub ve ark.,2001). Yedirilen yemin türü (Concalves, 

2002), ani yem değişimleri (Archer ve Proudman, 2006) ve beslenme 

şekli sancı için önemli risk faktörleridir. Kötü kaliteli sap ve 

samanların atlar tarafından sindirilmesi oldukça zordur. Ayrıca hiç ot 

bulunmayan veya kısa otlara sahip meralarda otlatılan atların kum 

sancısına daha duyarlı olacağı bildirilmiştir (Hudson ve ark., 2001). 

Sindirilebilirliği düşük olan kaba yemlerin veya özellikle liflerin 

peklik sancısına neden olduğu bilinmektedir. Tane konsantre yemlerin 

aşırı tüketilmesi sancı ve lamitis riskini arttırır. Ayrıca diyetteki tahıl 

fazlalığı gaz üretimini artırarak dilatasyon ve yer değiştirme 

sorunlarına neden olabilir. Yeşil meralarda otlama veya yeşil yoncanın 

mide dilatasyonuna neden olma riski vardır (Hudson ve ark., 2001; 

Little ve Blikslager, 2002). Atlarda su alımının azalması (Scantlebury 

ve ark., 2011; Archer ve Proudman, 2006) ve özellikle ağır işlerden 
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sonra aşırı su içirilmesi (Hillyer ve ark., 2002) sancı gelişiminde bir 

risk faktörü olarak kabul edilmektedir. 

Diş bozukluğu olan atlarda özellikle tekrarlayan tarzda sancı 

olaylarıyla karşılaşmak mümkündür (Scantlebury ve ark., 2011). Bu 

durumda iyi çiğnenmemiş ve yeterince sindirilmemiş uzun lifler 

bağırsaklara geçerek basit kolonik tıkanmalara neden olabilmektedir 

(Toit, 2009). 

Soğuğa maruz kalma (Mott, 2004, Scantlebury ve ark., 2011) 

yorgunluk, bitkinlik, yağışlı/fırtınalı havalar ve aşırı çalışma gibi 

durumlar sindirim sistemini olumsuz etkilediğinden atları sancılara 

karşı daha duyarlı hale getirirler (Mott, 2004). Soğuk havalar su 

alımını etkileyerek, artan peklik nedeniyle sancılar meydana 

gelebilmektedir (Tinker ve ark., 1997). 

 Parazitlerlere bağlı olarak değişik sancı vakalarıyla da 

karşılaşılmaktadır. Taylarda askaridlere bağlı tıkanıklıklar, tenyalar 

nedeniyle oluşan sancılar ve strongylus türlerinin neden olduğu 

vakalara düşük oranda rastlanabilmektedir (Uhlinger, 1992). 

Her ne kadar sancı riskini artırıcı mekanizması bilinmese de yapılan 

transportlar sancıya neden olabilmektedir. Bu nedenle  at sahipleri 

genellikle nakil öncesinde hayvanlarını sancılardan korumak için 

laksatifler uygulamaktadır (Uhlinger, 1992; Tinker ve ark., 1997; 

Hilyer ve ark., 2002). 

Sancılı atların muayeneleri sonucunda basit obstrüksiyon veya 

spazmodik sancıların baskın olarak ortaya çıktığı gözlenmiştir. 
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Özellikle cerrahi müdahale gerektiren ve bağırsaklarda tıkayıcı veya 

boğucu özellikteki sancı vakalarına düşük oranda (%2-4) 

rastlanmaktadır (White, 2006). 

Sancının neden olduğu en önemli kayıp atların ölümüdür. Sancıya 

bağlı ölümler atlarda yaşlılıktan sonra ikinci sırada yer almaktadır 

(Tinker ve ark., 1997). Bu yüzden sancıların erken teşhisi özellikle 

ölüm oranlarının azaltılarak, hayvan sahiplerindeki duygusal 

travmaların önlenmesi ve tedavi maliyetlerinin azaltılması adına 

oldukça önemlidir (Dukti ve White; 2009). 

Başlıca Sancı Tipleri 

A. Timpanik (Flatulent) sancı 

Timpanik sancı olarak da bilinen gaz sancısı, bağırsaklardaki aşırı 

fermantasyon sonucu veya bağırsaklardaki gazın hareket etme 

yeteneğinin azalmasına bağlı olarak atın sindirim sisteminde gaz 

birikmesi nedeniyle ortaya çıkar (Moore ve James, 2014). Genellikle 

yemlerdeki bir değişikliğin sonucudur. Ancak yemlerdeki kaba yem 

oranının az oluşu, parazitler ve antiparaziter ilaç uygulamaları iç 

organların gerilmesine ve basınç reseptörlerinde değişikliklere sebep 

olur. Sonuç olarak ağrı noktalarının uyarılması hafif veya şiddetli 

sancıların ortaya çıkmasına neden olabilir (Briggs ve Karen, 2014; 

Moore ve James, 2014). 

B. Obstruktif (Impaction) sancı 

Bu tip sancıların en olası nedenleri arasında atın padoğunda uzun süre 

dinlenmesi ve fazla miktarda konsantre yem tüketmesi veya diş 
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bozuklukları nedeniyle yemin yeterince sindirilememesi gibi nedenler 

sayılabilir. Bu tip olaylar genellikle bir kaç günlük sıvı - mineral yağ 

tedavisine iyi yanıt vermektedir.  Ancak ciddi vakalarda cerrahi 

müdahaleler gerekebilir. Tedavi edilmeyen vakalar ölümle 

sonuçlanabilir. Genellikle bu tip sancılar kış aylarında daha fazla 

ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu mevsimde atlar daha az su tüketir ve 

yeşil ot yerine daha fazla kuru yem yerler. Bu tip yemler de sıkışma 

ihtimali daha yüksek olan kuru bağırsak içeriğinin oluşmasına neden 

olur (Briggs and Karen, 2014). 

C. Patolojik Vaziyet Değişikliklerine Bağlı (Ekstra luminal) Sancı 

Bağırsakların mekanik olarak tıkanması veya yer değiştirmesi sonucu 

kan desteğinin sağlanamadığı durumlarda ortaya çıkan sancıdır. 

Volvulus, bağırsakların mezenter ekseni boyunca bir bükülme, bir 

burulma veya bağırsağın ekseni boyunca uzunlamasına dönmesidir 

(Smith ve Bradford, 2002). Bağırsağın değişik kısımlarının kendi 

üzerine kıvrılması söz konusudur. En olası şekilde ince bağırsak veya 

kolonun bir kısmı etkilenir. Kan akımının aksaması nedeniyle oldukça 

ağrılı olan bu durumun kısa sürede cerrahi olarak düzeltilmesi 

gereklidir (Reed ve ark., 2010). 

İnvaginasyon, bir bağırsak bölümü felç olduğunda, izleyen bağırsak 

parçasının kendi içinde "teleskoplar" yaptığı ve bu nedenle hareketli 

bölümün hareketsiz bölüme kendini ittiği bir sancı şeklidir. En sık 

ileosekal birleşim bölgesinde oluşur ve acil ameliyat gerektirir. 

Genellikle tenyalar başta olmak üzere hemen daima parazit 

kaynaklıdır (Briggs ve Karen, 2014). 
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D. Spazmodik Sancı 

Bağırsak kasının periyodik spastik kasılmasıyla ortaya çıkan veya 

visseral ağrı ile karakterize sancı türüdür. Gastrointestinal mukozanın 

uygun olmayan gıda maddeleri, heyecanlanma ve çalışma sonrası 

soğuk su içilmesi gibi nedenlere bağlı tahriş olması sonucu ortaya 

çıkan ve en sık görülen sancı türüdür (Moore ve James, 2014). Bu tip 

sancı formunun klinik belirtileri genellikle hafif ve geçicidir, 

spazmodik koliğin yaklaşık %22'si tenyalarla ilişkilidir (Briggs ve 

Karen, 2014). 

Sancıda Klinik Bulgular 

Enterit, kolit, peritonit ve bağırsak yırtılması gibi olaylarda yüksek 

vücut ısısı, bunun yanında artmış kalp ve solunum frekansı, uzamış 

kılcal damar dolum süresi, mukoz membranların (diş eti) renginde 

değişiklik, fizik muayenede değişen bağırsak peristaltik sesleri gibi 

bulgular sancıyla alakalı olarak saptanabilir (Larson ve Erica, 2014). 

Ayrıca sancının şiddetiyle alakalı olarak karın bölgesini tekmeleme 

veya ısırma, yerde yuvarlanma, yatıp kalkma gibi hareketler de 

gözlenebilir (Bentz ve Bradford, 2014). Ayrıca ayakta dururken 

sürekli ayak değiştirme, dışkının kıvamı ve miktarında değişiklik, 

salya akıntısı (pityalismus), iştah kaybı, kıl örtüsünde karışıklık ve 

kilo kaybına da rastlanabilir (Bentz ve Bradford, 2014). 

Sancının Teşhisi 

Uygun prognoz ve ölüm oranının azaltılması adına erken teşhis 

önemlidir (Dukti ve White, 2009). Anamnezde atın ne zaman sancı 
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belirtileri göstemeye başladığı, antiparaziter ilaç kullanım durumu ile 

steroid olmayan yangı giderici ilaçların (NSAID) kullanımları 

hakkında bilgi alınmalıdır (White ve Edward, 2001). Klinik bulgular 

medikal olarak tedavi edilebilecek sancı vakalarının cerrahi olarak 

müdahale edilmesi gerekenlerden ayırt edilmesinde önemlidir (Ihler 

ve ark., 2004; Sutton ve ark., 2009). 

Kalp frekansı, mukoz membranların rengi (Ihler ve ark, 2004; Sutton 

ve ark., 2009), kapillar dolum zamanının tespiti (Sutton ve ark , 2009) 

kardiyovasküler sistemin değerlendirilmesinde önemli klinik 

parametrelerdendir ve ölümcül endotoksemi vakalarında olumsuz 

yönde etkilenirler (Skyes ve Furr, 2005) Bu nedenle vakanın 

değerlendirilmesinde önemli bir rol oynarlar. Ağrının derecesine ilave 

olarak, vücut sıcaklığının 38oC’den farklı olması sancı vakalarının 

prognozunun tayininde önemlidir. Sancılı atlarda vücut ısısı genellikle 

normal aralıkta olmasına rağmen, bazı şok vakalarında 

düşebilmektedir (Hillyer ve ark., 2008). Akut durumlarda veya kum 

sancısı görülen vakalarda da artabilir (Alsaad ve Nori, 2010). 

Sancı vakaları kapillar damarların yeniden dolma süresini ve nabız 

frekansını arttırır (Hillyer ve ark., 2008; Sutton ve ark., 2009; Alsaad 

ve Nori, 2010) ve bu parametreler sancılı bir atın prognozunun 

değerlendirilmesinde büyük önem taşırlar (Southwood ve ark, 2010). 

Prognozun iyi kabul edildiği vakalarda nabız frekansı 80/dakika'nın 

altındadır. Ancak frekans 100 nabız/dakika'ya ulaşırsa bu kötü 

prognozun göstergesi olarak kabul edilir. Sancılı atların prognozunu 

tahmin etmede solunum hızı daha az önemlidir, ancak sancılı atlarda 
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ağrı veya gelişen asidozis nedeniyle frekansın arttığı da 

söylenmektedir (Bryan, 2009). 

Mukoz membranların incelenmesi, hidrasyon ve kardiyovasküler 

durumlarla şokun derecesi ve endotokseminin değerlendirilmesi 

noktasında önemlidir. Solgun ve kuru mukoza koma durumunun 

göstergesi iken, koyu kırmızı ile mor renk eşliğinde uzamış kapillar 

dolum zamanı ise şiddetli dehidrasyon ve şokun göstergeleridir. Karın 

şişkinliği sancılı atlarda nadiren fark edilir, ancak simetrik olan karın 

şişkinliği küçük kolonda gaz birikimini yansıtırken, sağ taraftaki 

şişkinlikler sekumdaki gaz birikiminin göstergesidir. Nazogastrik 

sondalama, sancının tanısında ve atların kusamaması nedeniyle tedavi 

edilmediği takdirde mideyi yırtacak olan mide dilatasyonlarının 

giderilmesinde önemli bir uygulamadır (Ferraro, 2008). Rektal 

muayene, klinisyenin ulaşabileceği organları inceleyebilmesi adına 

sancının tanısında önemli bir uygulama olup, pelvik fleksuranın 

impaksiyonu gibi bazı vakalar rektal palpasyonla kesin olarak teşhis 

edilebilir (Ferraro, 2008; Hillyer ve ark., 2008). Bağırsak ileusu 

vakaları, rektal muayenede normal duvar kalınlığına sahip şişkin ince 

bağırsağın palpe edilebilen halkaları ile tanınabilir (Hilyer ve ark., 

2002). Şişkinleşmiş ince bağırsaklar dikey veya yatay olarak lokalize 

olan bir akordiyon şeklinde hissedilebilir (White ve Edward, 2001). 

Mezenteriyumun gerilmesi, bağırsaklardaki ağır içeriklerin onu aşağı 

doğru çekmesi veya ince bağırsağın kendi içine bükülmesi ya da iç içe 

geçmesi durumunda tespit edilebilen bir durumdur. Rektum boşsa, bu 

kısmi veya tam tıkanıklığa işaret eden bir bulgudur. Bu gibi durumlar 
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mineral yağ uygulaması ile ayırt edilebilirler ve kısmi tıkanıklıkta yağ 

rektumdan dışarı çıkarken tam tıkanıklıklarda bu durum gerçekleşmez 

(Bryan, 2009). Sancılı bir atta rektal muayene önemli olmasına 

rağmen küçük boyutlu ve şiddetli karın ağrısı olan atlarda 

uygulanması zordur (Mezerova ve ark., 2001). Bununla beraber rektal 

palpasyon bulguları nihai karar vermede tek başına güvenilir değildir 

ve diğer muayenelerin sonuçları ile beraber yorumlanmalıdır (Bryan, 

2009). 

Rektal muayene ile ulaşılamayan organların muayesinde 

ultrasonografiden yararlanılır (Ferraro, 2008). Artan periton sıvısı 

hacmi ile karakterize olan mide yırtılması tanısını doğrulamada 

perkütan ultrasonografi kullanılmaktadır. Abdominal ultrasonografi 

obstrüksiyon ve strangülasyon gibi ince ve kalın barsak hastalıklarının 

kesin tanısında da kullanılabilir (Hillyer ve ark., 2008). 

Karın bölgesinin her iki tarafında, son kaburga kenarına paralel olarak 

steteskop ile oskültasyon muayenesi yapılır ancak 

mikroorganizmaların ürettiği gaz sesi ile bağırsak hareketlerine bağlı 

oluşan sesleri karıştırmamak için dikkatli olunmalıdır (White ve 

Edward, 2001). Sonuncusu yem yedikten hemen sonra artar, sancı 

vakalarında ise bu ses azalır veya hatta durum şiddetliyse 

duyulmayabilir (Hillyer ve ark., 2008; Scantlebury ve ark, 2011). 

Sancının Tedavisi 

Atlarda sancı vakaları sancının nedenine göre medikal, cerrahi veya 

hem medikal hem de cerrahi olarak tedavi edilebilirler (Hillyer ve 
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ark., 2008). Hafif tarzdaki sancılar herhangi bir müdahale 

gerektirmeden veya minimum tıbbi yardımla bile rahatlayabilirler 

(Bryan, 2009). Bununla beraber özellikle strangulasyonlu patolojik 

yer değiştirme olguları cerrahi müdahale yapılmadığı sürece hemen 

daima öldürücüdür (Van der Linden ve ark., 2003). Prognoz açısından 

medikal olarak tedavi edilebilen sancılar, cerrahi işlem gerektirenlere 

nazaran daha elverişlidirler (Sutton ve ark., 2009). Bu noktada 

medikal müdahale veya cerrahi işlem gerektiren vakaların ayrımının 

yapılması prognoz açısından önemlidir (Bryan, 2009). Abdominal sıvı 

protein konsantrasyonunun ölçülmesi ve bu sıvının renginin 

değerlendirilmesi, tıbbi ve cerrahi yöntemle tedavi edilebilecek 

vakalar arasında ayrımın yapılmasına yardımcı olur (Hillyer ve ark., 

2002). Atlarda sancının tedavisindeki temel ilkeler gastrointestinal 

sistemin dekompresyonu, ağrı duyusunun yönetimi, biyokimyasal ve 

sıvı dengesizliklerinin düzeltilmesi, gastrointestinal motilitenin 

uyarılması ve ayrıca gastrointestinal inflamasyonun azaltılmasıdır. 

Ağrı şiddetliyse ve medikal tedaviye yanıt vermiyorsa, acil cerrahi 

müdahale endikedir (David, 2011). 

1. Mide ve Kalın Bağırsağın Dekompresyonu 

Gaz veya sıvılar nedeniyle dilatasyona uğramış midenin 

dekompresyonu sancı duyusunun azaltılmasına yardımcı olur ve bu 

işlem için nazogastrik sonda uygulanabilir. Gastrik reflü oluşmadığı 

sürece bu uygulamaya devam edilebilir (Hillyer ve ark., 2008). 

Sekum, gaz birikiminin en sık görüldüğü yerdir. Bu gazın 

uzaklaştırılması için, sağ taraftan sekuma punksiyon yapılabilir. 
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Ancak sekuma punksiyon yapmanında ufak bir cerrahi girişim 

olduğunu unutmamak gereklidir (Southwood ve ark., 2010). 

2. Analjezikler 

Analjezikler, sancılı hayvanları rahatlatarak kendilerine zarar 

vermesini önlerler (White, 2006). Bir atın sancılı dönemlerinde en çok 

kullanılan ağrı kesiciler arasında özellikle nonsteroid antiinflamatuar 

ajanlar (NSAID) yer alır (Robertson ve Sanchez, 2010). Atlarda 

cerrahi müdahale gerektiren ya da gerektirmeyen sancılara bağlı ağrı 

duyusunu ortadan kaldırmak için kullanılan NSAID’lar arasında 

Fluniksin meglumin, ketoprofen, fenilbutazon (White, 2006; 

Robertson ve Sanchez, 2010) ve meloksikam (Mezerova ve ark., 

2001) gibi ajanlar yer alır. Bu ilaçlar aynı zamanda sancıyla alakalı 

endotokseminin kontrolünde de kullanılırlar (Marshall ve Blikslager, 

2011). NSAID’ler ağrı kesici olarak kullanıldıklarında farklı etkilere 

sahiptirler ve bu durum ya etki biçimlerine ya da dağılımlarına bağlı 

olabilmektedir. NSAID ajanlar farklı dokulara farklı seviyelerde 

dağılırlar. Örneğin, fenilbutazon kaslarda iç organlara nazaran daha 

fazla konsantre olur. Bu nedenle de somatik ağrıları dindirmede daha 

etkilidir. NSAID, siklo-oksijenaz-1 ve siklo-oksijenaz-2 enzimlerini 

farklı düzeylerde inhibe ederler ve bu enzimler farklı dokularda farklı 

konsantrasyonlarda dağılmışlardır (White, 2006). 

Flunixin meglumin, spazmolitik ve analjezik etkili bir ilaç olup 

(Huskamp ve Scheidemann, 2000) 1 mg/kg dozunda tek doz olarak 

intravenöz, intramüsküler veya peros yolla uygulandığında birçok 

sancı durumunu tedavi edebilir (Robertson ve Sanchez, 2010). 



85 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER 

 

Flunixin meglumin nispeten uzun etki süresine sahiptir (White, 2006). 

Bununla beraber siklo oksijenaz enziminin inhibisyonu nedeniyle 

oluşan iskemi nedeniyle Flunixin meglumin'in ince bağırsak mukoza 

hasarının iyileşmesini etkilediği de ifade edilmiştir  (Marshall ve 

Blikslager, 2011). NSAID ajanların özellikle de fenilbutazonun 

dezavantajları arasında gastrointestinal ülserler ve böbrek hasarları 

gibi durumlar yer almaktadır (White, 2006). 

Ksilazin, romifidin ve detomidin gibi alfa-2 adrenerjik agonistleri hem 

analjezik hem de kas gevşetici etkileri olan sakinleştiricilerdir. Bu 

nedenle atlarda sancının kontrolünde oldukça faydalıdırlar. 

Bağırsakların gerilmesi veya bağırsak boğulmalarının neden olduğu 

sancıların rahatlatılmasında önemli bir etkiye sahiptir. Ancak bu tip 

ilaçların bradikardi gibi yan etkileri vardır (Lowe ve ark., 1980; 

Dabareiner ve White, 1995). Detomidin’in ağrı belirtilerini 

gizleyebildiği, sancının altta yatan nedenini klinisyenin teşhis etmesini 

zorlaştırdığı ve bağırsak hareketliliğini azaltıcı etkisinin olduğu 

bilinmektedir. Detomidin etkili bir ilaçtır. Bu sebeple ilacın 

uygulamasından sonraki 30-60 dakikalık süreçte sancı belirtilerinin 

devam etmesi, altta yatan ve sancıya neden olan nedenin önemli 

olduğunu, bu nedenle cerrahi müdahalenin gerekliliğini gösteren 

önemli bir bulgudur (Dabareiner ve White, 1995). 

Kısmi bir agonist ve antagonist opioid olan butorfanol, en az yan etki 

ile en iyi sancı kesici özelliğe sahip bir ilaçtır. Tek başına, ksilazin 

veya detomidin ile kombinasyon halinde de kullanılabilir. Doz aralığı, 

sancının şiddetine bağlı olarak 0.05-0.1 mg/kg vücut ağırlığıdır 
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(David, 2011). Spazmolitik ilaçlar, bağırsak spazmlarını azaltarak 

analjezi sağlarlar. Hyoscine-N-butylbromide, merkezi ve periferik 

olarak etki eden bir antikolinerjiktir. Atlarda karın ağrısının tedavisi 

için yaygın olarak kullanılan bir spazmolitiktir. Ancak atropin gibi 

diğer antikolinerjiklere kıyasla bağırsak üzerinde daha kısa süreli 

farmakolojik etkiye sahiptir (Adams ve ark., 1984). Şiddetli ağrıyı 

kontrol etmek için ketamin gibi ilaçlarla da kullanılmaktadır. Nörotik 

ağrıyı kontrol eden gabapentin gibi ilaçlar ise özellikle laminite bağlı 

ortaya çıkan ağrıyı kontrol etmede kullanılmaktadır (Robertson ve 

Sanchez, 2010). 

Lidokain tedavisi, operasyondan sonra ileus ve iskemik hasarların 

ortadan kaldırılması için atların gastrointestinal sistemi üzerinde 

inflamatuar etki oluşturmada kullanılanbir tedavi seçeneği olarak 

önerilmiştir (Cook ve Blikslager, 2008). Sistemik olarak uygulanan 

lidokain, iskemik hasarlı bağırsak kısımlarında, mukozal 

siklooksijenaz-2 ekspresyonunun ve nötrofil sayısının azaltılması veya 

hasarlı mukozanın iyileşmesi işine yarayan antiinflamatuar özelliklere 

sahiptir (Cook ve ark., 2009). 

3. Rehidrasyon Tedavisi 

Analjezikler ve laksatiflere yanıt vermeyen peklik durumu olan atlarda 

hipovolemi tedavisinde sıvı tedavisi düşünülmelidir. Sıvılar oral veya 

damar içi yoldan uygulanabilir (Lopes ve ark., 2002). Dehidrasyonlu 

sancı vakaları hemen daima metabolik asidozludur ve bu nedenle 

durumu kötüleştirmemek adına laktik asit içeren solüsyonların 

uygulanmasından kaçınılmalıdır. Bu gibi vakalarda karbonhidrat 
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içeren sıvıların verilmesi uygundur (litrede 50 gram etken madde 

içeren sıvılar intravenöz infüzyon şeklinde uygulanabilir) (Hillyer ve 

ark., 2008). 

4.Pekliğin (Impaction) tedavisi 

Peklik vakaları, laksatifler veya antrakinon sürgütler ile tedavi 

edilebilir. Ancak, antrakinonların etkinliği değişkendir ve şiddetli 

ishale neden olabilir. Pekliklerin tedavisinde en çok kullanılan 

laksatifler arasında mineral yağlar, dioktil sodyum sülfosüksinat ve 

magnezyum sülfat (Epsom tuzu) yer alır. Proksimal gastrointestinal 

obstrüksiyon belirtileri olan, özellikle ince barsak tıkanıklığı bulunan 

atlara asla laksatifler verilmemelidir. Çünkü bunlar midede uzun süre 

kalmaktadır ve asla tıkanıklık bölgesine ulaşamazlar. Böylesi bir 

durum midenin daha fazla şişmesine ve ardından karın ağrısının 

şiddetinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle tam teşhisi 

konulmamış şiddetli kolikli atlarda kullanmak sakıncalıdır (White ve 

Edward, 2001; Davis ve ark., 2001). Laksatifler bağırsakta yağ ve 

toksinlerin emilimini engellerler. Önerilen dozları 5-10 ml/kg'dır. 

Yetişkin atların büyük kolonundaki kum birikimlerinin tedavisi için 

Psyllium ve magnezyum sülfatın tek başlarına uygulanmalarındansa,  

her ikisinin birlikte 4 gün boyunca ve günde bir kez nazogastrik sonda 

ile uygulanmaları, olayın çözümü için çok daha etkili olmaktadır  

(Niinistö ve ark., 2014). 
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5. Sıvı Desteği 

Uygun hidrasyonu sağlamak ve elektrolit dengesini düzenlemek için 

genellikle sıvılar ağızdan nazogastrik sonda veya intravenöz kateter 

yardımıyla verilirler. Strongulasyon veya enterit vakalarında, bağırsak 

lümenine sıvıların sekresyonu arttığı için bağırsaklarda emilim 

azalmaktadır. Bu durumda oral sıvıların etkinliği de azalır. Şayet 

hastada mide dilatasyonu veya yırtılması da varsa oral sıvı 

uygulanması bu yönüyle tehlikelidir. Bağırsak lümenine sıvıların 

salgılanma işlemi dehidrasyona yol açmaktadır. Bu tip atlar, 

hipotansiyon ve ardından kardiyovasküler şoku önlemek adına büyük 

miktarlarda intravenöz sıvıya ihtiyaç duyarlar. Basit obstrüksiyonu 

olan atların intravenöz sıvı gereksinimleri tıkanıklığın konumuna 

bağlıdır. Pelvik fleksura bölgesi gibi daha distalde olan tıkanmalar, 

ince bağırsakları tıkanmış olanlardan daha fazla oral sıvı emebilir. Bu 

nedenle daha az intravenöz sıvı desteği gerektirirler (Lopes ve ark., 

2002; Kahn ve ark., 2005). Uygulanacak sıvılar, mukoz membranların 

durumu, hematokrit değer ve elektrolit seviyeleri dikkate alınarak 

hesaplanmaktadır. Endotoksemiden etkilenen ve dolaşım şoku 

yaşayan atlara, çok yüksek oranlarda intravenöz sıvı desteği gerekir. 

Peklik durumunda oluşan tıkanıklığın giderilmesine yardımcı olmak 

için, sıklıkla nazogastrik sonda yoluyla oral sıvılar verilir (Kahn ve 

ark, 2005). 

6. Cerrahi Müdahale 

Sancı nedeniyle ortaya çıkan ölümlerin çoğu, sancının cerrahi 

tedavisinden sonra gelişen komplikasyonlar nedeniyle gerçekleşir 
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(Ihler ve ark., 2004) ve genel olarak ölümlerin çoğu ameliyattan 

sonraki ilk on gün içinde ortaya çıkar (Proudman, 1992). Cerrahi 

müdahale ancak barsak obstrüksiyonunun doğru teşhisi yapıldığında 

ve buna gerçek ihtiyaç olması durumunda yapılmalıdır (Mezerova ve 

ark., 2001). 

Kolikli atlarda bir akut faz proteini olan Serum Amiloid A, akut 

inflamatuar sancılı tıbbi tedavi gerektiren atları, cerrahi müdahale 

gerektirmeyenlerden ayırt etmede kullanılmaktadır. Akut faz protein 

yanıtı, bakteriyel enfeksiyonlu (peritonit veya kolit) atlarda boğulma 

lezyonları olanlara göre daha fazladır. Bu durum, bakteriyel 

enfeksiyonlarla hastalık sürecinin kademeli olarak gelişmesinden, 

dolayısıyla akut faz proteinlerinin daha büyük tepkilerinden 

kaynaklanmaktadır (Pihl ve ark., 2015). 

Deneysel laparatominin endikasyonları arasında temel olarak 

analjeziklere yanıt vermeyen şiddetli sancılar, kardiyovasküler 

durumun bozulmasını ve bağırsaklarda dolaşım bozukluğunun 

göstergesi olan periton sıvısındaki anormallikler yer almaktadır 

(Dabareiner ve White, 1995). 

Enterotomi, peklik sancısı veya enterolitlerin varlığında endikedir. 

Jejunal enterotomi yoluyla erken müdahale, şiddetli pekliğin hızlı bir 

şekilde çözülmesiyle operasyon sonrası doku travmasının azalmasını 

sağlamaktadır (Heather ve Amelia, 2012). 

Sancılı atlara cerrahi tedavi uygulanmadan ötenazi yapılmasının en 

yaygın nedenleri arasında sancı için kötü prognoz durumu ve at 
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sahiplerinin operasyonla ilgili mali sorunları yer alır. Bazı atlara ise 

tekrarlayan sancı atakları eğilimi nedeniyle ötenazi yapılmaktadır. 

Atın yaşı, sahiplerinin cerrahi müdahale yerine ötenaziyi tercih 

etmelerinin bir başka nedenidir (Southwood ve ark., 2010). Sancılı 

atların yüksek laktat düzeylerine sahip olması kötü prognozun bir 

işareti olarak kabul görmektedir (Underwood ve ark., 2008). 

Korunma 

Sancı vakaları, şeker dâhil basit karbonhidratlı yiyeceklere erişimin 

sınırlandırılması, temiz yem ve içme suyu sağlanması, yemlemenin 

temiz bir yüzey ortamında sağlanarak kir veya kumun yutulmasının 

önlenmesi, düzenli paraziter mücadele, düzenli diş bakımı, ani yem 

değişimlerinin önlenmesi gibi yöntemlerle kontrol atında tutulabilir 

(White, 2014). Şayet bir at kum sancısı yönünden yüksek riskli bir 

bölgede ise, pysllium lifi ile takviye yapılması kum sancısı riskini 

azaltabilir. Ayrıca bir atın vahşi doğada olduğu gibi her gün ideal 

olarak 18 saat süresince otlatılması da önerilmektedir (Blikslager ve 

Antony, 2008). 
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GİRİŞ 

Kan gazı analizi, kanda pH değişimlerine neden olan metabolik veya 

respiratuvar bozuklukların tespiti ve şiddetinin belirlenmesi, tedavi 

ardından takip edilmesi ve rutin kontrol amaçlı yapılan yardımcı teşhis 

metotlarındandır. Oksijenizasyon, ventilasyon ve asit-baz durumu 

hakkında bilgi verir (Juel, 2000). 

Kan gazı analizlerinin ölçümü arteriyel, venöz, kapillar kan örnekleri 

ile yapılabilmektedir. Arteriyel kan gazı analizi asit baz dengesi ve kan 

gazlarının ölçümünde önemli bir yere sahiptir. Ancak arter 

punksiyonunun yaralanma, ağrı enfeksiyon ve tromboz gibi 

komplikasyonları vardır. Venöz kan gazı örnekleri ise daha az 

komplikasyonludur (Razi ve ark., 2012).  

Yapılan bazı çalışmalarda (Kelly ve ark., 2001; Paine ve ark., 1961, 

Middleton ve ark.2006) pH, HCO3, laktat ve baz açığı değerlerinin 

arteriyel ve venöz kan gazı sonuçları arasında uyumlu korelasyon 

olduğu ifade edilmiştir. Yıldızdaş ve ark. (2004) tarafından yapılan bir 

çalışmada hipotasyon varlığında pO2’nin iyi bir korelasyona sahip 

olmadığı bildirilmiştir. Yapılan bir başka çalışmada ise (Parlak ve ark., 

2019) SO2 değeri açısından da korelasyon saptanamamıştır. Literatür 

taramalarında (Razi ve ark., 2012; Yıldızdaş ve ark. 2004; Parlak ve 

ark., 2019) venöz kan gazları arteriyel kan gazlarına alternatif 

olabileceği belirlenirken arteriyel kan gazının yerini alamayacağı 

bildirilmiştir. 
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pH 

Vücut sıvılarındaki ve kandaki hidrojen iyonu (H+) konsantrasyonunun 

eksi logaritmasıdır (Aygencel, 2014). Kan H+ konsantrasyonunun 

uçucu (pCO2) ve uçucu olmayan (hidroklorik, sülfürik, laktik vb.) 

asitlerin oranlarında meydana gelen değişiklikler sonucu ortaya çıktığı 

savunulmaktadır. Klinik olarak uçucu asit oranı değişimleri "solunum" 

ve uçucu olmayan asitlerdeki değişiklikleri ise "metabolik" olarak 

sınıflandırılır (Kellum, 2000). pH, kandaki bikarbonat (HCO3
-) ve 

karbondioksit (CO2) arasındaki denge ile meydana gelir. Kan pH’sı 

vücutta bulunan tampon sistemler tarafından optimal düzeyde tutulur. 

Asit-baz dengesinde meydana gelen bozulmalar sonucu kimyasal ve 

fiziksel tamponlar harekete geçerler. Tampon H+ alabilen ya da 

verebilen maddedir. Vücutta bazı tampon sistem mekanizması 

tanımlanmıştır; kimyasal (intraselüler, ektraselüler), biyolojik 

tamponlama, ve fizyolojik kompenzasyon (solunum ve böbrek 

kompenzasyonu) (Gül, 2016).  

Kan gazı analizi pO2, pH, SO2, pCO2, HCO3
- ve anion gap değerlerine 

bakılarak yorumlanır. pH ve pCO2 değerlerinden en az biri normal 

değerin dışında ise asit-baz bozukluğu var demektir. pH’nın normal 

değerin altına inmesine asidozis üzerine çıkmasına alkalozis 

denilmektedir. Asit-baz dengesi bozuklukları; metabolik asidoz, 

metabolik alkaloz, respiratorik asidoz, respiratorik alkaloz ve miks 

seyreden bozukluklar olarak sınıflandırılır (Polat ve ark., 2016). 

Metabolik asidoz, normalden düşük serum bikarbonat düzeyi ile 

seyreden sistemik dolaşımdaki hidrojen iyonu konsantrasyonunda bir 



101 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER 

 

artış ile meydana gelir. Hidrojen iyon konsantrasyonu asit alımı, asit 

üretimi, asit atılımı, renal ve gastrointestinal bikarbonat kayıpları ile 

belirlenir (Burger ve Schaller, 2018). Metabolik asidoz geliştiğinde ilk 

H+ iyonlarının artışına bağlı olarak akciğerler aracılığıyla “Kussmaul 

solunum” denilen şekilde solunum merkezi uyarılır ve hiperventilasyon 

başlar. Asit ürünlerin CO2 şeklinde atılımı artar (Dokwal, 2009; Sood 

ve ark., 2010). Asidoz sürerse intraselüler ve renal tampon sistemleri de 

devreye girer. Renal tampon sistemi alkali tuzlardan oluşur ve vücudun 

en büyük tampon sistemidir. Renal kompanzasyon 24-48 saat içinde 

gelişir. Böbrek sistemi, bikarbonatı rezorbe ederek ve asit atılımını 

arttırarak pH'ı etkiler (Van Bon ve ark., 2015). 

Metabolik alkalozis H+ iyonlarının azalıp HCO3
- miktarının artması 

sonucu meydana gelir (Emmett, 2020). Altta yatan nedenler arasında 

klorür tükenmesi, potasyum tükenmesi veya mineralokortikoid 

fazlalığı sayılabilir (Galla, 2000).  Metabolik alkaloziste durumu 

başlatan bir etiyolojik faktör vardır. Metabolik alkalozisin devam 

etmesinden, poliüri şekillenmesine bağlı olarak her zaman böbrekler rol 

oynamaktadır. İdrarla atılan hidrojen iyonu HCO3
-’ün geri emilimini 

arttırarak metabolik alkalozisin şiddetlenmesine katkıda bulunur. İdrar 

klor konsantrasyonu yüksek olan klor tedavisine yanıt alınamayan 

durumlar “klora dirençli” metabolik alkaloz olarak tanımlanır. Klora 

yanıt veren, intravasküler volüm azalması ve düşük idrar klor 

konsantrasyonu ile karakterize olan durumlarda, alkalozun düzeltilmesi 

için eksik olan sıvı hacminin yerine konulması gerekir. Bu hastalarda 

sodyum ve potasyum kaybı da mevcuttur ama daha belirgin olarak klor 

kaybı dikkat çeker. Alkalozu düzeltmek için klor kullanılması gereken 
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bu tipe “klora yanıt veren” metabolik alkaloz adı verilir (Harrington, 

1984). Metabolik alkaloziste solunum kompenzasyonu kısa sürede 

başlar ve vücutta solunum sayısı azaltılarak CO2 yükseltilir. Metabolik 

alakalozun devam ettiği durumlarda renal kompenzasyon mekanizması 

devreye girer ve hidrojen iyonunu tutarak, HCO3
- iyonu vücuttan 

uzaklaştırır (Dokwal, 2009; Sood ve ark., 2010). 

Akut ve kronik şekilde ortaya çıkan respiratuvar asidozis vücutta aşırı 

miktarda CO2 birikimiyle karakterizedir. Solunumsal olayların 

kompenzasyonu metabolik yoldan olur. Respiratuvar asidozda 

solunumsal alkaloza metabolik yanıt dakikalar içinde ortaya çıkar 

(İnangil ve Özkan 2018). CO2 ve H2CO3 arasında meydana gelen 

reaksiyon sonucu CO2 iyonları eritrositlere diffüze olur.  Açığa çıkan 

H+ iyonunun büyük bir bölümü hemoglobin tarafından tamponlanır. 

Kronik solunumsal alkalozda metabolik kompansasyon daha 

belirgindir. Böbreklerde hem proksimal hem de distal tubüllerde asit 

sekresyonu arttırılır ve bikarbonat reabsorbe edilerek konsantrasyonu 

yükseltilmeye çalışılır (Gül, 2016). 

Respiratuvar alkalozis, vücutta hiperventilasyona bağlı olarak CO2 

atılması sonucu meydana gelir. Böylece arteriyel CO2 seviyesi azalır. 

Respiratuvar alkalozis, akut ve kronik olarak şekillenebilir. Akut 

solunum alkalozonda H+ iyonu kaybının yaklaşık %20’si intrasellüler 

H+ iyonları tarafından karşılanır. Bu kompenzasyonun 

gerçekleşebilmesi için ektrasellüler sıvıda bulunan sodyum ve 

potasyum intrasellüler sıvıya geçer. Daha uzun süren kronik dönem 

olgularında böbrek kompenzasyonu ile H+ atılımı azalır ve idrarla 
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HCO3
- kaybının artmasına yol açar. Bu kompenzasyon sonucu 

plazmada HCO3
- yerini klor alır. Parsiyel karbondioksit (pCO2) 

değerinin 20 mmHg’nin altına düştüğü ve pH’nın 7.6 üzerinde olduğu 

durumlarda eritrositlerde bulunan fosfofruktokinaz laktik asit üretimi 

için stimule edilir ve kompenzasyon sağlanır (Gül, 2016). Asit-baz 

bozuklukları metabolik (asidoz, alkaloz), respiratorik (asidoz, alkaloz) 

olarak tek başına şekillense de bazen miks durumlarda görülebilir. Hem 

pCO2 hem de HCO3
- anormallikleri vardır ve bunlar ters yöndedir. 

pCO2, HCO3
-
 normal değerlerin dışındandır fakat pH normal aralıkta 

olabilir. pCO2 ve HCO3
- aynı yönde anormaldir ancak değişiklikler 

kompenzasyon ile uyum içinde değildir. HCO3
- düzeyi normal olduğu 

halde anyon açığı mevcuttur. Kompenzasyon mekanizması her zaman 

pH’yı normal sınırlara çeviremez (Aygencel, 2014). Analiz sonucunda 

saptanan herhangi bir HCO3
- değerlerinde, bulunması gereken pCO2 

miktarı bilinirse miks asit baz denge bozuklukları tespit edilebilir.  

Beklenen pCO2 aşağıdaki formülle hesaplanır (Düşünceli, 2019).  

Beklenen pCO2=[1.5 X (serum pCO2=[1.5 X (serum bikarbonat 

bikarbonatı)]+ (8 ± 2)  

Kan gazı ölçümlerinin sistematik yorumlanmasında pH düzeyine gore 

asidemi veya alkalemi saptandıktan sonra metabolik ve solunumsal 

patolojilerin tespiti için HCO3
- ve pCO2 değerlendirilir (Eryılmaz, 

2008). 
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BİKARBONAT (HCO3
-) 

Bikarbonat iyonunun serumdaki konsantrasyonudur. Bikarbonat, 

kandaki asit-baz dengesini belirlemede en önemli parametreler 

arasındadır (Boron ve ark., 1997). Standart bikarbonat konsantrasyonu, 

37°C’de 40 mmHg pCO2 altında kanda bulunması gereken bikarbonat 

değeri iken; aktüel bikarbonat konsantrasyonu ise pH, pCO2 

kullanılarak Hendersen-Hasselbalch denklemi ile hesaplanan ve 

mevcut numunenin anlık bikarbonat değeridir. Normal şartlarda aktüel 

ve standart HCO3
- değerler birbirine eşittir (Aygencel, 2014; Boron ve 

ark., 1997). 

Kanda HCO3
- konsantrasyonunun azalması sonucu metabolik asidozis 

(pCO2 normal veya azalmış) artması durumunda ise metabolik 

alkalozis (pCO2 normal ve artmış) meydana gelir (Hopkins ve ark., 

2021). Sistemik HCO3
- konsantrasyonunun ve buna bağlı olarak 

asit-baz dengesinde böbrekler kritik öneme sahiptir. Glomeruler 

filtrattan süzülen HCO3
-’ın geri emilimi ve HCO3

- rejenerasyonu ve 

idrarla H+ iyonunun atılımı böbrekler tarafından sağlanır (Hamm ve 

ark., 2015). HCO3
-’ün büyük bir kısmı proksimal kıvrımlı tübülde  

emilir. Bu segmentte meydana gelen en önemli süreç, hidrojenin 

sodyumla yer değişerek tubulus lümenine sekresyonudur. Bu 

mekanizma elektronötraldir, lümen-hücre Na+ gradyanı tarafından 

yönlendirilir. Spesifik bir Na+-H+ değiştirici (NHE-3) ile  lümen 

membranında H+ salgılanması ve Na+-HCO3
− ko-transportörü (NBC-1) 

aracılığı ile bazolateral membranda HCO3
− taşınmasıdır (Donowitz ve 

ark., 2009). HCO3
-’ün reabsorbsiyonu indirek olarak gerçekleşir. 
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Proksimal HCO3
− yeniden emiliminin önemli bir kısmına vakuolar 

H+-ATPase aracılık eder. Bu mekanizma ile HCO3
- nefronun distal 

segmentlerine geçmez. Sekrete olan H+ ile filtre olan HCO3
- bağlanır ve 

H2CO3 yapar. Proksimal hücre membranında bulunan karbonik 

anhidraz enzimi aracılığı ile H2CO3, hücre içine diffuze olmak üzere 

CO2 ve H2O’ya dönüştürür. İfade edilen kompenzasyon mekanizması 

asit-baz regülasyonu için çift yönlü gerçeklemektedir (Pandey ve 

Sharma, 2019). Açıklanan ifadelerin kimyasal denklemi aşağıdaki 

gibidir (Hopkins ve ark., 2021). 

H2O + CO2 ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3
- 

Anyon Gap (AG) 

Plazmada bulunan ölçülen katyonlar (Na+ ve K+ gibi pozitif yüklü 

iyonlar) ve anyonlar (Cl- ve HCO3
- gibi negatif yüklü iyonlar) 

arasındaki farka ‘anyon açığı’ denir. Aşağıdaki formülle hesaplanır.  

AG = ([Na+]+[ K+])−([Cl−]+[HCO3
−])  

Elektrokimyasal nötralitenin korunması gerektiğinden toplamlarının 

birbirine eşit olması gerekir (Morris ve Low, 2008). Elektronötraliteye 

uygun olarak hiçbir zaman 'gerçek' bir anyon boşluğu yoktur; bu 

'boşluk' elektrokimyasal nötrlüğü sağlayan ölçülemeyen anyonlar ile 

kapatılır. Rutinde kan gazı ile ölçümü yapılmayan anyonların, çeşitli 

negatif yüklü proteinlerin ve bazı organik asitler kanda birikmesiyle 

anyon açığı değeri artar (Kraut ve Madias, 2010).  

Metabolik asidozun sınıflandırılması, etiyolojisinin belirlenmesi ve 

tedavi planını belirlemek için anyon açığı önemli bir tanı aracıdır. 
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Ancak bazı durumlarda değişiklik gösterebilir. Kanda metabolik 

asidoza neden olan asit eğer hidroklorik asit (HCl-) ise tutulan klor 

(Cl-), sitokiyometrik olarak HCO3
-’e eşdeğer olduğundan normal anyon 

açıklı metabolik asidoz meydana gelir (Hopkins ve ark., 2021).  

Fizyolojik nötraliteyi korumak için klorür iyonları intraselüler 

kısımdan ektraselüler alana yer değiştirir ve serum klorürü artar. Anyon 

açığı normal seviyede kalır. Kan gazı analizlerine anyon açıksız 

hiperkloremik metabolik asidoz olarak yansır (Rastegar, 2007). 

Metabolik asidoz vücutta volatil olmayan organik ve inorganik asitlerin 

(laktik asit, ketoasitler, vb.) birikimine bağlı olarak normokloremik 

anyon açıklı metabolik asidoz olarak da meydana gelebilir (Aygencel, 

2014). 

Anyon açığı çeşitli fakörlerin etkisi sonucu değişebilmektedir. Anyon 

açığını serum albümin konsantrasyonundaki düşme, (10 g/L düşüş için 

yaklaşık 2.3 mmol/L azalmaktadır) katyonik paraproteinler, bromür 

veya iyodür birikmesi, anyon açığını düşürebilir hatta negatif hale 

getirebilir. Anyonik paraproteinlerin birikmesi veya hiperfosfateminin 

varlığı, serum anyon açığını artırabilir (Morris ve Low, 2008). 

Artmış anyon açıklı metabolik asidozda ikinci bir metabolik asit-baz 

dengesi bozukluğunu ortaya çıkarmak için “delta-delta açığı” 

hesaplanır (Hopkins ve ark., 2021). Delta açığı ‘ΔAG/ΔHCO3
-’ 

formülü ile tespit edilir. Sadece artmış anyon açıklı metabolik asidoz 

varlığında bu oran 1:1 olarak bulunur (Aygencel, 2014). Plazmaya 

güçlü bir asidin ilavesi, böbrek yetmezliği gibi hastalıklarda asit 

atılımının azalması ile ya da diyabetik ketoasidozis gibi asit ilavesi 
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sonucu anyon açıklı metabolik asidoz gelişir. Meydana gelen asidozda, 

ΔAG/ΔHCO3
-
 oranı 1’e yakın beklenir. Oran 1'den önemli ölçüde 

düşükse, altta yatan bir hiperkloremik metabolik asidoz veya 

respiratuvar alkaloz; 1'den büyükse, altta yatan bir metabolik alkaloz 

veya respiratuvar asidoz mevcudiyetinden şüphe edilebilir. Ancak bu 

oranın miks asit-baz bozukluklarının teşhisinde tek başına 

kullanılamayacağı ifade edilmektedir (Rastegar, 2007).  

pCO2 

Aerobik solunum yaşamın devamı için gereklidir ve hayvanlar zorunlu 

aerob canlılardır. Aerobik solunumda oksijenin (O2) ortamda 

bulunması gerekir. Oksijene bağlı hücresel solunumun yan 

ürünlerinden biri CO2’dir. Hücresel solunum sırasında oluşan CO2, 

H2O ile reaksiyona girerek karbonik asiti oluşturur. Karbonik asit daha 

sonra HCO3
- ve H+ iyonuna ayrışır. Bu reaksiyon, vücutta bulunan 

farklı tampon sistemlerinden biridir.  Bu tampon sistem dengededir ve 

denklemi çift yönlüdür. Ortamın asit-baz dengesine göre uygun tarafa 

yönlendirilir (Swietach ve ark., 2014). Alveolar ventilasyon normal 

şartlarda hücresel oksidatif metabolizmadan üretilen günlük CO2’yi 

vücuttan uzaklaştırır ve pCO2’yi normal sınırlarda tutar. CO2 

üretimindeki artışlar (respiratuvar asidozis) veya azalmalara 

(respiratuvar alkalozis) bağlı olarak vücutta; pCO2’nin 

konsantrasyonunu korumak ve pH’yı sabit tutmak için alveolar 

ventilasyon artar veya azalır (Waxman, 2019). Alveoler ventilasyon pH 

ve pCO2’ye  duyarlı olan medulla oblongata'da (ve daha az ölçüde 

karotis cisimlerinde) bulunan kemoreseptör hücreler tarafından kontrol 
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edilir (Ruffin ve ark., 2014). Kemoreseptörler, serebral interstisyel 

pH'daki bir azalmayı algıladığunda solunumu arttırıp, pCO2’yi 

düşürerek yanıt verir. Respiratuvar asidozun veya respiratuvar 

alkalozun uzun sürmesine bağlı olarak renal kompenzasyon 

mekanizması devreye girmektedir. Renal kompenzasyon, solunumsal 

kompenzasyondaki hızlı yanıta göre daha geç başlar ve uzun sürer. 

Meydana gelen asit-baz bozukluğu şiddetli ise solunumsal 

kompenzasyon pH’yı genellikle normal aralığa getiremeyeceği ifade 

edilmektedir. Bu sebeple renal kompenzasyon ile pH normal aralığa 

çekilmeye çalışılır (Chapman ve Dragan, 2020). 

Kalsiyum 

Vücutta en fazla bulunan elektrolitler içerisinde yer alan kalsiyum 

ekstraselüler sıvıda bulunan, iyon yükü iki (Ca+2) olan önemli bir 

katyondur. Fizyolojik hücresel fonksiyonların devam etmesi ve 

enzimlerin çalışması için görev alan en önemli hücresel iletici görevi 

görmektedir. Plazma kalsiyumu %50 iyonize halde, %40’ı proteinlere 

(proteinlere bağlı kısmın yaklaşık %90’ı albumine) ve %10’u 

anyonlara (fosfat, karbonat, sitrat vs.) bağlı halde bulunmaktadır. Total 

kalsiyumun en önemli formunu iyonize kalsiyum oluşturmaktadır 

(Doğan, 2019). 

Asidemi kalsiyumun albumine bağlanmasını azalttığı için iyonize 

kalsiyum düzeyi artar. Alkaloz ise kalsiyumun albumin bağlanmasını 

arttırır ve iyonize kalsiyumda düşüşler gözlenir. Akut hiperventilasyon 

ile solunumsal alkaloz ortaya çıkabilir. Alkalozda albümin kalsiyumun 

bağlanmasını arttırır. Böylece iyonize kalsiyum değeri düşer. Asit-baz 
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durumunda bu değişiklikler, toplam kalsiyum (tCa) seviyelerini 

değiştirmeden iyonize kalsiyum konsantrasyonunu etkileme 

eğilimindedir (Hancı ve Özbilgin, 2018).  

Olağan seyirde bir hayvanın kalsiyum durumunun değerlendirilmesi 

tCa konsantrasyonu ile ölçülmektedir. Ancak biyolojik olarak daha 

değerli olan iyonize kalsiyum (iCa) değeri ile arasında iyi bir 

korelasyon olmadığı saptanmıştır (Yu ve ark., 2021). iCa ölçümü 

olmadığı durumlarda özellikle hipoalbüminemi, asit-baz bozukluğu ve 

hipoproteinemisi olan hastalarda tCa ve düzeltilmiş kalsiyum değerinin 

değişiklik gösterebileceği ifade edilmektedir (Çokluk ve ark,. 2020). 

Yapılan çalışmalar (Yu ve ark., 2021; Çokluk ve ark., 2020; Ott ve ark., 

2021) iCa’un ölçümü vücut kalsiyum düzeyinin belirlenmesinde daha 

doğru sonuçlar ortaya koyduğunu göstermektedir. 

Sodyum (Na) ve Potasyum (K) 

Sodyum ekstrasellüler kısmın, potasyum ise intrasellüler kısmın temel 

katyonudur.  Elektrolit ve asit-baz dengesinin sürdürülmesinde en 

önemli rolü böbrekler ve akciğerler üstlenmiştir. Serum sodyum 

konsantrasyonunun yükselmesine hipernatremi, azalmasına 

hiponatremi denir. Potasyum konsantrasyonunun yükselmesine ise 

hiperkalemi, düşmesine hipokalemi denir. Hipo-hipernatremi daha çok 

bilinç durumunda bozulmalara (Eren, 2018) neden olurken, 

hipo-hiperkalemi nöromüsküler ve kardiyak etkilenimi meydana getirir 

(Imbalances ve Imbalance, 2017).  

Sodyum, potasyum gibi bazik mineraller, kanda asit baz dengesinin 

sağlanmasında önemli role sahiptir. Potasyumun toplam vücut içeriği 
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çoğunluğu iskelet kasında olmak üzere %98’i hücrelerde bulunur. 

Asit-baz bozuklukları potasyumun hücre içi ve hücre dışı sıvıda 

dağılımını değiştirmektedir. Asit baz değişikliklerine karşı kas 

hücreleri ve ektrasellüler boşlukta potasyum geçişlerine aracılık eden 

iyon değişim alanları bulunmaktadır. Böbrekler Na+, K-ATPase'ın 

yüksek düzeyde ekspresyonuna sahiptir. Bu sodyum gradyanı, 

böbreğin kandaki atık ürünleri filtrelemesi, kandaki elektrolit 

seviyelerini düzenlemesi ve pH'yı koruması için gereklidir (Pirahanchi 

ve Aeddula 2019). Kas kasılması, Na+ kanallarının depolarizasyonu 

ardından, Na+ girişini ve  K+ kanallarından K+ akışının aracılık ettiği 

membran repolarizasyonunu gerçekleştiren aksiyon potansiyelleri 

tarafından tetiklenir. Sodyum ve potasyumun elektrokimyasal 

gradyenleri Na+, K+-ATPase tarafından, aktif Na+ ekstrüzyonu ve K+ 

alımı şeklinde düzenlenir. Buna göre hücre içi iyon konsantrasyonu, 

Na+ ve K+ arasındaki dengeye göre belirlenir. Kas hücrelerinin 

intrasellüler pH dengesinden sorumlu ek yolları vardır. Bu hücrelerde 

meydana gelen pH değişimleri Na+ ve K+ dengesini etkilemektedir. 

Asit-baz bozukluklarında en önemli rol Na+-H+ iyon değişimine aittir 

(Aickin ve Thomas, 1977). İskelet kasındaki hücre içi asidemi ile 

belirgin aktivasyon, alkalemi ile inhibisyon şeklinde Na+-H+ 

değişimleri meydana gelir. Bu dokudaki çoğu değişim mekanizması, 

Na+-H+iyon değiştirici izoformu NHE1 tarafından gerçekleştirildiği 

ifade edilmektedir (Juel, 2000). Bahsedilen asit-baz taşıma yolları 

ayrıca belirgin K+-H+ iyonu değişimlerine neden olabilir. Baskın pH 

düzenleyici sistemin devreye girmesi durumunda, Na+-H+ değişimi; bu 

yoldan giren sodyum, Na+,K+-ATPase aracılığı ile ekstrüde edilir. 



111 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER 

 

Na+,K+-ATPase tarafından K+ alımı, Na+-H+ değişim aktivitesi 

uyarıldığında artar ve Na+-H+ oranı arttığında azalır. Asidoz 

şekillendiğinde, hücre dışı pH'daki düşüş, Na+-H+ değişim hızının 

azalması ile sonuçlanacak ve hücre içi H+ iyonu birikimine ve hücre içi 

Na+'da bir düşüşe yol açacaktır. Buna bağlı olarak azalmış 

Na+,K+-ATPase aktivitesi K+ kanallarında, pasif K+ dışa akımına karşı 

koymak için azalan aktif hücresel K + alımına neden olur. Sonuçta 

hücreye K+ ile yer değişimi yaparak girmiş olur. Benzer şekilde 

Na+,K+-ATPase ile paralel çalışan  Na+ ve HCO3
-’ün birlikte taşıması 

K+ ve HCO3
-’ün birlikte taşınmasına yol açabilir (Aronson ve Giebisch 

(2011).  

 

Tablo 1. Evcil hayvanlarda kan gazı değerleri 

  Kedi Köpek Sığır Koyun Keçi At 

pH* mmHg 7.24-7.40 7.31–7.42 7.35-7.50 7.32-7,54 7,32 - 7,54 7,32-7,44 

HCO3
** mEq/L 14-20 14-24 17-29 20-25 20-25 20-28 

Anyon 

Açığı** 
mEq/L 18-29 17-27 14-20 14-20 14-20 6.0-15 

Sodyum** mEq/L 149-158 143-150 132-152 139-152 142-155 132-146 

Potasyum** mEq/L 3,8-5,5 4,1-5,4 3,9-5,8 3,9-5,4 3,5-6,7 2.4-4.7 

Kalsiyum** mmol/L 1,11-1,38 1,16-1,140 1,116-1,33 1,116-1,33 1,116-1,33 1,40-1,72 

pCO2** mmHg 28-50 27-50 35-44 37-46 - 38-46 

Klor** mEq/L 111-124 106-114 92-99 105-116 101-116 92-99 

 * SE. Fielder, Blood-Gas  Reference Ranges 

** Anonim (2016). Reference İntervals Chemistry (Cobas) 
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1. GİRİŞ  

Zeolitler yenilebilen, biyolojik olarak uyumlu, olmayan minerallerdir. 

Volkanik küllerin su ortamında değişmesi ile moleküler olarak elek 

yapısına sahip su emici özelliğe sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, 

tıbbi ve sanayi alanında çeşitli uygulama olanağı sunmaktadır. İlk 

zeolit Stilbite’in keşfi, İsveçli mineralog Axel Fredrik Cronsted 

tarafından ortaya çıkarılmış ve 1756 yılına kadar uzanmaktadır. 

Yapısal olarak bal peteği görünümünde kristal yapıya sahiptir. 

Zeolitlerin birbirine bağlı ağ yapısına bakıldığında, dört taraflı ağın 

köşesinde yer alan oksijen atomları ve merkezde silikon veya 

alüminyum atomları bulunmaktadır (Van ve ark., 1990). Son 200 

yılda, doğal yolla 50 çeşit, sentetik olarak 200'den fazla zeolit 

üretilmiştir. Bunlar içerisinde doğada büyük miktarlarda ve oldukça 

saf halde rezervleri bulunanlar; klinoptilolit, şabazit, eriyonit, 

ferriyonit, hölandit, lomantit, mordenit, filipsit ve analsimdir. Bu 

yapıların her biri bir veya daha fazla zeolit içerir; örneğin, Faujasite 

(FAU) yapısı iki tür zeolitten oluşurken Y ve X zeolitlerin her birinin 

kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri vardır. Bu nedenle, 

sentetik veya doğal zeolitler, A) kristal yapısı B) kimyasal bileşiminin 

işlevine göre sıralanır ve uygulanması istenen fizikokimyasal 

özelliklerine bağlı değişim gösterir (Carr ve ark., 2009). Bu zeolitler 

içerisinde en büyük rezerve sahip olan klinoptilolit, gıda katkı 

maddesi olarak dikkat çekmektedir. İnsan ve hayvanlar için gerekli 

mineralleri sağladığı gibi, çevre, hava, su ve gıdadaki zararlı 
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maddelerden kaynaklan zehirlenmeleri de engellediği bildirilmektedir 

(Papaioannou ve ark., 2002).   

Zeolitler çok çeşitli teknik, endüstriyel, tarımsal, ticari ve ayrıca 

biyomedikal uygulamalar için büyük bir potansiyele sahiptir (Laurino 

ve Palmieri, 2015). Sentetik zeolitler çoğunlukla endüstride 

uygulanmaktadır. Öte yandan, doğal zeolitlerin sentetik olanlara göre 

daha düşük fiyatı, sentetik zeolitin doğal olanla yer değiştirmesine 

neden olmuş ve Pazar payı artmıştır (Auerbach ve ark., 2003). Doğal 

zeolitler daha önce çimento endüstrisinde dolgu maddesi olarak 

kullanılmıştır (Yılmaz ve ark., 2007; Bilim, 2011). Sonraları, atık su 

arıtımı ve çözünür ağır metallerin giderilmesi için doğal zeolitlerden 

faydalanılmıştır (Gupta ve ark., 2015). Bugün, deterjan endüstrisinde 

büyük miktarlarda zeolit kullanılmaktadır (Smolka ve ark., 1978). 

Son dönemde zeolitlerin ilaç endüstrisinde alınan tepkiler üzerine 

yoğunluğu artmıştır; Çeşitli ilaç türleri zeolitlerdeki boşluklara 

yerleştirilerek zeolitlerden sürdürülebilir bir ilaç salınımının 

sağlanması amaçlanmıştır. Gözeneklerde hapsolan ilaçların, ilaç-zeolit 

arasındaki etkileşim kuvveti sayesinde, zeolitin ilacı hedeflenen 

dokuya iletmesi ve kolayca ayrılması için çok zayıf bir hidrojen bağı 

ile bağlandığı görülmüştür (Zhang ve ark., 2015). 2015 yılında yapılan 

klinik ve farmakolojik çalışmalar, zeolitlerin insanlara herhangi bir 

biyolojik zarar vermediğini doğrulamıştır. Bu sayede, ilaç 

endüstrisinde çeşitli ilaç taşıyıcı formlarında hammadde olarak 

kullanılmıştır. İlaçların doğal klinoptilolit matriksi tarafından 

absorpsiyonu, reçete edilen miktarın iletim hızının bu ilaçların yan 
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etkilerini azaltmasının yanı sıra yavaşlatabileceğini de göstermiştir 

(De Gennaro ve ark., 2015). Klinoptilolit bazlı ilaçlar, çocuklar 

tarafından daha yenilebilir ya da tercih edilir hale gelmesi için 

çikolata, şekerleme ve bisküvi şeklinde formları daoluşturulmuştur. 

Örn, 2016 yılında, Sefaleksin'in sulu çözeltiden uzaklaştırılması, doğal 

zeolit ve üzerine kaplanmış manyetik Fe3O4 nanoparçacıklarının 

yardımıyla ilacın hedeflenen dokuya istenilen salınım hızı ile ulaşımı 

sağlanmıştır (Mohseni-Bandpi ve ark., 2016). Ayrıca, son yıllarda, 

önemli anti-kanser ilaçlarından biri olan 5-florourasilin zeolitlerin 

içine yüklenmesi ve değerlendirilmesinde başarılı sonuçlar elde 

edilmiştir (Sağir ve ark., 2016). 

Bağırsakta emilen bazı ilaçlar ve vitaminler, sindirim sisteminin asidik 

pH'ına duyarlı olduğu için istenen bölgeye daha yüksek düzeyde 

ulaşması için taşıyıcıya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle; zeolit ile 

birlikte tokoferol absorpsiyonu (örn. E vitamini kaynağı) üzerinde 

yürütülen bir çalışma başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır (Yaneva 

ve ark., 2016). Metronidazol, sülfametoksazol ve aspirin gibi çeşitli 

oral ilaçlar bazı ciddi/olumsuz mide ve bağırsak sorunlarına neden 

olmaktadır. Dolayısıyla bu ilaçları üst sindirim sisteminden geçirecek 

ve yan etkilerini azaltacak taşıyıcılara ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, 

klinoptilolit gibi doğal zeolitler, yapılarını güçlü asidik pH'ta 

koruyarak antasit malzeme olarak kullanılmış; ayrıca kullanım 

durumunda diğer ilaçların tıbbi etkilerini değiştirmedikleri 

görülmüştür (Linares ve ark., 2004). 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER | 122 

 

Zeolitler, birçok organik reaksiyon için etkili katalizörlerden biri 

olarak sayılır ve kimyasal reaksiyonları hızlandırmak için çeşitli 

yapılara sahiptir. Ayrıca emici ve kurutucu ajanlar olarak da 

kullanılırlar. Zeolit uygulamalarının en önemli paydasını 

biyosensörler oluşturmaktadır (Saiapina ve ark., 2011) . Örneğin başta 

tümörler olmak üzere ciddi hastalıkların tanısında değerlendirilen 

biyobelirteçlerin algılanmasında muazzam kolaylık sunmaktadır. Biyo 

algılamada, klinoptilolit ve β-zeolit, pH'a duyarlı alan etkili 

transistörlerden geçen farklı zeolit türleri ile enzimlerin birlikte 

hareketsizleştirilmesine dayalı potansiyometrik biyosensörler 

geliştirebilmiştir. (Bacakova ve ark., 2018). Şimdiye kadar, enzim 

bazlı elektrokimyasal biyosensörlerin geliştirilmesi için farklı zeolit 

türleri uygulanmıştır. Biyosensörlerin biyotanıma bileşenlerine 

zeolitler eklenerek, biyomembranların ek elemanları veya enzimler 

için adsorbanlar olarak görev yapması sağlanmıştır. Örneğin, üre 

klinik analiz uygulamalarında bir çok hastalığın tanısında 

değerlendirilen önemli bir biyobelirteç olduğundan, polimerik 

membran biyosensörü (klinoptilolit) ile üreazın doğrudan amonyuma 

duyarlı alan etkili transistörün (FET) yüzeyine kovalent olarak 

bağlanmasıyla bir üre biyosensörü organize edilerek başarılı sonuç 

elde edilmiştir (Hamlaoui ve ark., 2002). 

İnsanlar için gerekli bir amino asit olan L-arginin takibi, büyüme 

aşamasındaki çocuklar ve yetişkinlerde bazı patolojik koşullar altında 

yapılması önem arzetmektedir. Bu nedenle arginin bazlı tedavi edici 

ilaçların vücut sıvılarında gözlemlenmesi ve kalitelerinin kontrolü 
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hayati önem taşımaktadır. Dolayısıyla L-arginin kondüktometrik 

biyosensör ile tek bir seçici membranda glutaraldehit tarafından 

çapraz bağlanan ve klinoptilolit ile modifiye edilen arginaz ve üreaz 

temelli formu elde edilmiştir.  

Organofosfatlı insektisitlerin kullanımı çevreye, insan sağlığına ve eko 

sisteme ciddi hasarlar vermektedir. Bu, pestisitlerin izlenmesi bu 

nedenle çok önemlidir. Araştırmacılar, organofosfatlı pestisitlerin 

kolay ve hızlı takibini yapmak için polianilinnanokristalin zeolit bazlı 

asetilkolinesteraz biyosensörü geliştirmiştir. Geleneksel polianilin ile 

karşılaştırıldığında daha yüksek aktiviteli pestisitleri tespit etmede 

başarılı sounuçlar elde etmişlerdir (Kumar ve ark., 2017). 

Alfa-fetoprotein (AFP), hepatoselüler karsinomun (HCC) tespiti için 

tek standart serum olarak gösterilmektedir. Bu nedenle, HCC 

kanserlerinin erken tanısı, prognozu ve uzun süreli sağaltım 

süreçlerinin yönetilmesi için büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla, 

gümüş çevreleyen EMT zeolit nanoparçacıkları (NP'ler) iyon değişimi 

ile oluşturularak Alfa-fetoprotein (AFP) tespitinde uygulanmıştır. 

Gümüş içeren EMT bazlı immünosensörlerin iletkenliği ve yüzey 

alanını iyi bir şekilde kontrol eden, AFP’nin tespitinde mükemmel 

performans gösterdiği tespit edilmiştir (Zhang ve ark., 2018). 

Zeolitin modern ilaç dağıtım sistemleri, yara iyileştirme, doku 

mühendisliği için tasarlanmış yapı iskeleleri, anti-bakteriyel ajanlar, 

implant kaplama, kontrast ajanlar, zararlı iyonların vücuttan 

uzaklaştırılması, hemodiyaliz ve dişlerin kanal dolgusu alanındaki 

uygulamaları ile rejeneratif tıp alanında umut vadettiği görülmüştür. 
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Son dönemlerde zeolitin önemli bir uygulama alanı da seramik 

biyomateryallerin kanama kontrolü ve yara iyileşmesinde 

kullanılmasıdır. Gözenekli yapısı (mikro ve makro kanallar dahil) 

nedeniyle zeolitler, çevresel sıvıları yüksek emme kapasitesine sahip 

olup, içsel negatif yüzey yükü sayesinde kanamayı önlediği 

belirtilmektedir. Narsh Ahuya ve arkadaşları, zeolit hemostat 

kullanımının kanamayı kontrol edebileceğini ve ölümcül bir kasık 

yarasından kaynaklanan ölüm oranını önemli ölçüde azaltabileceğini 

bildirmiştir.  

Zeolit hemostatın modifikasyonları ile doku hasarının azaltabileceği 

belirtilmektedir. 2012 yılında, doğal zeolit granüllerinin (NZG) 

hemostatik performansı değerlendirilmiş ve karmaşık yapıdaki 

ölümcül bir kasık yaralanmasının tavşan modelinde Quickclot ile 

karşılaştırılması yapılmıştır. Buna göre, NZG ve Quikclot gruplarını 

ele alan çalışmaların her ikisinde de %100 pıhtılaşma verimliliği 

sağlanmıştır. Ayrıca, 2013 yılında Li, Zeolit'in kana Ca2
+ saldığını, 

böylece kan pıhtılaşmasının içsel yolunu hızladığı ve pıhtı oluşum 

süresini kısalttığını göstermiştir. Bu durum, bir katyon değiştirme 

reaksiyonu (yani iyon değiştirme işlemi) yoluyla zeolitin, kanla temas 

ettiğinde Ca2
+ 'u serbest bırakıp ve Na+ ve K+'u emmesi ile sonucu 

oluştuğu görülmüştür. Sonuç olarak, Katyon değişimi, zeolitin 

hemostatik etkisinin altında yatan önemli bir etki mekanizmadır. 

Antibiyotiklere karşı bakteriyel direnç, günümüzde hastalıkların 

tedavisinde küresel bir endişe haline geldiğinden, biyo uyumlu 

materyaller ve çeşitli tıbbi bitkiler, bakteriyel ajanların 
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uzaklaştırılmasının yanı sıra yardımcı tedaviler olarak kabul 

edilmektedir. Genel olarak, zeolitler antibakteriyel etkiye sahiptir ve 

antimikrobiyal özelliklerini artıran diğer tamamlayıcı elementle 

birlikte kullanılmaktadır (Ferreira ve ark., 2016). Bu hedefe ulaşmak 

için araştırmacılar 2015 yılında zeolit Y'yi sodyum, bakır, çinko ve 

gümüş ile antibakteriyel seviyelerini karşılaştırmak için iyonize 

ederek kullanılmıştır. Bu araştırma için E-coli bakterisi ve 

Saccharomyces cerevisiae mayası tercih edilmiştir. Bu testlere göre, 

Zn/Ag element çifti üstün antibakteriyel özellikler gösterdiği 

bildirilmiştir.Ayrıca, zeolitlerin içine antibiyotik ilaçlar yüklenerek, 

ilacın antibakteriyel etkisi artırılabilir. Böylece gentamisin ZSM-5 

zeolit ile antibakteriyel etkisi, gentamisin tek başına hidroksiapatit ile 

olandan yaklaşık dört kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla, bu tip zeolitte bakteri üreme miktarı da düşürülmüştür 

(Guo ve ark., 2014). Zhou ve arkadaşları, dental materyallerin 

antibakteriyel özelliklerini arttırmada gümüş ile zeolit 

uygulamışlardır. Zeolit gramı başına 365.73 mg yüklü gümüş, 

Escherichia coli ve Staphylococcus aureus için minimum inhibisyon 

sağlayan konsantrasyonlarının sırasıyla 1 ve 3.5 düzeyinde olduğunu 

bildirmiştir. 

Zeolitler, yüksek yüzey alanına sahip oldukları için metal iyonu (cıva, 

arsenik ve kadmiyum vb.) adsorbanları olarak yaygın şekilde 

kullanılan gözenekli malzemelerdir. Bu maddeler, bazı kanser ve kalp 

hastalıklarının tedavisini hızla kolaylaştıran unsurlar olmuştur. 2014 

yılında, bakır ve kurşun gibi zararlı elementleri absorbe etmek için 
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farklı oranlarda oluşturulan kitosan-zeolit kombinasyonlarının, 

biyomalzeme adsorpsiyonunda metal iyonlarının konsantrasyonu, 

temas süresi ve zeolitin kitosan oranına bağlı olduğu göstermiştir. 

Ayrıca 1:1 oranının en yüksek gözenekliliğe ve metal iyonları 

absorpsiyonuna sahip olduğu bulunmuştur. En yüksek bakır iyonu 

absorpsiyonu toplam konsantrasyonun yaklaşık %89'unu oluştururken 

kurşun iyonu için bu oranın yaklaşık %60 olduğu tespit edilmiştir. 

Farklı konsantrasyonlarda absorpsiyon hızı da araştırılmış ve 

konsantrasyonlardaki artışla absorpsiyon miktarının arttığı ve 150 

mg/l konsantrasyonda en yüksek absorpsiyonun elde edildiği ortaya 

konmuştur (Zhang ve ark., 2015).  

2. SONUÇ 

Zeolitler, toksik ve ağır materyalleri bağlayıcı özeliğinden dolayı tıp, 

veteriner hekimlik, ziraat gibi pek çok alanlarda kullanımı 

yaygınlaşmaktadır ve bir çok farklı formları bu alanlarda kullanılmak 

üzere üretilmektedir. Bu nedenle, polimerlerle konjugasyonda sentetik 

veya doğal zeolitlerin uygun bir seçimi, oral yolla kullanılan ilaçların 

biyoyararlanımının artırılmasında, yara iyileşmesinde, doku 

mühendisliğinde, implantların kaplanmasında, hemodiyalizde, 

bağırsaklarda ve ayrıca atık sahalarında şekillenen gaz 

absorpsiyonunda ve vücuttan zararlı iyonların uzaklaştırılmasında 

kullanımı yaygınlaşmıştır. Araştırmacılar uygun zeolitin seçilmesi 

için, biyolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre kategorize 

etmiştir. Bu sayede, zeolitin biyomedikal bilimlerdeki uygulaması 

genişlemiş ve yeni terapötik sınıfların ortaya çıkmasıyla birlikte 
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önümüzdeki yıllarda yenilikçi zeolit bazlı sistemlerin ve çalışmaların 

artması beklenmektedir. 
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 1. GİRİŞ 

Uluslararası terminolojide Lumpy Skin Disease (LSD) olarak 

tanımlanan hastalık farklı coğrafyalarda sığırların nodüler ekzantemi, 

Afrika hastalığı, neetling, ngamiland cattle disease, knopvelsiekte ve 

pseudo-uritica gibi isimlerle de anılır. Hastalık daha çok sokucu 

sinekler ve keneler ile bulaşan, nadiren iç organlarda ve genellikle deri 

üzerinde fındıktan ceviz büyüklüğüne kadar varabilen, sert yapıda, 

multifokal veya dissemine nodüler lezyonlar ile karakterize bir deri 

hastalığıdır. Akut veya subakut seyreden bu viral enfeksiyonda deri 

lezyonlarının yanı sıra genel durum bozukluğu ve verim kaybı 

mevcuttur (Al-Salihi, 2014; Mulata ve Feyisa, 2018; Karaotçu ve 

Yıldırım, 2019).  

Hastalık deri değerinde, süt üretiminde, canlı ağılık artışı ve döl 

veriminde kayıplara yol açmaktadır. Bu enfeksiyonda süt üretimin 

%50 oranında düştüğü ayrıca gebe ineklerin %1-7’sinde abortun 

gözlendiği bildirilmiştir (Hailu ve ark., 2015). LSD sekonder 

enfeksiyonlara da ortam hazırlamaktadır ki; bu durumda verim 

kaybının %45-65’lere ulaştığı rapor edilmiştir (Özgünlük, 2015). 

Yapılan araştırmalara göre LSD’de mortalitenin %10 civarında 

olduğu, ancak sekonder enfeksiyon durumlarında bu oranın %40’lara 

kadar çıkabildiği kaydedilmiştir (Mongestern ve Klement, 2020). 

Yapılan çalışmalar doğrultusunda morbiditenin ise çeşitli faktörlere 

bağlı olarak %5-45 aralığında değişkenlik gösterdiği ileri sürülmüştür 

(Abutarbush ve ark., 2015; Gupta ve ark., 2020).  
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Hastalık ilk defa 1929 yılında Zambia’da tespit edilmiş ve daha sonra 

buradan tüm Afrika’ ya ve sırasıyla Asya, Avrupa kıtasındaki ülkelere 

yayılmıştır. Türkiye’de ise ilk defa LSD bildirimi 2013 yılında 

Kahramanmaraş’ta yapılmış ve buradan zamanla ülke geneline 

yayılmıştır. LSD, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (World Organization 

for Animal Health-Office International des Epizooties-OIE) ve AB 

normları (82/894/EEC, 89/162/EEC) gereği, ülkemizde Tarım ve 

Orman Bakanlığı tarafından ihbarı mecburi hastalıklar listesine 

alınmış ve bu hastalıkla mücadele programı başlatılmıştır (Köse ve 

Ertürk, 2015; Öner ve Yeşilbağ, 2015; Şevik ve Doğan, 2017).  

Hastalık etkeni poxviridea ailesinin chordopoxvirinae sub-

familyasındaki capripoxvirus genusunda yer alan Lumpy Skin Disease 

Virüs (LSDV)’tür. LSD virüsü linear, çift iplikli yaklaşık olarak 150 

kb büyüklüğünde bir DNA genomuna sahip, zarflı, tuğla 

görünümünde, 300×270x200nm boyutlarında olup virion yüzeyinde 

filamentler taşımaktadır. Tek serotipe sahip olan etkenin referans suşu 

“LSDV” dir. Etken koyun keçi çiçek virüsleri ile çapraz nötralizasyon 

verir. Dış ortama oldukça duyarlı olan etkenin karanlık ve nemli 

barınaklarda özellikle nekrotik deri lezyonlarında uzun bir süre 

etkinliğini sürdürdüğü rapor edilmiştir (Tulman ve ark., 2001; 

Abdulga ve ark., 2016).  

Hastalığın bulaşmasında çoğunluğu sinekler başta olmak üzere kısmen 

kenelerin de vektörlük ettiği bilinmektedir. Bu sebepten hastalık 

insektlerin daha aktif olduğu bahar başlangıcı ve sonunda artış 

gösterdiği kaydedilmiştir. Hastalık insektler dışında direkt temas 
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patlamış deri lezyonları, süt, semen, salya, gözyaşı ve burun akıntısı 

ile kontamine su ve yemlerle de bulaşmaktadır. Genç hayvanların 

yetişkinlere, dişilerin ise erkeklere nazaran hastalığa daha duyarlı 

oldukları bildirilmiştir. Ayrıca süt verimi yüksek olan kültür ırkları 

hastalığa karşı yerli ırklardan daha duyarlı bulunmuştur (Gazioğlu, 

2016; Mulata ve Feyisa, 2018; Sprygin ve ark, 2019).  

2. Patogenez 

2.1. Virüsün Vücuda Girişi 

Virüs, organizmaya çoğunlukla sokucu sineklerin ısırmaları ile girer. 

Ancak bunlar dışında patlamış deri lezyonları, tükürük, burun ve 

gözyaşı akıntıları gibi enfekte hayvanların sekretleriyle kontamine 

olan su ve gıdalarla da etkenlerin vücuda girmesi mümkündür. Virüs 

vücuda girdiği yere ilgili olarak endotel, perisit, lenfosit, fibroblast 

veya mukoza epitel hücrelerine penetre olur. Etken ilk olarak bu 

hücrelerde çoğalmaya başlar (Tuppurainen ve ark., 2011; Gupta ve 

ark., 2020).  

2.2. Yangısal Reaksiyon  

Enfekte hücrelerdeki hasar ile yangısal reaksiyon uyarılır. IL-1, TNF-

, IL-6, IFN- ve prostoglandin gibi bazı proinflamatuvar sitokinler 

yangısal yanıtın başlamasında etkili olmaktadır (Başbuğ ve ark., 

2016). Yangısal reaksiyonda oluşan ilk yanıt vasodilatasyon ve buna 

eşlik eden hiperemi sonrasında gelişen ödemdir. İlerleyen süreçte 

mononükleer lökosit hücre infiltrasyonu ağırlık kazanır. Bu süreçte 

yangı bölgesine gelen makrofajlar hem fagositoz yapar hem de 
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kompleman sistemi aktif eder. Ayrıca makrofajlar bazı yangısal 

unsurların proliferasyon ve aktivasyonlarını sağlayacak mediatörleri 

de salgılar (El-Neweshy ve ark., 2013). 1-2 haftalık hücresel yanıtın 

sonuna doğru bölgeye nüfuz eden plazmositler sayesinde enfeksiyona 

karşı humoral bağışıklık oluşmaya başlar. Hastalığın 3. haftasında 

hücresel eksudasyon yerini fibroplaziye bırakır. Bölgeye nüfuz eden 

fibroblastlar transforme edici faktörlerin etkisiyle aktive olur ve 

proliferasyona uğrar. 3. Hafta sonunda rejenere olan hücrelerin 

moblizasyonu sağlanır. Şiddetli doku kayıplarının olduğu bölgelerde 

ise fibroz bağ dokudan oluşan reperasyon gelişimiyle iyileşme 

gerçekleşir (Amin ve ark., 2015; Vasković ve ark., 2019). 

2.3. Virüsün Vücutta Yayılması 

Enfeksiyon alanına gelen fagositik yangı hücreleri özellikle 

makrofajlar tarafından alınan etkenler bölgesel lenfoidlere taşınır. 

Süperfisiyal lenf yumrularında çoğalan etkenler daha çok lenfositleri 

enfekte eder. Lenf yumrularında replike olan virüs bölgesel 

lenfoidlerde lenfadenopatiye yol açar. Ayrıca lenf dolaşımına karışan 

etkenler lenfanjitise de neden olur.  Lenfoid sistemde çoğalan virüs 

preskapular ve servikal lenf düğümlerine, oradan da kan dolaşımına 

karışır. Böylece virüs kan dolaşımıyla tüm vücuda yayılmış ve viremi 

meydana gelmiş olur. Etkenin ilk kan dolaşıma katılması primer 

viremi safhasıdır. Kana karışan etken kan yoluyla bir taraftan, 

vücuttaki diğer lenf bezleri, dalak, akciğer, karaciğer, kemik iliği gibi 

organlara yayılırken, diğer taraftan ise deri ve mukozalardaki 

enfeksiyonunu sürdürür. Aynı zamanda buradaki kılcallarda 
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yayılmaya başlar. Etkenin primer viremi sonrası konakladığı organ 

veya dokulardan tekrar hematojen yolla kan dolaşımına katılmasıyla 

sekonder viremi gerçekleşir (Babiuk ve ark., 2008; Al-Salihi, 2014; 

Möller ve ark., 2019).  

2.4. Virüsün Dokulara Yerleşmesi 

Sekonder vireminin sona ermesiyle etken affinite duyduğu doku ve 

organlara yerleşir. LSD virüsü enfeksiyon sürecinde her ne kadar 

çeşitli organlara tutulum gösterse de diğer poxvirüs ailesindeki 

etkenler gibi epiteliotrop özelliği olduğundan çoğunlukla deride 

lezyon oluşturmaktadır. Sekonder viremi sonrası deriye yerleşen virüs 

tipik LSD lezyonlarını oluşturmaya başlar. Ancak etken nadiren de 

olsa iç organlarda lezyon oluşturabilir. Bu nodüler lezyonlara üst 

solunum yolları, akciğer, özafagus, ön mideler, abomasum, meme, 

testis, karaciğer, ürogenital kanallar ve böbreklerde rastlamak 

mümkündür (Mulata ve Feyisa, 2018; Das ve ark., 2021).  

Enfeksiyonun viremi evrelerinde ortaya çıkan pirojenler vücut ısısında 

bifazik artışa yol açar. Ayrıca bu enfeksiyon esnasında artış gösteren 

bazı yangısal reaktörlerin ve fagositer sistemin meşguliyeti sekonder 

enfeksiyonlara davetiye çıkarmaktadır. Sekonder enfeksiyonların 

olaya karıştığı şiddetli durumlarda virüsun diğer organlara yerleşimine 

daha sık rastlanır. Epitel hücre dışında damar endotellerine de 

yerleşim gösteren virüs vaskülitise neden olur. Özellikle kapillar 

damarlarda oluşan bu vaskülitis tromboz ve akabinde ilgili dokularda 

infarktüse yol açar. Deri dışında doku yıkımları ve sekonder 

enfeksiyonların erişkinlerden ziyada genç ve immunsupresif 
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hayvanlarda daha fazla görüldüğü bildirilmiştir. Çeşitli faktörlere göre 

değişkenlik göstermek kaydıyla etkenin vücuda girişinden 4-7. 

gününde primer viremi şekillenir. Bu süreçte viremiyle beraber 

etkilenen bölgelerde lokal ödemler meydana gelir. Enfeksiyonun 1-3. 

hafta aralığında sekonder viremi evresi ve nodüler lezyonların gelişimi 

görülür. Yaklaşık 3. hafta sonunda deride ortaya çıkan nodüler 

lezyonlar patlar. Bu durumda yara bölgesinde iyileşme evresi başlar. 

Ancak asepsi ve antisepsinin sağlanamadığı durumlarda yara 

bölgesinin ülserleşmesi ile etkenin burada daha uzun süre kalması söz 

konusudur (Al-Salihi, 2014; Sanz-Bernardo ve ark. 2020; Ali ve ark., 

2021). 

2.5. Viral Hücre Zedelenmesi 

Hücre içerisine giren etken diğer DNA virüslerin aksine çekirdeğe 

geçmez ve sitoplazmada çoğalır. Virüsun replikasyonu hücre içi enerji 

sisteminde bozukluğa sebep olur. Replikasyon esnasında oluşan 

mitokondri stresi ATP üretimindeki aksaklığın nedenini oluşturur. 

Hücre içi ATP tükenmesi enerji kullanımının elzem olduğu hücre zarı 

ve lizozom gibi membranlı organellerde ciddi sonuçlar doğurur. 

Özellikle lizozom ve mitokondri membranlarında ATP yetersizliğine 

bağlı meydana gelen defektler hücreyi dejenerasyona ve hatta nekroza 

sürükleyebilecek bazı önemli enzimlerin protoplazmaya geçmesine 

neden olur (Aspden ve ark., 2003; Amin ve ark., 2015). Replikasyon 

sonrası ATP tükenmesi ve sitoplazmada açığa çıkan bazı enzimler 

hücre zarında da hasara yol açar. Hücre zarında oluşan hasar sonucu 

hücre içi sıvı geçişi bozulur. Hücre içi sıvı geçişinde özellikle sodyum 
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potasyum pompasındaki aktivitenin bozulması etkili olmaktadır. 

Normalde ATP ile hücre dışında tutulan sodyum ancak madde 

taşınması esnasında potasyum ile yer değiştirir. ATP noksanlığında 

hücre dışında tutulamayan sodyum potasyum ile yer değiştirerek hücre 

içerisinde yoğunluk gösterir. Böylece intersellüler aralıktan yüksek 

konsantrasyondaki hücre içine aşırı sıvı geçişi meydana gelir. 

Kontrolsüz bir şekilde normalinden fazla intrasellüler sıvı geçişi ve 

ayrıca dışarıya taşınamayan sıvıların artışı akut hücre şişkinliğine 

sebep olur. Reverzible özellikteki bu hidropik dejenerasyonun önüne 

geçilmediği takdirde hücrede irreverzible nekrotik değişiklikler ortaya 

çıkar (El-Neweshy ve ark., 2013; Neamat-Allah, 2015).  

Hücre içi artan sıvı bazı biyokimyasal reaksiyonları olumsuz etkiler ve 

mevcut enerji noksanlığının yanı sıra enerji üretimi de bazal seviyeye 

düşer. Hücre içerisinde sıvı ile beraber sitoplazmada artış gösteren 

hidrolitik ve proteolitik enzimler hücre içerisinde bazı 

makromoleküllerde çözünmelere ve böylece erime nekrozlarına neden 

olur.  Bu nekrotik değişikliklerin dışında artan sıvı basıncına bağlı 

olarak hücre zarında meydana gelebilecek bir rupturla da hücre ölümü 

şekillenebilir. Virüslerin replikasyonu ile bu şekilde gelişen bir dizi 

olaylar sonucunda hücrede dejenerasyon ve nekroz oluşur. Ayrıca 

bütünlüğü bozulmayan hücrelerin sitoplazmalarında replikasyon 

sonunda virüsa ait intrasitoplazmik eozinofilik karakterde inklüzyon 

cisimciklerinin birikimi histomorfolojik bir değişiklik olarak ortaya 

çıkar (Aspden ve ark., 2003; Sohair ve ark., 2008; Abdulga ve ark., 

2016).  
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2.6. Lezyonların Oluşması 

Primer lezyonun şekillendiği yangısal uyarıma bağlı olarak lokal ısı 

artışı ve ödem ile beraber hafif kızarıklık gözlenir. Bu değişikliklerin 

oluşmasında yangısal aktivatörlerin vasküler etkileri sorumlu tutulur. 

Enfeksiyon odağındaki kılcallarda meydana gelen vasodilatasyon ve 

permeabilite artışı o bölgede kızarıklığa ve şişkinliğe sebep olur. 1 

hafta kadar süren bu eksudasyonla yangı odağında hassasiyet başlar. 

Yangısal reaksiyonun yaklaşık 10. gününde eksudasyona fibrinli 

yapıların karışıp, organize olmaları ile tipik nodüler lezyonların ilk 

taslağı şekillenmiş olur. Bu nodüler oluşumlar zamanla büyümeye 

başlar. Nodüler yapıların büyümesinde epitel hücrelerin hidropik 

dejenerasyonu ve vasküler değişiklikler etkili olmaktadır (Amin ve 

ark., 2015; Vasković ve ark., 2019). Hidropik dejenerasyona bağlı 

hücrelerin aşırı şişkinliği akantolizise yol açar. Enfeksiyon odağının 

şekillendiği deri katmanın üstündeki dokuda yetersiz perfüzyon 

sonucu iskemiye bağlı nekrotik değişiklikler meydana gelir. 

Genellikle 2. Hafta içerisinde aşırı büyüyen nodüler lezyonların 

açılması muhtemeldir. Bu durumda eğer patojenik ajanlar ile yara 

bölgesi enfekte olup, ülserleşmez ise açılan nödüler lezyonun yerinde 

kabuklanmayla beraber iyileşme gözlenir. Patlayan nodüllerin yeri ilk 

başta gri-pembe renkli sit-fasts olarak isimlendirilen taze rejenere 

epitellerden oluşan bir tabakayla örtülür. Yara bölgesinin sekonder 

enfeksiyonuyla şiddetli nekrotik veya purulent lezyonlar oluşabilir. Bu 

komplike lezyonların iyileşmesinde ise nedbe tarzında yara izleri kalır 

(Brenner ve ark., 2009; Neamat-Allah, 2015; Mulata ve Feyisa, 2018).  
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2.7. Virüsün Generalize Etkileri 

Hastalığın deri lezyonları dışında sistemik sonuçları da vardır. Genel 

durum bozukluğu şeklinde kendini gösteren sistemik değişiklikler 

daha çok enfeksiyonun viremi evrelerinde gözlenir. Viremi ile vücutta 

sistemik bir yangısal yanıt şekillenir. Bu durumda bazı lenfokin ve 

mediatörlerin salınımı söz konusudur. Bu sinyal proteinlerin artışıyla 

vücutta ısı artışı ve beraberinde iştahsızlık, halsizlik ve çeşitli verim 

kayıpları ortaya çıkar. Enfeksiyonun 4-14. günlerinde oluşan bu 

sistemik değişiklikler ve özellikle vücut ısısındaki artışa bağlı gebe 

hayvanlarda abortta meydana gelebilir. Ayrıca bu süreçte vücudun 

bağışıklığı düşmekte ve hasta sekonder enfeksiyonlara predispoze bir 

hale gelir. Deri dışında iç organlarda oluşabilen LSD lezyonları 

bulunduğu organ ve sistemlere özgü patolojik sonuçları ortaya çıkarır. 

Buna ilişkin olarak lezyonlar meme dokuda mastitis, akciğerde 

intersitisyel pnömoni, böbrekte intersitisyel nefritis ve genital 

sistemde infertilite gibi sorunlar beraberinde getirir (El-Neweshy ve 

ark., 2013; Al-Salihi, 2014; Gupta ve ark., 2020; Ali ve ark., 2021). 

3. Klinik Patoloji Bulguları 

Hastalığın tipik deri lezyonları LSD’nin en bariz klinik semptomudur. 

Ancak makroskobik olarak bu lezyonlar diğer deri hastalıklarına da 

benzerlik göstermektedir. Tipik nodüler lezyonlar vücudun herhangi 

bir yerinde gözlenebilse de daha çok sırt ve boyun derilerinde 

rastlanmaktadır. İlk başta hafif kızarıklık ve şişkinlik halinde beliren 

lezyonlar daha sonra fındıktan ceviz büyüklüğüne varan nodüller 

halini alırlar. Lezyonlar 10. güne kadar serosangius karakterde eksudat 
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içerir. 2. Haftada lezyonlardaki eksudasyon yerini fibrozise bırakır ve 

bu durumda lezyonlar sulu bir kıvamdan solid bir yapıya dönüşürler. 

Bazı durumlarda özellikle ekstremitelerdeki nodüller açılabilir. Açılan 

bu nodüller kabuklaşarak iyileşebilir. Patlayan nodüllerin patojen 

ajanlar ile kontaminasyonu sonucu nekrotik, purulent veya hemorajik 

ülserlere dönüşmeleri de yaygın gözlenebilen bir durumdur (Brener ve 

ark., 2009; Vasković ve ark., 2019; Sanz-Bernerdo ve ark., 2020).    

LSD için spesifik makroskobik bulgu olan deri lezyonları dışında 

nadiren de olsa iç organlarda da nodüler ülseratif lezyonlara 

rastlanabilir. Özellikle enfeksiyonu şiddetli geçiren hayvanların ağız 

ve burun boşluğu ile sindirim kanalında bu lezyonlar gözlenebilir. 

Genç hayvanlarda bu lezyonlara abomasumda daha sık rastlanır. 

Epiglottis, trakeya ve akciğer gibi, solunum sistemi organlarında bu 

nodüller görülebilir. Bunlar dışında karaciğer, meme, sidik kesesi, 

böbrek, uterus ve testis gibi organlarda multifokal yuvarlak şekilli, 

nekrotik alanların varlığı saptanabilir. İç organlarda meydana gelen bu 

lezyonlar zamanla organizasyona uğrar. Buradaki lezyonların 

iyileşmeleri nedbe dokularıyla fark edilir. Deri lezyonlarında olduğu 

gibi iç organlarda oluşan lezyonlarda sekonder bakteriyal enfeksiyon 

oluşabilir (Amin ve ark., 2015; Abdulga ve ark., 2016; Ali ve ark., 

2021).   

4. Histopatoloji Bulguları 

Makroskobik olarak gözlenen lezyonlu bölgelerin histopatolojik 

incelemelerinde başta epiteliyal hücreler olmak üzere virüs ile enfekte 
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olan çeşitli hücrelerin dejenerasyona uğradığı gözlenir. Hidropik 

dejenerasyon karakterinde oluşan hücre zedelenmesi ilerleyen 

safhalarda balonumsu dejenerasyonlara ve erime tipi nekrozlara 

dönüşür. Dejenerasyona uğrayan hücreler normalin 3-4 katı kadar 

büyümüş, sitoplazmaları aşırı sulanmış ve açık renklidir. Hücrelerdeki 

aşırı şişkinlik hücrelerin birbirleriyle olan bağlantılarda ayrılmalara 

dolayısıyla akantolize yol açar. Hücre hasarı daha çok epidermisteki 

keratinosit ve stratum spinozum katmanındaki hücrelerde gözlenir. 

Dejenerasyonun yanı sıra derinin özellikle stratum bazale ve stratum 

spinosum katmanlarında diffuz epidermal hiperplazi ile karakterize 

akantoz meydana gelir (El-Neweshy ve ark., 2013; Douglass ve ark., 

2020). Ayrıca keratinositlerde de görülen bu tarz hiperplazi sonucu 

parakeratoz ve hiperkeratozlara rastlanır. Hücre içi sıvı artışıyla 

intrasellüler komponentlerde çözünme ve özellikle proteinli yapılarda 

oluşan denatürasyona bağlı olarak sitoplazmada eozinofilik 

bulanıklaşmalar görülür. Dejenere hücre çekirdeklerin ise vakuoler 

nükleuslu ve marjinal hiperkromatinli oldukları tespit edilir. Şiddetli 

dejeneratif olaylarda çekirdekte karyolizin şekillendiği ve hücre 

bütünlüğünün dağılarak hücre ölümünün meydana geldiği saptanır. 

LSD için en spesifik histopatolojik bulgu intrasitoplazmik asidofilik 

inkluzyon cisimcikleridir. Çoğunluk makrofaj, keratinosit, lenfosit, 

endotel ve perisit hücrelerinde eozinofilik cisimciklere rastlanır. 

Hastalık tanısı için patoğnomik nitelikteki bu bulgu benzer 

hastalıkların ayrımında önem taşır (Body ve ark., 2012; Gharban ve 

ark., 2019; Gupta ve ark., 2020).  
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Lezyonlu dokuda enfekte hücreler dışında birtakım yangısal 

değişiklikler de gözlenir. Taze enfeksiyon odağında damarlarda hafif 

hiperemi ve intersellüler aralıklarda ödem gözlenir. İlerlemiş durumda 

çoğunluğu mononükleer tip lökosit hücre infiltrasyonu saptanır. Bu 

durumda damarlarda vaskülitis ve trombozda gözlenir. Vaskülitis 

sonrası oluşan trombozlar beraberinde iskemik nekrozları meydana 

getirir. Hastalığın 2. haftasından sonra eksudatif olaylar ve lenfosit 

göçü azalır. Bunların yerine hümoral bağışıklığın gelişmesinde rol 

alan plazmosit ve doku enkazının temizlenmesinde görev alan 

makrofajlar ağırlık gösterir. Ayrıca bu süreçte yara bölgesinde 

fibroblast göçü de başlar. 3. haftada çoğunlukta olan fibroblastlar 

sayesinde fibroplazi şekillenir. Yara iyileşmesinin sonuna doğru 

rejenere epitel hücreler ve fibrozisle doku kaybının giderildiği 

gözlenir. Sekonder enfeksiyon durumlarında doku hasarı derin 

dokulara nüfuz edebilir ve kas demetleri ile çevre damarlarda şiddetli 

nekrotik ve yangısal değişiklikler gözlenebilir (Mulata ve Feyisa, 

2018; Sanz-Bernerdo ve ark. 2020; Ali ve ark., 2021).  

5. Patolojik Tanı 

Makroskobik bulgular ile LSD’nin ön tanısı yapılabilir. Ancak 

hastalığın kesin teşhisi amacıyla çeşitli laboratuvar yöntemlerinden 

yararlanılır. Hastalık tanısı için deri, nodüllerden alınan biyopsi 

materyali, derin ve süperficial lenf düğümü, yara kabukları, deri 

kazıntısı, nodül sıvısı ve defibrine kan örnekleri laboratuvar 

materyalleri olarak kullanılabilir (Al-Salihi, 2014; Gupta ve ark., 

2020). Hastalığın teşhisi için etken identifikasyonu veya serolojik tanı 
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yöntemlerinden yararlanılır. Etken identifikasyonu yapmak için hücre 

kültüründe virüs izolasyonu, transmission elektron mikroskop (TEM) 

incelemeleri, flouresan antikor testi (FAT), ağar jel immunodifüzyon 

(AGID) testi, ELISA ve PCR; serolojik tanı içinse virüs nötralizasyon 

testi (VNT), AGID, indirekt-FAT, Western blot ve indirekt-ELISA 

yöntemleri kullanılır. Serolojik metotlar ile LSD virüsü diğer capripox 

genusundaki virüslerden (sheep poxvirüs, goat poxvirüs) ayırt 

edilemez. Yapılan son çalışmalarda PCR testinin hastalık tanısında 

yüksek özgüllük ve duyarlılık ile güvenilir sonuç verdiği bildirilmiştir. 

Ancak hastalığın tanısı için yeterli bulunan serolojik testler daha 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Awad ve ark., 2010; Tuppurainen 

ve ark. 2011; Gürçay ve ark. 2015; Albayrak ve ark., 2018).  

Serolojik ve virolojik testlerin dışında çeşitli patolojik yöntemlerle de 

hastalık tanısı ve izlenimi yapılabilir. Özellikle immün ve moleküler 

patolojik yöntemlerin hastalık tanısında yüksek bir güvenilirliği 

bulunmaktadır. Patolojik yöntemlerin uygulanması için nodüler 

lezyonlardan alınan taze doku örneklerinin %10’luk tamponlu 

formaldehit içerisinde laboratuvara ulaştırılmaları gerekir. Bu 

yöntemlerden en yaygın kullanılan ve pratik olan histopatolojik metot 

diğer patolojik yöntemler kadar olmasa da hastalık tanısı ve 

patogenezi hakkında yeterli bilgiyi sağlamaktadır. Özellikle enfekte 

hücrelerde intrasitoplazmik eozinofilik inklüzyon cisimciklerinin 

gözlenmesi histopatolojik inceleme ile tespit edilebilen patognomik 

bir bulgudur (Body ve Ark., 2012; Neamat-Allah, 2015; Ün ve ark., 

2019).  
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LSD hastalığı pseudo-lumpy-skin disease, mammillitis (bovine herpes 

virüs-2), besnoitiosis, dermatobia hominis larval enfestasyonu, 

demodex, sinek ısırığı alerjisi, streptothricosis, deri tüberkülozu, 

dermatophlosis, ringworm, fotosensitizasyon, bovine papuler 

stomatitis, cowpox, pseudo cowpox, ürtiker ve hypoderma bovis gibi 

deri hastalıkları ile karışabilir. Bunlardan pseudo-LSD ile sıklıkla 

karışan LSD’nin ayrımı histopatolojik inceleme ile yapılabilir. 

Pseudo-LSD’nin etkeni olan herpesvirüs intranükleer yerleşim 

gösterip intranükleer inklüzyonları meydana getirir. LSD etkeni olan 

poxvirüs ise enfekte hücrenin sitoplazmasında replike olarak 

intrasitoplazmik asidofilik inklüzyonları oluşturur (Abdulga ve ark., 

2016; Gupta ve ark., 2020). Histopatolojik inceleme ile diğer serolojik 

ve virolojik testlerden farklı olarak hastalık teşhisinin yanı sıra 

dokudaki hasar ve onarım değerlendirilebilir. Böylece etken ve 

organizma arasındaki ilişki daha net bir şekilde ortaya konulur ve 

hastalık karakteri tayin edilebilir.  Bazı çalışmalarda 

immünohistokimyasal ve immünofloresan yöntemlerle hastalık 

incelenmiştir. Bu çalışmalarda kullanılan yöntemlerde deri, akciğer ve 

lenf yumrularındaki lezyonlu dokularda doğrudan antijenin kendisi 

saptanarak yüksek bir güvenilirlikle hastalığın tanısı yapılmıştır. Son 

zamanlarda immünpatolojik yöntemlerde kaydedilen ilerlemeler 

sayesinde hastalığın immünpatogenezi daha da aydınlatılarak 

hastalıkla mücadeleye katkı sağlanacağı ön görülmektedir (Awadin ve 

ark., 2011; El-Neweshy ve ark., 2013; Lubinga ve ark., 2014).  
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1.GİRİŞ 

Hücrelerin, suyun ve çözünen maddelerin dışa veya içe doğru 

hareketini kontrol etme yeteneği, vücutta sıvı homeostazının 

sağlanması açısından temel öneme sahip bir konudur. Hücre zarları, 

iyonların, organik maddelerin ve suyun taşınmasını düzenleyen seçici 

bir filtre görevi görür. Su moleküllerinin hücre zarı boyunca transferi, 

su taşınmasında ana adımdır (Shapiguzov, 2003).  Hücre zarının 

yapısı ve bu biyolojik fonksiyonları nasıl gerçekleştirdiği günümüzde 

halen araştırma konusudur (Chrispeels ve ark., 1999; Shapiguzov, 

2003). Hücre zarının fonsiyonel özellikleriyle ilgili bir dizi 

transmembran taşıyıcı protein keşfedilmiş ve karakterize edilmiş 

olmasına rağmen, transmembran su taşınmasının moleküler temeli, 

2000’li yıllara kadar tam olarak anlaşılamamıştır. Önceki yıllarda 

biyolojik zarların su geçirgenliği, ‘’çift tabakalı lipid zar boyunca 

suyun difüzyonla geçişi’’ görüşüyle açıklanmıştır. Hücre zarı 

proteinlerinden olan su kanalları veya taşıyıcıları tanımlanmadığından, 

suyun biyolojik zarlardan belirli kanalların veya taşıyıcıların yardımı 

olmadan geçtiğine inanılmıştır. İlerleyen zamanlarda bazı fizyolojik 

süreçlerin büyük miktarlarda suyun yer değiştirmesiyle 

açıklanabilmesinden ve hücre zarının suya karşı olan geçirgenliğinin 

hızlı değişimler göstermesi hücre zarında su taşıyan proteinlerin 

varlığına işaret etmiştir (Shapiguzov, 2003). 

Hücre su kanallarından ilki, hücre zarı suya yüksek oranda geçirgen 

olan memeli eritrositlerinde ortaya çıkarılmıştır (Denker ve ark., 1988; 

Preston ve Agre, 1991). Spesifik bir polipeptit olarak izole edilen bu 
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protein CHIP28 (28 kDa'lık kanal benzeri integral protein) olarak 

adlandırılmıştır (Agre ve ark., 1993). İlerleyen yıllarda su kanal 

proteinleri için “Aquaporinler” (AQP) terimi benimsenmiş ve 

CHIP28, AQP-1 olarak isimlendirilmiştir (Agre P, 1997). 

Yapısal özellik ve benzerliklerine göre AQP’ler önceleri Klasik 

AQP'ler ve Aquagliseroporinler olmak üzere iki alt grup olarak 

değerlendirilmişlerdir. Daha sonra yeni bir AQP ailesi keşfedilmiş ve 

yapısal özellikleri diğer AQP’lerden yüksek oranda farklı bulunmuştur 

(Ikeda ve ark., 2011; Ishibashi ve ark., 2014; Itoh ve ark., 2005). 

Homolojileri düşük bulunduğundan bu aileye ‘’Süperaquaporinler’’ 

adı verilmiştir(Ishibashi ve ark., 2014). Çok hücreli organizmalardaki 

AQP çeşitliliği, bu protein ailesinin farklı dokularda, organlarda ve 

gelişim aşamalarında ozmoregülasyon ve transmembran su hareketi 

için çeşitli gereksinimlere cevap verdiğine işaret eder (Kruse ve ark., 

2006). 

1.2.Aquaporinlerin Moleküler Yapıları 

AQP’ler, yaklaşık 270 aminoasitin oluşturduğu tek bir polipeptit 

zincirden meydana gelir (Takata ve ark., 2004). Bir AQP monomeri, 

kanalın iskeletini oluşturan ve sağa doğru eğilimli, helikal demet 

şeklinde düzenlenmiş, 6 adet transmembran heliksten (H1-6, zara 

normal olarak yaklaşık 30° eğimli) oluşur. Bu transmembran heliksler, 

5 adet ilmek (A-E) ile bağlantı halindedir. Hidrofilik terminal amino 

ve karboksil grupları daima hücre sitoplazmasında bulunur. İlmek A, 

C ve E ekstrasellüler olarak yerleşim gösterirler, B ve D ilmekleri ise 

yüksek oranda korunmuş asparajin-prolin-alanin (NPA motifi) dizisini 
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içeren intrasellüler ilmeklerdir (Şekil 1). Hidrofilik B ve E ilmekler 

boşlukta bükülerek iki NPA motifi içeren ve su seçici olarak kabul 

edilen geçiş kısmını meydana getirirler (Agre ve ark., 2002; Jung ve 

ark., 1994; Nielsen ve ark., 2002; Verkman ve Mitra, 2000). 

AQP'ler böbrekte su ve idrar konsantrasyonunun yeniden emiliminde 

önemli bir rol oynar. AQP-2, vazopressinle düzenlenen su kanalları 

içerinde en baskın olandır (Fushimi ve ark., 1993; Yamamoto ve 

Sasaki, 1998; Nielsen ve ark., 2002). Vazopressin uyarımı üzerine, 

AQP-2, başlıca böbrek hücrelerinde hücre içi depo veziküllerinden 

apikal plazma zarına yer değiştirir (translokasyon), hücreyi suya karşı 

geçirgen hale getirir, bu da suyun yeniden emilmesine neden olarak 

konsantre idrar oluşumuyla sonuçlanır (Marples ve ark., 1995; Nielsen 

ve ark., 1995a; Sabolic ve ark., 1995; Yamamoto ve ark., 1995). 

2.AQP TRAFİĞİ 

2.1. PKA (Protein Kinaz A) Fosforilasyonu ve Diğer 

Yolakların Aracılık Ettiği AQP-2 Trafiği 

Serum ozmolaritesindeki artışa ve dolaşımdaki kan hacmindeki 

azalmaya yanıt olarak, hipotalamusta bulunan ozmoreseptörler aktive 

olur ve arka hipofizden antidiüretik hormon vazopressinin 

salgılanmasını uyarır (Baylis, 1987; Robertson, 1987). Vazopressin 

sistemik olarak salındıktan sonra renal toplayıcı kanal prinsipal 

hücrelerinin bazolateral membranında yer alan vazopressin tip 2 

reseptörüne bağlanır (Bichet, 1998). Vazopressin tip 2 reseptörü, 

heterotrimerik G-proteini olan Gs tarafından adenilat siklaza bağlanır 

(Şekil 1). Gs, üç alt birimden oluşan bir GTP bağlayıcı proteindir: α, β 
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ve γ. Vazopressinin kendi reseptörüne bağlanması, α alt biriminin 

GDP salmasına, GTP'ye bağlanmasına ve β ve γ alt birimlerinden 

ayrılmasına neden olur. Bu Gα-GTP kompleksi, sırayla, ATP'nin 

cAMP'ye dönüşümünü katalize eden adenilat siklazı aktive eder. 

PKA'nın müteakip aktivasyonu, Ser256'da AQP-2'nin 

fosforilasyonuna yol açar. Bu fosforilasyon olayı, hücre içi depo 

veziküllerinden apikal membrana AQP-2’nin yer değiştirmesi için 

gereklidir. AQP-2’nin translokasyonu toplayıcı kanallardaki prinsipal 

hücrelerin su geçirgenliğinde bir artışa neden olur (Fushimi ve ark., 

1997; Katsura ve ark., 1997; Nishimoto ve ark., 1999; Zelenina ve 

ark., 2000). Geçirgenlikteki artış, suyun tübül lümeninden hipertonik 

medüller interstisyuma akmasına izin verir. Bu olay konsantre idrar 

oluşumuna yol açar. Vazopressinin geri çekilmesi, AQP-2 içeren 

veziküllerin endositozunu tetikler ve apikal membranın su geçirmez 

durumunu eski haline getirir. 

AQP2 bir monomer olarak ekprese edilir ve homotetramerler oluşturur 

ve bir plazma zarı lokalizasyonu için bir AQP-2 tetramerindeki dört 

monomerden en az üçünün fosforile edilmesi gerekir (Kamsteeg ve 

ark., 1999, 2000). 

Uygun zamanda ve etkili bir şekilde gerçekleşecek aktivasyon için 

PKA'nın hücre içerisinde belirli bölgelere lokalizasyonu gereklidir. Bu 

sürece, PKA'nın belirli bölgelere bağlanmasını sağlayan AKAP'lar 

(protein kinaz A-bağlayıcı proteinler) aracılık eder (Colledge ve Scott, 

1999; Smith ve Scott, 2002; Tasken ve Aandaal, 2004). 
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Bununla birlikte, AQP-2 trafiğinde AQP-2 fosforilasyonunun rolü 

halen belirsizliğini korumaktadır. Ser/Thr fosfataz inhibitörü okadaik 

asidin, spesifik bir PKA inhibitörü olan H89'un varlığında bile AQP-2 

translokasyonunu indüklediği gösterilmiştir (Valenti ve ark, 2000). Bu 

nedenle böbrek toplayıcı kanal hücrelerindeki AQP-2 trafiğinin, PKA 

fosforilasyonundan bağımsız bir mekanizma ile gerçekleşebileceği 

söylenebilir. 

Birkaç çalışma, vazopressin aracılı AQP-2 trafiğinde ryanodine 

duyarlı Ca2+ depolarının ve kalmodulin'in rolüne dair sonuçlar ortaya 

koymuştur. Toplayıcı kanal prinsipal hücrelerinde artan cAMP 

seviyelerine ek olarak, V2 reseptörüne vazopressin bağlanmasının 

hücre içi Ca2+’ de geçici olarak arttırdığı gösterilmiştir (Star ve ark., 

1988; Champigneulle ve ark., 1993; Maeda ve ark., 1993; Ecelbarger 

ve ark., 1996). Hem ryanodin hem de kalmodulin inhibitörlerinin, 

vazopressin ile uyarılan AQP-2'nin plazma zarına doğru yer 

değiştirmesini bloke ettiği gösterilmiştir (Levine ve ark., 1981; Chou 

ve ark., 2000). Bu nedenle, ryanodine duyarlı depolardan vazopressin 

ile uyarılan hücre içi Ca2+ salınımı, AQP-2'nin apikal membrana 

translokasyonunda kritik bir rol oynar (Noda ve Sasaki, 2005). 

AQP-2'nin vazopressin kaynaklı hücre yüzeyi birikimi için PKA 

fosforilasyonu gerekli olsa da AQP-2'nin defosforilasyonu, bir sonraki 

hücre içine alım mekanizması için muhtemelen gerekli değildir. 

Prostaglandin E2, vazopressin tedavisinden sonra eklendiğinde 

prinsipal hücrelerin yüzeyinden AQP-2'nin salınmasını uyarır, ancak 
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AQP-2'nin fosforile edilmiş durumunu değiştirmez (Zelenina ve ark., 

2000). 

AQP-2'nin diğer kinazlar tarafından fosforilasyonu, potansiyel olarak 

AQP-2 trafiğinin düzenlenmesine katılabilir. PKA bölgelerine ek 

olarak, AQP-2 dizisinde protein kinaz G, protein kinaz C ve protein 

kinaz CK2 için fosforilasyon bölgeleri mevcuttur. Ser256 ayrıca Golgi 

CK2 için bir substrattır ve bu kinaz tarafından fosforilasyonu Golgi 

trafiği için gereklidir (Procino ve ark., 2003). PKC yolunun 

aktivasyonunun, Ser256'da bu su kanalının fosforilasyon durumundan 

bağımsız olan AQP-2 endositozuna aracılık ettiği gösterilmiştir (van 

Balkom ve ark., 2002). Diğer sitoplazmik veya veziküler düzenleyici 

proteinlerin fosforilasyonu da söz konusu olabilir. Bu konular 

doğrudan araştırılmayı beklemektedir. 

Yapılan çalışmalarla diğer alternatif yollar da ortaya çıkarılmıştır. 

Bouley ve ark. (2000), nitrik oksit ve atriyal natriüretik faktörün, 

cGMP'ye bağlı bir yol yoluyla böbrek epitel hücrelerine AQP-2'nin 

girişini uyardığını göstermiştir. PKG'nin doğrudan AQP-2'yi fosforile 

edip etmediği veya cGMP/PKG etkisine nihai olarak PKA'nın 

aktivasyonunun aracılık edip etmediği henüz açık değildir. 

2.2. Hücre İskeletinin Rolü 

AQP-2 taşıyan veziküllerin translokasyon hareketinin hücre iskeleti 

elemanlarının yer değiştirmesine bağlı olabileceği bildirilmiştir. 

Mikrotübüler ağ bu sürece dahil edilmiş olan önemli bir hücre iskeleti 

ağıdır (Valenti ve ark., 1988; Phillips ve Taylor, 1989, 1992). 
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Dyneinin böbrekte mevcut olduğu gösterilmiştir ve hem dynein hem 

de dyneinin veziküller ile etkileşimine aracılık ettiğine inanılan bir 

protein kompleksi olan dynactinin, AQP-2 taşıyan veziküllerle ilişkili 

olduğu ortaya konulmuştur (Marples ve ark., 1998). Hem ATPazların 

bir inhibitörü olan vanadat hem de bir dynein inhibitörü olan eritro-9-

(2-hidroksi-3-nonil) adenin, kurbağa mesanesinde antidiüretik yanıtı 

inhibe eder (De Sousa ve Grosso, 1979; Marples ve ark., 1996). Bu 

nedenle, mikrotübül ile ilişkili motor proteinler dynein ve dynactin, bu 

veziküllerin vazopressin tarafından düzenlenen trafiğinde önemli rol 

alırlar. 

Hücre iskeletinin aktin reorganizasyonunun, AQP-2 içeren 

veziküllerin trafiğinde de gerekli olduğu gösterilmiştir. Aktin hücre 

iskeletinin, uyarılmamış hücrede AQP-2 taşıyan veziküllerin 

stabilitesini sağlayan bir ağ meydana getirdiği ve apikal aktin ağının 

reorganizasyonunun, AQP-2 taşıyan veziküllerin trafiğini teşvik 

etmede kritik olabileceği öne sürülmüştür. Gerçekten de 

vazopressinin, sıçan iç medüller toplayıcı kanalında apikal F-aktin'i 

depolimerize ettiği ve bu olayın su kanal proteini taşıyan veziküllerin 

apikal membran ile kaynaşmasıyla sonuçlandığı gösterilmiştir (Simon 

ve ark., 1993). Hem forskolin hem de okadaik asit, apikal aktin ağının 

reorganizasyonunu indükleyerek AQP-2 translokasyonunu uyarır 

(Valenti ve ark., 2000). Çalışmalar, RhoA'nın inhibisyonunun, 

vazopresin ile indüklenen AQP-2 mekiği için bir ön koşul olduğunu 

ve buna eşlik eden F-aktini azalttığını göstermiştir (Klussmann ve 

ark., 2001; Tamma ve ark., 2001). Bu veriler AQP-2'nin vazopressin 
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kaynaklı geri dönüşümünde aktin depolimerizasyonunun düzenleyici 

rol üstlendiğinin bir kanıtıdır. Ayrıca, RhoA'nın PKA aracılı 

fosforilasyonu yoluyla RhoA inhibisyonunun, AQP-2 

translokasyonunu indükleyen hücre iskeleti dinamikleri için önemli 

bir olay olduğu gösterilmiştir (Tamma ve ark., 2003a). Ayrıca, 

Tamma ve ark. (2003b), prostaglandin E3 reseptörlerinin 

uyarılmasının vazopressin ile indüklenen Rho inaktivasyonunu, 

vazopressin ile indüklenen F-aktin depolimerizasyonunu ve 

vazopressin-, cAMP ve forskolin ile indüklenen AQP-2 

translokasyonunu inhibe ettiğini göstermiştir. 

2.3.AQP-2 Taşıyan Veziküllerin Apikal Membran İle Füzyonu 

AQP-2 içeren veziküllerin apikal membran ile kenetlenmesi ve 

füzyonu için gerçekleşen moleküler mekanizma, presinaptik membran 

ile sinaptik vezikül füzyonu süreci ile bazı benzerliklere sahiptir ve v-

SNARE'leri ve t-SNARE’leri içerir. VAMP2 (vezikülle ilişkili 

membran proteini-2) gibi v-SNARE'ler, toplayıcı kanalın prinsipal 

hücrelerinde bulunur ve aynı veziküllerde AQP-2 ile birlikte lokalize 

olur (Franki ve ark., 1995; Jo ve ark. 1995; Nielsen ve ark., 1995b). 

VAMP-2/sinaptobrevin'i parçalayan tetanoz toksini ile tedavi, 

vazopressin kaynaklı AQP-2 translokasyonunu ortadan kaldırır 

(Gouraud ve ark., 2002). t-SNARE sintaksin 4, toplayıcı kanal 

prinsipal hücrelerinin apikal plazma zarında bulunur (Mandon ve ark., 

1996, 1997). Başka bir t-SNARE, SNAP-23 (23 kDa'lık sinaptozomla 

ilişkili protein), hem apikal plazma zarında hem de AQP-2 taşıyan 

veziküllerde toplayıcı kanalı ana hücrelerinde bulunmuştur (Inoue ve 
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ark., 1998). İn vitro çalışmalar, SNAP-23'ün sintaksin-4 ve VAMP-

2'ye bağlandığını ortaya çıkarmıştır (Ravichandran ve ark., 1996). 

Böylece VAMP-2, SNAP-23 ve sintaksin-4'ün etkileşimi, AQP-2 

içeren veziküllerin apikal membran ile füzyonuna katkıda bulunur. 

SNARE proteinlerine ek olarak, ailesinin heterotrimerik GTP 

bağlayıcı proteinleri de AQP-2 mekik ve/veya füzyon işleminde yer 

alır (Valenti ve ark., 1998). 

 

Şekil 1. AQP-2 trafiğinin düzenlenmesi için varsayılan moleküler mekanizmalar 

(Noda ve Sasaki, 2005). Vazopressinin reseptörüne (vazopressin tip 2 reseptörü, 

V2R) bağlanması, G-protein Gs aracılığıyla adenilat siklazı aktive eder. Bu daha 

sonra cAMP seviyelerini arttırır ve AQP2'nin apikal membrana doğru harekete 

geçmesi için gerekli olan AQP2'nin PKA aracılı fosforilasyonunu indükler. 
Alternatif olarak, prostaglandin E3 reseptörünün (EP3R) prostaglandin E2 (PGE2) 

tarafından uyarılması, AC'yi G protein Gi yoluyla inhibe eder. Ek olarak, EP3R, F-
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aktin oluşumunu destekleyen Rho'yu aktive eder. F-aktin polimerizasyonu, AQP2 

trafiğine bir bariyer olarak işlev görür. Sodyum nitroprussid (SNP) veya guanilat 

siklaz (GC) yoluyla atriyal natriüretik faktör (ANF) tarafından uyarılan cGMP-PKG 

yolu da AQP2 ayrılımını indükler. Dynein ve dynactin dahil olmak üzere mikrotübül 

ile ilişkili motor proteinler, AQP2 trafiğine dahil olur. AQP2, SPA-1 ve G-aktin'e 

bağlanır. SPA-1'in AQP2'ye bağlanmasının, AQP2 etrafındaki kısıtlı bir alanda F-

aktin demontajını tetikleyebilecek Rap1GTP seviyelerini azalttığı ve bunun AQP2 

sıralamasının yükselmesine neden olduğu tahmin edilmektedir. AQP2 içeren 

veziküllerin apikal membrana doğru harekete geçmesi, yerleştirilmesi ve füzyonu, v-

SNARE'ler ve t-SNARE'lerin etkileşimi ile ilgilidir. 

2.4.Klatrin Aracılı Endositoz 

AQP-2 geri dönüşüm yolunun endositotik süreci sırasında, AQP-2, 

klatrin kaplı çukurlarda birikir ve klatrin aracılı bir süreç yoluyla 

hücre içine alınır (Brown ve Orci, 1983; Brown ve ark., 1988; Strange 

ve ark., 1988; Sun ve ark., 2002). Çalışmalar, klatrin aracılı 

endositozda, dinamin tarafından inhibe edildiğinde, AQP-2'nin 

vazopressinden bağımsız bir şekilde plazma zarı üzerinde biriktiğini 

göstermiştir (Sun ve ark., 2002). Dinamin, klatrin kaplı veziküller 

oluşturmak için klatrin kaplı çukurların oluşumunda yer alan bir 

GTPaz'dır (Hinshaw, 2000; McNiven ve ark., 2000; Sever ve ark., 

2000). 

2.5.AOP-2 Trafiğinin Düzenlenmesi İçin Kritik Bölge 

AQP-2'nin sitoplazmik C-terminal bölgesinde bulunan Ser256 

genindeki fosforilasyon, başlıkta belirtildiği gibi AQP-2'nin apikal 

lokalizasyonu için önemlidir. Ek olarak, dominant Nefrojenik 

Diabetes İnsipidus’da (NDİ) kodlanan AQP-2'nin C-terminalinde yer 

alan mutasyonlar, AQP-2'nin Golgi kompleksine veya geç 

endozomlar/lizozomlara yanlış dizilimine neden olur (Mulders ve ark., 
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1998; Kamsteeg ve ark., 1999; Kuwahara ve ark., 2001, Marr ve ark., 

2002; Asai ve ark., 2003). Bu bulgular, C-terminalinin AQP-2 trafiği 

için önemini göstermiştir. Gerçekten de, AQP-2'nin C terminalinin 

PDZ ile etkileşime giren motife karşılık geldiğini fark edilmiş ve bu 

bilgi bir AQP-2 bağlayıcı proteinin, SPA-1'in (sinyal kaynaklı 

çoğalma ile ilişkili gen-1) klonlanmasına yol açmıştır. (Noda ve ark., 

2004a). 

Sonuç olarak; bu su kanalının keşfinden sonra AQP-2 tarafiğinin 

mekanizmasının anlaşılmasında önemli ilerleme kaydedilmiştir. 

Devam eden araştırmalar, NDİ, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve 

hipertansiyon dahil olmak üzere su dengesi bozukluklarının tedavisi 

için terapötik ipuçları vermekte, su dengesi homeostazının temel 

fizyolojisi ve patofizyolojisinin moleküler boyutta iç yüzünü 

anlamaya olanak sağlamaktadır. 
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 GİRİŞ  

Dünyadaki bütün insan ve hayvanlar bitkilerden yararlanmaktadır. 

Selüloz bitkilerin temel enerji kaynağıdır. İnsanlar ve basit mideli 

hayvanlar, dünyanın en bol bulunan organik polimeri olan selülozu 

sindiremezken, geviş getiren hayvanlar anaerobik mikroorganizmalar 

yardımıyla bu işlevi rumende yapmaktadır. Selülozun sindirimi 

herbivor bir hayvanla, bu hayvanın sindirim kanalında bulunan 

mikroorganizmalar arasındaki simbiyotik işbirliği yardımıyla sağlanır. 

Geviş getiren hayvanlar karmaşık bir sindirim sistemine sahiptir ve 

mikroorganizmalarla ruminantlar arasında güçlü bir işbirliği 

bulunmaktadır. Rumene gelen yemleri parçalayan bu 

mikroorganizmalar, mekanik ve enzimatik yıkım sonucunda ortaya 

çıkan ürünlerden kendi ihtiyaçlarını karşılarken, hayvanın ihtiyacı 

olan enerjiyi de bu kaynaktan temin eder. Sığır işkembesinde oldukça 

karmaşık bir mikroflora yer almaktadır. Rumen, %95'i bakterilerden 

oluşan bir ön midedir ve anaerobik fermantasyon odası görevi görür. 

Ortaya çıkan ürünler, ana enerji kaynağı olarak hizmet eden ve 

hayvanın fizyolojik parametreleri üzerinde doğrudan etkisi olan uçucu 

yağ asitleridir (UYA) (Russell ve ark., 2009). Ruminantlarda hem 

parçalanma hem de sentez olayları oldukça iyi geliştiğinden, düşük 

kaliteli ve insanlar tarafından değerlendirilemeyen bitkisel materyalin 

hayvansal proteine dönüştürülmesi insanlık adına oldukça büyük yarar 

sağlamaktadır.  
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Geviş Getiren Hayvanların Sindirim Fizyolojisi  

Memelilerde mideyi takip eden sindirim sistemi çok benzerken, geviş 

getirenlerde mide diğer türlerden oldukça farklıdır. Ruminantlar, 

konakçı hayvan ile ağırlıklı olarak anaerobik rumen bakterileri ve 

protozoa arasında benzersiz bir simbiyotik ilişkiye hizmet eden farklı 

bir sindirim sistemine sahiptir. Tek mideli hayvanlarda bulunan 

midenin karşılığı olarak ruminant sindirim sistemi rumen (işkembe), 

retikulum (börkenek), omasum (kırkbayır) ve abomasum (şirden) 

olarak adlandırılan ön midelerden oluşur (Swenson, 1984). Pregastrik 

memeliler olarak adlandırılan geviş getiren hayvanlarda glandüler 

mideden önceki pregastrik bölmeler rumen, retikulum ve omasumdur. 

Dört bölmenin en büyüğü olan rumen, çok sayıda anaerobik bakteri ve 

protozoa tarafından kullanılan gelişmiş başlıca fermentasyon yeridir. 

(Mathıson ve ark., 1995). Rumen, partikül boyutuna ve özgül ağırlığa 

göre yemin toplandığı iki kısımdan oluşur. Daha kaba ve 

sindirilmemiş olmaları nedeniyle özgül ağırlığı daha düşük olan gaz 

ve kaba yemlerin toplandığı dorsal kese ve özgül ağırlığı daha yüksek 

olan hapsedilmiş ve sindirilmiş kaba yemlerin çökeltildiği karın 

kesesi. Rumenin pH'sı, yem bileşimine bağlı olarak 5.5 - 7.0 arasında 

değişir. İşkembedeki sıcaklık 38-40 °C arasındadır ve fermantasyon 

sağlayan rumen mikroorganizmaları için uygun bir sıcaklıktır (Öztürk, 

2019). Rumen en büyük pregastrik odadır ve retikulum ile birlikte 

abdomende büyük bir boşluk oluşturur. Rumene göre küçük olan 

retikulum, rumene doğru açılan bir ön kese şeklindedir. Rumen, 

senkronize kasılmalar yapar. Her türden bol miktarda 
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mikroorganizmanın bulunduğu, sürekli fermantasyon yapılmaya 

elverişli, 200 litre hacme sahip, oldukça gelişmiş bir ortamdır (Öztürk 

ve Gur, 2021). Rumen, adeta yaprak benzeri papillalardan oluşan çok 

katlı yassı epitellerle kaplıdır. Bununla birlikte, rumende uçucu yağ 

asitlerinin (UYA), azotlu bileşiklerin ve minerallerin emilimi meydana 

gelirken aynı zamanda bikarbonat salgılanması da olur (Faverdin, 

1999). Ruminant ön midesinin diğer birçok otoburun ön ve arka 

bağırsakları ile paylaştığı bitki materyalini fermente etme işlevinin 

yanı sıra, geviş getirenlerin ve develerin ön mideleri, büyük gesta 

parçacıklarının tekrar çiğnenmesi (ruminasyon) ve yeniden emilmesini 

sağlayan benzersiz bir ayırma işlevine sahiptir. Bu ayırma 

mekanizması, özellikle diğer ön bağırsak fermenterleri ile 

karşılaştırıldığında, geviş getiren hayvanlarda nispeten yüksek yem 

alımlarında yüksek bir sindirim olanağı verir (Clauss ve ark., 2010). 

Rumen'in canlıya sağladığı en önemli işlevler;  

(i) etkili fermantasyon için gerekli sıcaklık, pH ve ozmotik 

basınç gibi optimal koşulları sağlamak,  

(ii) mikroorganizmaların fermantasyonunu sürdürmek için 

ihtiyaç duyduğu besin varlığını korumak,  

(iii) mikroorganizmaların partiküller üzerine adsorpsiyonunu 

temin etmektir.  

Nitekim, ruminantlar ve mikroorganizmalar arasındaki bu simbiyotik 

ilişkide rumen, pH'yı düşüren UYA'ların seviyeleri yükseldiğinde 

UYA'ları ortamdan uzaklaştırarak mikrobiyal popülasyonu optimum 
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koşullarda tutar. Böylece kaba yemlerin mikroorganizmalar tarafından 

sindirilmesine katkıda bulunur (Faverdin, 1999). Besleme sırasında, 

bitki materyali ruminant tarafından tükürük ile karıştırılır ve daha 

fazla çiğnenmeden bolus olarak yutulur. Koyunlarda ortalama ağırlığı 

100 gr olan bolus, peristalsis ile yemek borusundan aşağı taşınır ve 

rumen içine zorla atılır, böylece retikulumu by-pass eder (Trinci ve 

ark., 1994). Rumenin bu özellikleri geviş getiren hayvanlara selülozu 

parçalamada benzersiz bir avantaj sağlar, böylece düşük kaliteli kaba 

yemi et ve süte dönüştürür (Öztürk ve Gur, 2021). Ruminant ön 

midesinin ikinci bölümü olan retikulum, uzun süredir evcil geviş 

getiren hayvanlarda partikül ayırma yeri olarak kabul edilmektedir 

(Okine ve ark., 1998). Petek benzeri iç mukoza ile kaplanan 

retikulum, sindirilmiş, hapsedilmiş ve daha yoğun parçacıkları 

omasuma aktarma işlevini yerine getirir. Retikulum ve rumen 

koordineli olarak hareket eder, rumen içeriğinin sindirilmiş 

parçacıklarının omasuma aktarılmasını sağlar (Clauss ve ark., 2010). 

Evcil geviş getiren hayvanlarda retikulumun bisfazik kasılmaları, daha 

büyük, yüzen partiküllerin rumen içine yeniden atılmasına yol 

açarken, retikülo-omasal deliğin açılması sıvıların ve daha ince, daha 

yoğun partiküllerin geçişine izin verir; ikinci kasılma evresinde, 

retikulum tamamen kasılır, böylece lümeni kaybolur ve daha sonra 

boş olan retikulum gevşer ve yüksek oranda sıvı içeren ventral rumen 

içeriğiyle yeniden dolar. Büzülmelerin kesin zamanlaması ve retikülo-

omasal deliğin açılması dışında, ayırma işlevi için önemli bir ön koşul, 

yoğunluk ve retikülorüminal içeriğin boyutu arasındaki 

korelasyondur, daha küçük partiküller genellikle daha yoğundur ve 
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dolayısıyla retikulum tarafından omasuma iletilir (Allen, 1996, 

Hristov ve ark., 2003). Rumen ve retikulum, benzer işlevleri yerine 

getirdikleri için genellikle retikülorumen olarak kabul edilir. 

Pregastrik fermentatif aktivitenin tamamına yakını ve bu 

fermentasyonun son ürünlerinin absorpsiyonu burada gerçekleşir. 

Anaerobik fermentasyonun son ürünleri (asetat, propiyonat ve bütirat) 

hayvanlar için önemli enerji kaynaklarıdır (%40-80). Ruminant 

sindirim sistemine bulunan mikroorganizmalar, 5.5 ila 7.4 arasında 

değişen pH'da yaşayacak şekilde uyarlanmıştır. Ancak diyet, ruminal 

pH değerini önemli ölçüde etkileyebilir (Mathison ve ark., 1995). 

Omasum, büyük partikülleri retikülorumene geri gönderir ve böylece 

alt gastrointestinal sisteme geçmelerini önler. İnce parçacıklar ve 

sıvının abomasuma geçmesini sağlar, su emilimine ve tükürük için 

tamponların geri dönüşümüne yardımcı olur. Abomasumun işlevi 

büyük ölçüde diğer memelilerin midesine benzer. Abomasumdan önce 

gelen diğer bölmeler, daha fazla salya akması ve çiğneme için lifli 

malzemenin ağza geri dönüşünü, selüloz ve protein olmayan 

nitrojenin kullanımını kolaylaştırır. Hidroklorik asit (HCI) 

salgılanması, abomazal pH'ı yaklaşık 2'de tutar. Bu durum da midenin 

üst kısımları ile abomazum arasında pH değerinde hızlı bir düşüş 

olduğunu göstermektedir (Mathıson ve ark., 1995). pH'daki bu keskin 

düşüş, abomazal dağıtım için pH'a bağlı kontrollü salım sistemlerinin 

temelini sağlar (Sniffen ve ark., 1992). Abomasumda yemler önce 

tükürük, ardından mide suyu ile karıştırılır (Guilloteau ve ark., 2009).  
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Ruminantlarda yemin partikül boyutundaki istisnai azalma, geviş 

getirenlerin sindirim fizyolojisinin ayırt edici bir özelliğidir (Fritz ve 

ark., 2009), bu da onların sindirilebilirlikten ödün vermeden gıda 

alımını artırmalarına (ruminant olmayan ön bağırsak fermenterlerine 

kıyasla) izin vermektedir (Clauss ve ark., 2015). Bu artan çiğneme 

verimliliği, belirli bir diş tasarımı ile değil, ön midedeki yoğunluğa 

bağlı bir ayırma mekanizması ile elde edilir; bu, küçük partikülleri 

daha sonra tekrar çiğnenmek üzere (yani, ruminasyon) regürgite 

edilen büyük olanlardan ayırır (Lechner ve ark., 1991). Taksonomik 

geviş getiren hayvanlarda, partikül sınıflandırma mekanizması, yüksek 

nem içeriğinin önemli bir ayrıcalık olduğu retikulumda (Sutherland, 

1988) bir yüzdürme sedimantasyon mekanizmasına dayanmaktadır 

(Clauss ve ark., 2009b). Ayırma mekanizması, sıvının küçük 

parçacıklarla birlikte retikulumdan otomatik olarak dışarı çıkmasına 

neden olur. Bu sıvı, abomazum ve ince bağırsağın enzim salgılayan 

işlevi üzerinde bir yük oluşturabilir. Omasum, bu sıvıyı yeniden emen 

ve dolayısıyla verimli bir ayırma mekanizmasını ve yüksek yem 

alımıyla bağlantılı büyük bir sıvı verimini kolaylaştıran organ olarak 

yorumlanmıştır (Clauss ve Rössner, 2014). Sıvının partiküllere karşı 

nispeten daha hızlı hareketi (yani, ön mide içeriğinin yıkanması) ile 

gerçekleşen bu büyük sıvı çıkışı ile geviş getiren hayvanların ön 

midesi, diğer ön bağırsak fermenterlerinin (primatlar hariç) çoğuna 

benzer bir özellik göstermektedir (Müller ve ark., 2011). Bu “digesta 

yıkamanın” önemli bir etkisinin, ön mideden mikropların verimli bir 

şekilde hasat edilmesi olduğu iddia edilmiştir (Müller ve ark., 2011, 

Hummel ve ark., 2015). İşkembeden artan sıvı çıkışının, diğer bir 
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deyişle sıvının nispi geçişinde (partiküllere kıyasla) bir artışın veya 

gelişmiş bir "digesta yıkamanın" rumen sisteminden mikrobiyal 

verimi arttırdığı belirtilmektedir (Bird, 1993). Bu olay muhtemelen alt 

sindirim sistemine doğru artan mikrobiyal akıştan kaynaklanmaktadır. 

Ek olarak, rumen mikroflorasının metabolik durumu, büyük olasılıkla, 

büyüme ve üreme aşamalarında mikrobiyal hücrelerin çoğuyla 

birlikte, mikropların daha yüksek sindirim kapasitesiyle beslenen daha 

hızlı büyüme oranlarına ayarlanmıştır. Mikrobiyal metabolizmadaki 

bu tür bir kayma (Shi ve ark., 2014) metan veriminde bir azalmaya da 

yol açabilir. Bu kayma, yemlerin “bölme faktörüne”, yani mikrobiyal 

büyümeye veya kısa zincirli yağ asidine ve dolayısıyla metan (CH4) 

üretimine enerji transferini tetikleme derecesine benzer bir etki 

nedeniyle meydana gelebili (Blümmel, 1997).  

Yeni Doğanlarda Sindirim Sistemi ve Salgılanan Enzimler  

Genç geviş getiren hayvanlardaki sindirim işlevleri, fetal yaşam 

sırasında gelişir ve en büyük değişiklikler, ekstrauterin yaşamın ilk 48 

saatinde gerçekleşmektedir. Ancak bu değişikliklerin bir kısmı 

doğumdan sonraki ilk ayda da devam edebilmektedir (Guilloteau ve 

ark., 2009). Geviş getirenlerde sindirim sistemi embriyonik dönemde 

gelişmeye başlar ve sığır embriyolarında mide bölümleri 56. günde 

görülebilir (Warner, 1958). Abomasumun vücut ağırlığına göre 

ağırlığı fazla değişmez, ancak abomazal mukozanın ağırlığı, gebeliğin 

son ayında (%25) ve ilk 2-7 gün boyunca buzağı ve kuzuda önemli 

ölçüde artar (%20 ila %30). Doğumda, retikulorumen, omasum ve 

abomasum ağırlıkları tüm mide ağırlığının sırasıyla %38, %13 ve 
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%49'u kadardır (Davis ve ark., 1998). Sekiz haftalıkken bu oranlar 

mide ağırlığının sırasıyla %61, % 23 ve %25,37'sine ulaşır (Diao ve 

ark., 2017). Son olarak, 12-16 haftalıkken bu bölümler tüm mide 

hacminin sırasıyla %67, %18 ve %15'ine ulaşırlar (Davis ve ark., 

1998; Diao ve ark., 2017). Genç buzağılar, fizyolojik ve sindirim 

adaptasyonları gerektiren rahim dışı yaşama adaptasyon (doğum 

sonrası ilk haftaya kadar), uzun bir süre boyunca geviş getirme öncesi 

aşamada (3 ila 5 ay) bakım ve sütten kesme gibi en az üç ana durumla 

uğraşmak zorundadır. Ruminant öncesi ve sütten kesilen buzağılarda 

diyet proteininin kökeni oldukça önemlidir (Pearson ve Mello, 1976; 

Guilloteau ve ark., 1984).  

Üç enzimin (abomasal pepsin ve lizozim ve pankreatik ribonükleaz) 

aktiviteleri rumen gelişiminin belirteçleri olarak kabul edilir. Sütten 

kesme sırasında pepsin salgısı artarken kimozin salgısı ters bir patern 

gösterir ve sütten kesmeden sonra aktivitesi çok küçüktür. Bununla 

birlikte, diğer memelilerin çoğunda yapılan gözlemlerin aksine, 

kimozin yetişkin geviş getiren hayvanlarda asla kaybolmaz. Pepsin, 

ribonükleaz ve amilaz özellikle sütten kesildikten sonra, kimozin, 

elastaz II ve laktaz ise doğum sonrası önem kazanan enzimlerdir. 

Salgılanan hidroklorik asit (HCl) miktarları doğumda ve kısa bir süre 

sonra düşüktür ancak yaşamın ilk günlerinde HCl salınımı artar. 

Kuzuda doğumda HCl salgılayan parietal hücre sayısı çok düşüktür, 

ancak yaşamın ilk 72 saatinde 10 kat arttığı bildirilmektedir (Pearson 

ve Mello, 1976; Guilloteau ve ark., 1984; Guilloteau ve ark., 2009).  
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Fetal hayatın ikinci üç aylık döneminden itibaren, buzağı ve kuzu 

abomazumda belirgin bir pıhtılaşma aktivitesi sergiler. Bu aktivitenin 

neredeyse istisnası, aktivitesi yüksek olan kimozine bağlıdır, oysa 

pepsin aktivitesi bu noktada çok düşüktür. Doğumdan sonra, kimozin 

miktarı 0 ila 2 günlükken maksimumdur ve daha sonra azalırken, yeni 

doğanda fetusa göre 8 kat daha fazla olan pepsin miktarı azalır ve 

artan yaşla birlikte pek değişmez. Doğum sonrası yaşamın ilk 

günlerinde kimozin ve pepsin miktarları kuzu ve buzağı tarafından 

alınan kazein miktarlarını pıhtılaştırmaya yeterlidir. Doğumda 

buzağıda vücut ağırlığına göre lizozim miktarı yüksektir. 2 günlükken 

ve daha sonra 7. güne kadar kuvvetli bir şekilde azalır ve sonrasında 

stabil kalır (Guilloteau ve ark., 2009). Lizozim, sığır ve küçükbaş 

hayvan türleri de dâhil olmak üzere otoburlarda bulunur ve doğumdan 

hemen sonra üretilir. Sütten kesildikten sonra lizozim aktivitesi hızla 

artar ve rumende bakteri hücre duvarında bulunan peptidoglikanların 

bozulmasına katkıda bulunur. Bu nedenle sütle beslenen ve 

ruminasyon olmayan buzağılarda etkili sindirim için lizozim 

aktivitesinin önemli olduğu öne sürülmüştür. Sütten kesilmiş geviş 

getiren hayvanlardaki üçüncü tipik enzim olan pankreatik ribonükleaz, 

mikroorganizmaların nükleik asitlerinin sindiriminde önemli bir rol 

oynuyor gibi görünmektedir. Buzağılarda, sütten kesmeden sonra 

pankreas dokusundaki pankreas ribonükleaz içeriğinde belirgin bir 

artış olduğu belirtilmektedir (Guilloteau ve ark., 2009).  

Ruminantlarda genel sindirim ürünleri, preruminant (monogastrik) 

aşamasına kıyasla artmaktadır. Rumende tükürük, fosfat tamponları ve 
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üre mikroorganizmalarının optimal sindirim aktivitelerini elde etmek 

için kullandığı önemli bir salgıdır. Proteinden sonra mikroorganizma 

tarafından üretilen üre parçalanma sonucu emilir, idrar yoluyla atılır, 

tükürük ile yeniden salgılanır veya üre döngüsünde metabolize edilir. 

Geviş getiren buzağılar, preruminant buzağılardan gastrik enzimleri 

daha az üretmektedir (Guilloteau ve Zabielski, 2005).  

Doğduğu anda buzağının pankreas bezi iyi gelişmiştir ve ekzokrin 

işlevini yerine getirmeye hazırdır (Miyashige ve Yahata, 1980). 

Pankreas sıvısının salgılanması doğumdan hemen sonra çok azalır. 

Vücut ağırlığı ile orantılı olarak pankreas sıvısının miktarı göreceli 

olarak ilk ay boyunca ve özellikle yaşamın ilk haftasında artar 

(Zabielski ve Pierzynowski, 2001). Salgı, yaşamın ilk gününden 

itibaren beslenmeye yanıt verir ve pankreatik polipeptidin plazma 

konsantrasyonlarının yükselmesiyle birlikte net bir sefalik faz gösterir 

(Zabielski ve ark., 2002). Ancak ne mide ne de bağırsak fazı 

gözlenmez (Zabielski ve ark., 2002,). Emmeyen yeni doğan buzağıda 

ekzokrin pankreas az miktarda pankreas suyu salgılar. Sindirimler 

arası pankreas salgısı yaşla birlikte giderek artar (Zabielski ve ark., 

2002). Buzağıda, sütten kesme pankreas asini boyutunu ve sayısını 

artırma eğilimindedir, ancak asinus başına düşen hücre sayısı 

değişmez. Pankreasın ağırlığı çok az değişir ancak fetal yaşamın son 3 

ayında azalma eğilimindedir. Yani pankreasın büyümesi tüm vücuttan 

daha yavaştır. Rahim dışı yaşamın ilk 2 günü boyunca buzağılarda çok 

az değişkendir. Ancak kuzularda artmaktadır (%18) ve yaşamın ilk 

haftasında her iki türde de %30 artar ve daha sonra sabit kalır 
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(Toofanian ve ark., 1974). Kuzularda, pankreas hiperplazisi yaşamın 

ilk 2 günü boyunca gözlenir. Daha sonra yaşamın 2 – 7. günleri 

arasında hızla küçülür. Bundan sonra pankreas hipertrofiye uğrayarak 

büyür (Guilloteau ve ark., 1983). Pankreasın 7 günlük yaşta 

olgunlaşmadığı ve kolesistokinin (CCK) sindirim organlarının 

gelişiminde rol oynadığı, bunun etkilerini bağırsak mukozas CCK1 

reseptörü aracılığıyla gösterdiği bildirilmektedir (Guilloteau ve ark., 

2009). Doğumdan sonra, alınan kolostrum miktarı ve glukokortikoid 

tedavileri, pankreas enzimlerinin doku içeriğini değiştirebilmektedir 

(Guilloteau ve ark., 2009). Gebeliğin sonunda gastrinin, doğumdan 

hemen sonra ise kolesistokinin (CCK) plazma konsantrasyonlarının 

çarpıcı biçimde arttığı, yerleşik trofik etkileri nedeniyle, bu bağırsak 

düzenleyici peptitlerin, gastrointestinal yol (GIY) gelişiminin 

düzenlenmesinde önemli olabileceği ifade edilmektedir (Guilloteau ve 

ark., 1998). Günlük pankreas suyunun ve bileşenlerinin salgılanması, 

geviş getiren hayvanlarda aynı yaştaki preruminant buzağılardan çok 

daha önemlidir.  

Pankreatik sıvı akışı, plazma sekretin, pankreas proteinleri, tripsin, 

gastrin konsantrasyonları pankreas fonksiyonunun düzenlenmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır (Le Drean ve ark., 1997).  

Rumen Epitelinin Gelişimi  

Rumen, geviş getiren hayvanlarda sindirim sisteminin benzersiz bir 

parçasıdır. Rumen geliştikçe mikroorganizmalar tarafından kolonize 

edilir ve buzağı fizyolojik olarak yalancı monogastrik durumdan 

fonksiyonel bir geviş getiren haline geçer. Buzağılarda rumenin 
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gelişimi, yem alımını, besinlerin sindirimini ve buzağılarda nihai 

büyümeyi doğrudan etkileyebilir. Erken besleme rejimindeki ve 

beslenmedeki herhangi bir değişiklik rumen gelişimini etkileyebilir. 

Bu nedenle daha sonraki büyüme sırasında, sağlık ve süt üretim 

performansı üzerinde uzun süreli etkiler ortaya çıkabilir (Qiyu ve ark., 

2019). Rumen epiteli emilim, taşıma, kısa zincirli yağ asidi 

metabolizması ve koruma dahil olmak üzere birçok önemli işlevi 

yerine getirirek rumenin gelişiminde anahtar rol oynar. Rumen 

skuamöz epitelinin proliferasyonu ve büyümesi, rumendeki 

papillaların enine ve boyuna büyümesini teşvik ederek işkembenin iç 

duvar kalınlığını da arttırır (Li ve ark., 2012). Rumenin gelişimi 

değerlendirilirken rumen papilla uzunluğu en önemli faktördür. Bunu 

papillaların genişliği ve rumenin duvar kalınlığı izler (Lesmeister ve 

ark., 2004). Ancak santimetre kareye düşen papilla, rumen gelişiminin 

bir göstergesi olarak kullanılamaz. Yeni doğan buzağıların papillaları 

belirgin olmayan pürüzsüz bir epitele sahiptir. Yalnızca sıvı yemle 

beslenen buzağılarda, papiller büyüme, keratinizasyon derecesi, 

pigmentasyon ve kas gelişiminin düşük olduğu, rumen gelişiminin 

sınırlı düzeyde kaldığı bildirilmiştir (Gilliland ve ark., 1962; Tamate 

ve ark., 1962). Katı yem alımındaki artış, ruminal fermantasyonun 

hızlı gelişimine katkıda bulunur. Buzağılar başlangıç yemini daha 

fazla tüketmeye başladıkça, rumen içeriğindeki pH düşerken, UYA 

konsantrasyonu artmaya başlar. Asetatın molar oranı ilk iki ayda azalır 

ve daha sonra yem alımı arttıkça dokuzuncu aya kadar artar (Suarez-

Mena ve ark., 2016). Rumende UYA’ların varlığı ve emilimi, rumen 

epitelinin proliferasyonu için gerekli kimyasal uyarıları sağlar (Flatt 
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ve ark., 1958). Daha da önemlisi asetat, propiyonat ve bütiratın 

intraruminal uygulaması genç geviş getiren hayvanlarda rumen 

epitelinin büyümesini uyarabilir. Bu etki ile butiratın etkisi artar, bunu 

da propiyonatın tepkisi izler (Tamate ve ark., 1962; Li ve ark., 2012). 

Ruminal papilla profilasyonu aynı zamanda rumen duvarında artan 

kan akımıyla da ilişkilidir (Glauber ve ark., 1991). UYA’ların in vivo 

rumen epitelinin gelişimini destekleyebileceğini gösteren birçok 

çalışmaya rağmen, in vitro sonuçlar tam tersini göstermektedir. 

Örneğin, bütirat tedavisi kültürlerde rumen epitel hücrelerinin DNA 

sentezini azaltırken (Neogrady ve ark., 1989), rumen epitel 

hücrelerinin proliferasyonu in vitro rumen sıvısı tarafından inhibe 

edilir (Wang ve Jiang, 2010). İnsülinin, epidermal büyüme faktörü ve 

insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) tarafından indüklenerek 

rumen epitel hücrelerinin proliferasyonunu sırasıyla %75, %97 ve 

%96 oranlarında artırdığı bildirilmiştir (Baldwin, 1999). Yine 

insülinin, epidermal büyüme faktörü, IGF-1 ve butiratın inhibe edici 

etkilerini ortadan kaldırabileceği de öne sürülmüştür (Galfi ve 

Neogrady, 1989; Baldwin, 1999). Sütten kesme yaşı, geviş getiren 

hayvanlarda rumen gelişimini etkileyebilen bir faktördür. Örneğin, altı 

haftalıkken sütten kesilen buzağılar, dokuz haftalıkken sütten 

kesilenlere kıyasla daha uzun ve daha geniş papillalara sahiptirler. 

Bununla beraber sütten kesme yaşının rumen papilla uzunluğu, 

genişliği veya rumen duvar kalınlığı üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı 

da bildirilmiştir (Žit ˇnan ve ark., 1999; Kehoe ve ark., 2007).  
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Yeni Doğanlarda Beslenmenin Etkisi  

Bir hayvanın preruminanttan geviş getiren duruma geçişi, muhtemelen 

memelilerde anatomik ve fizyolojik açıdan sindirim adaptasyonunun 

en muhteşem örneklerinden biridir. Ön midelerde sindirim 

süreçlerinin gelişimi beslenme faktörlerine oldukça bağlıdır. Katı 

gıdanın erken verilmesiyle önemli ölçüde hızlandırılabilir. 

Ruminantlarda diyetin katı bileşenleri fermentasyon yoluyla 

retikülorumende büyük ölçüde değiştirilir. Fermentasyon ürünleri ve 

mikroorganizmalar, abomazuma giren biyokütlenin büyük bölümünü 

oluşturur. Bununla birlikte, diyetin ihmal edilemez bir kısmı ön 

mideleri atlayarak abomazuma ulaşabilir. Preruminant (monogastrik) 

hayvanlarda olduğu gibi sindirilebilir. Büyük ön midelerde (özellikle 

rumen) fermantasyonun bir sonucu olarak, preruminantlara veya 

yetişkin tek mideli hayvanlara göre mide boşalması daha süreklidir ve 

sindirim akışı daha düzenlidir (Zabielski ve Naruse, 1999; Zabielski 

ve Pierzynowski, 2001). Sıvı gıdalar rumen epitel hücrelerinin 

proliferasyonunu uyarmada önemli rol oynayan insülin ve IGF-1 gibi 

hormonların ve büyüme faktörlerinin plazma konsantrasyonunu 

etkileyebilirler. Kolostrum, başta polipeptit büyüme faktörleri ve 

insülin, IGF-1 ve dönüştürücü büyüme faktörü gibi steroid hormonları 

içeren biyolojik olarak aktif birçok madde içerir. Kolostrum alımı, 

yeni doğan buzağılarda mide bağırsak kanalının gelişimi, sindirimi ve 

emilim yeteneği ile ilişkilendirilmiştir (Baldwin, 1999; Žit ˇnan ve 

ark., 2005). Diyetin fiziksel formu ve partikül boyutunun dağılımı, 

rumenin anatomik ve mikrobiyal gelişimi üzerinde önemli bir etkiye 
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sahiptir. Örneğin, öğütülmüş yemlerle beslenen buzağıların, 

öğütülmemiş yemlerle beslenenlere kıyasla daha küçük yüzey alanına 

sahip ve daha kısa papillaların var olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 

öğütülmüş yemle beslenen buzağılarda selülolitik bakterilerde azalma 

ve amilolitik bakterilerde artış tespit edilmiştir (Beharka ve ark., 

1998).  

Probiyotikler, sindirim kanalında mikrobiyal dengesinin korunmasına 

yardımcı olan ve rumen gelişimini destekleyen canlı ve faydalı 

mikroorganizmalardır. Sütten kesilme dönemlerinde buzağılara 

probiyotik verilmesi, rumende bakteri topluluklarının gelişimini 

kolaylaştırabilir ve buzağıların sıvı yemden kuru yem ve kaba yemlere 

geçişine yardımcı olabilir (Hong ve ark., 2005). Saccharomyces 

cerevisiae'nin fermantasyon ürünlerinin rumen mikrobiyotasını olumlu 

etkilediği ve rumen morfolojisini iyileştirdiği gösterilmiştir (Kumar ve 

ark., 1994). Başlangıç yemine Bacillus subtilis natto ilavesinin, sütten 

kesimden sonra buzağılarda selülolitik bakterilerin büyümesini 

artırarak rumende bakteri topluluklarının gelişimine yardımcı olduğu 

gösterilmiştir (Yu ve ark., 2009).  

Rumen Fermentasyonu  

Ruminantlar fonksiyonel yönden monogastrik olarak doğarlar. 

Sonuçta, fermentasyonun son ürünleri olarak salınan uçucu yağ 

asitleri ve insülin, IGF-1 ve epidermal büyüme faktörü gibi 

hormonların etkisi altında olgun bir rumen fonksiyonuna yol açan 

kaba yemlerin tüketilmesiyle fermentasyon meydana gelir (Öztürk, 

2019). Rumen fermantasyon süreçleri, rumende anerobik koşullarda 
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ve konakçı tarafından alınan yem maddelerinin varlığında, bakteri ve 

protozoaların yanı sıra mantarların katılımı ile gerçekleşir (İbrahim ve 

ark., 2021). Rumene ait mikroplar için ruminal protein yıkımı 

gereklidir. Çünkü protein katabolizmasının son ürünü amonyak gibi 

maddeler hücre duvarlarını oluşturmak için kullanılır. Amonyak 

karaciğerde üre oluşturmak üzere rumen duvarından emilir. 

İşkembedeki amino asitler, geviş getiren hayvanların ince 

bağırsağından topluca emilir ve protein arzının yaklaşık %50-80'ini 

sağlarlar (Storm ve Ørskov, 1983). Ancak tüm diyet proteinleri bu 

yolu izlemez. Bazı proteinler rumende mikrobiyal sindirimden 

kaçabilir (aynı zamanda bunlar rumende parçalanamayan protein veya 

baypas proteini olarak da adlandırılırlar) ve ince bağırsakta endojen 

enzimler tarafından sindirilmek üzere mikrobiyal protein ile birlikte 

alt sindirim sistemine aktarılırlar. Bu tip proteinler genellikle farklı 

amino asit bileşimleri sağlarlar. Sonuç olarak hayvan beslenmesi ve 

üretimi üzerinde faydalı etkiler sunarlar (İbrahim ve ark., 2021). 

Diyette bulunan lipidler, lipoliz ve biyohidrojenasyon süreçleri 

yoluyla rumende geniş ölçüde dönüştürülür. Bakteriyel enzimatik 

aktiviteye ek olarak, bitki enzimleri de galaktolipaz ve fosfolipaz 

içerdiklerinden rumen lipolizine katkıda bulunurlar (Wallace, 1985; 

Van Ranst ve ark., 2009). Bakteriyel lipoliz sırasında rumende 

trigliseritlerden ve fosfolipidlerden salınan gliserol, esas olarak 

propiyonat ve bütirat olmak üzere UYA'ya fermente edilir. Öte 

yandan, doymamış yağ asitleri, bakteriler tarafından hızla doymuş yağ 

asitlerine biyohidrojene edilir. Biyohidrojenasyon, yağ asidi 

izomerlerinin veya aracılarının bolluğu ile sonuçlanan çeşitli yollar 
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boyunca birkaç adımı içerir. Linoleik ve linolenik asitler, 

biyohidrojenasyon için birincil substratlardır ve stearik asitler 

işleminin etkin son ürünleridir (İbrahim ve ark., 2021).  

Uçucu Yağ Asitleri  

UYA rumen fermantasyonunun birincil ürünleridir ve buzağılarda 

rumen epitelinin gelişimine katkıda bulunurlar. Özellikle sodyum 

propiyonat veya sodyum bütirat infüzyonunun buzağılarda rumen 

papillalarının gelişimine büyük ölçüde katkı sağladığı belirlenmiştir 

(Tamate ve ark., 1962). İzobutirat, izovalerat ve 2-metilbutirat gibi 

dallı zincirli UYA’lar, doğal olarak dallı zincirli amino asitlerin 

katabolizmasından türetilir. Yeterli düzeydeki dallı zincirli UYA’lar, 

bazı selülolitik bakterilerin büyümesi ve rumende yapısal 

karbonhidratların sindirimi için gereklidir (Liu ve ark., 2008). Süte ve 

konsantre yeme izobütirat ve izovaleratın eklenmesi, ruminal 

fermantasyonu, rumen enzim aktivitelerini ve selülolitik bakterilerin 

büyümesini iyileştirerek buzağıların büyümesini hızlandırabilir (Liu 

ve ark., 2016). Her ne kadar UYA uygulanmasının buzağılarda rumen 

gelişimini teşvik etmede etkili olduğu kanıtlanmış ise de UYA’ların 

yemlere optimal katılım oranı konusunda daha fazla araştırma 

yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Rumen fermentasyonu sürecinde 

yağ, selüloz, hemiselüloz, pektin, nişasta ve çözünür şekerler 

mikrobiyal bozunma adı verilen mikroorganizmalar tarafından 

UYA'lara dönüştürülür. Sonuç olarak, kaba yemlerin yapısal 

elemanları rumende UYA'lara, karbondioksite ve hidrojene dönüşür. 

UYA'lar, hayvanın enerji ihtiyacının yaklaşık %80'ini sağlamak için 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER | 192 

 

gereklidir. Rumende sentezlenen UYA'lar kabaca asetik asit (%45-

70), propiyonik asit (%15-40), bütirik asit (%5-20) ve protein 

yıkımından türetilen izo-asitlerden (%2-5) oluşur (Öztürk, 2021). 

Ruminant için en kritik UYA’lar asetik ve propiyonik asitlerdir. 

Asetik asit, hücreler tarafından doğrudan bir enerji kaynağı olarak 

kullanılır ve süt yağı oluşturmak için uzun zincirli yağ asitlerine 

dönüştürülür. Propionik asit karaciğerde glukoz sentezinde kullanılır. 

Butirik asit esas olarak rumen epitelinin enerji ihtiyacını karşılar. 

Rumende formik asit, laktik asit, CO2, etanol ve amonyak gibi başka 

ürünler de vardır. Mikroorganizmalar tarafından üretilen hidrojen ve 

NAD+, NADP+ ve FAD+'nın indirgenmesiyle tutulan, bu 

kofaktörlerin yeniden oksidasyonu ile rumen içine salınır. Böylece 

fermentasyon sürekliliği korunur. Bununla birlikte, rumende hidrojen 

yoğunluğu yüksek olduğunda, NADH, NADPH ve FADH'nin 

baskılanmış yeniden oksidasyonu nedeniyle UYA’ların sentezi 

etkilenir (McAllister ve ark., 2008). Rumen pH’sının nötralize 

edilebilmesi önemlidir ve bunun için rumen epitelinde oluşan 

UYA’ların sürekli emilimi gerekmektedir. Tanin ve saponin 

kullanılarak asetat: propiyonat oranlarının değiştirilebildiği 

belirtilmektedir (Rodrigues, 2016). Metanojenler, metan (CH4) 

üretiminde rumende bulunan hidrojen ve CO2'yi kullanır. Metanın 

tamamı ruktus (geğirme) ile atılır. Metan oluşumu, enerji kaybı 

nedeniyle istenmeyen bir olay olmasına rağmen, hidrojenin rumen 

içeriğinden uzaklaştırılması esastır ve fermantasyonun devamlılığı için 

gereklidir (Membrive, 2016). Önemli miktarda amonyak, 

mikroorganizmaların büyümesi için protein oluşturan bileşikleri 
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sentezlemek için bir azot kaynağı olarak kullanılır. Bazen amonyak da 

rumenden emilebilir ve karaciğerde üreye dönüştürülür. Ürenin bir 

kısmı daha sonra rumen epiteli yoluyla rumene geri taşınırken, diğer 

kısmı tükürük ile rumene geri getirilir. Dikkate değer bir başka 

amonyak miktarı da böbrekler yoluyla idrarla atılır (Karcol ve ark., 

2017).  

Ruminal mikrobiata  

Doğduğunda genç geviş getirenlerin gastrointestinal kanalı sterildir. 

Yaşamın ilk saatlerinde ön midede, bol miktardaki bakteriyle hızla 

kolonize olur. Yeni doğanlar bulunduğu ahırdan, yanındaki 

hayvanlardan ve yemlerden etrafındaki bakterileri alırlar (Bi ve ark., 

2019). Streptococcus ve enterococcus gibi fakültatif anaeroblar, 

anaerobik bakterilerin hızlı oluşumunu teşvik etmek için rumeni 

tamamen anaerobik bir ortama dönüştürerek rumene ilk yerleşen 

bakterilerdir (Jami ve ark., 2013). Rumen mikropları, konakçı hayvan 

tarafından protein kaynağı olarak da kullanılır. Bağırsaklara 

geçtiğinde enzimler tarafından sindirilirken amino asitler ve kısa 

peptitler olarak emilirler (Hespell, 1998). Rumenki mikrobiyal sistem 

nişasta, ksilanlar, pektinler, lipidler, proteinler ve şekerleri parçalama 

yeteneğine sahiptir ve bu mekanizma oldukça karmaşıktır (Evans ve 

ark., 1973).  

  

 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER | 194 

 

Rumen Mikroorganizmaları ve Rumen Fermentasyonundaki 

Rolleri  

Rumende, mikroorganizmaların enzimleri, fermantasyon süreçleri 

yoluyla kaba yem bileşimini önemli ölçüde değiştirir. Fermantasyon, 

geviş getiren hayvanın kendi enzimleri tarafından değil, rumendeki 

simbiyotik mikroorganizmalar tarafından enzimatik ve mekanik olarak 

yapılır. Bu fenomen geviş getiren hayvanlara doğada en bol bulunan 

selüloz, hemiselüloz, lignin ve pektin gibi diğer memeliler ve insanlar 

tarafından sindirilemeyen veya sindirilemeyen besinlerden yararlanma 

avantajı sağlar (Öztürk, 2008). Rumen fermentasyonunun selülozu 

sindirme yeteneği, onun primer özelliğidir ve beslenme açısından 

önemlidir. Basit mideli hayvanlar, 10 temel amino asit için yeme 

bağımlıdır, ancak geviş getiren hayvanlar bu gereksinimi karşılamak 

için mikrobiyal protein toplayabilir. Ruminantlarda ince bağırsağa 

ulaşan amino asitlerin %90 kadarını ruminal mikroorganizmalardan 

elde eder. Bu nedenle mikrobiyal büyümenin etkinliği yönünden çok 

önemlidir (Stern ve ark., 1994). Rumen mikroorganizmaları, 

bakterileri, protozoaları, mantarları, bakteriyofajları ve hatta 

parazitleri barındırmaktadır. Toplam mikrobiyal biyokütle; bakteri 

(%40-50), protozoa (%40) ve mantarlardan (%8) oluşur (Thirumalesh 

ve Krishnamoorthy, 2013). Genellikle bakteriyofajlar ve parazitler 

gözardı edilebilir bir yüzdeyi temsil etseler de, mikrobiyal çeşitlilik ve 

dolayısıyla rumen fermantasyonunun performansı üzerinde potansiyel 

etkileri bulunmaktadır (Fox ve ark., 2018). Bakteriyofajlar, rumen 

bakterilerini enfekte eden virüslerdir. Bugüne kadar 100'den fazla 
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farklı bakteriyofaj tanımlanmış olmasına rağmen, bakteriyofajların 

tüm bakteri türlerine özgü olduğu göz önüne alındığında, bu sayının 

çok sayıda bakteriyofaj türüne yayılması beklenebilir. Biyoteknolojik 

yöntemler, bakteri tipine özel bakteriyofajlar geliştirebilir ve rumende 

üreme hızı azaltılacak bakterilerin baskılanma potansiyeli olabilir 

(Klieve ve Bauchop, 1988). Rumen mikrobiyal çeşitliliğini çeşitli 

faktörler etkilese de en kritik faktör, mikrobiyal çeşitliliği etkileyerek 

rumen ortamını değiştiren yemin bileşimidir (Krehbiel, 2014). 

Ruminantların sindirim sisteminde mikroorganizmaların sayısı kadar 

çeşitliliği de önemlidir (Jami ve ark.,, 2013; 2014; Li ve ark., 2015; 

Young, 2016). Rumende 3.000'den fazla bakteri türünün yaşadığı 

tahmin edilmektedir (Attwood, 2008). Rumen bileşimi ırka, yaşa, dış 

çevreye ve beslenmeye bağlı olan zorunlu ve fakültatif anaerobik 

mikroorganizmaları içerir. Ön midelerde çok sayıda ve çeşitli türde 

mikroplar vardır. Genç ruminantlarda rumen gelişiminden önce, en 

fazla sayıda mikroorganizma kalın bağırsakta bulunur ve sayısal 

miktar kaudal yönde artar (Von Engelhartd, 2011; Rey ve ark., 2014; 

De Nardi ve ark., 2016). Ruminantlardaki mikroorganizmaların çoğu 

bakterilerden meydana gelirken, kalın bağırsakta 400'den fazla bakteri 

türü vardır. Belirli türlerin varlığı diyet, çevre, sağlık ve ırk gibi ek 

vektörlere bağlıdır (McDonald ve ark., 2010; Henderson ve ark., 

2015). Ruminantların sindirim sistemindeki ana rolleri selüloz ve 

hemiselülozların parçalanmasıdır, ancak diğer besin maddelerinin, 

yani şekerlerin, yağların ve proteinlerin parçalanmasında da yer alırlar 

(Jewell ve ark.,, 2015; Khafipour ve ark., 2016). Ruminantların 

sindirim sisteminde, özellikle rumende, ökaryotlar ve mantarlar da 
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vardır. Anaerobik fizyolojileri ve bitki hücre duvarlarını bozan birçok 

enzime sahip olmaları sayesinde, bitki materyalinin konakçı tarafından 

sindirilmesine yardımcı olurlar (De Nardi, 2016). Şimdiye kadar tespit 

edilen tüm mantarlar, 33-41 °C (74) arasında dar bir sıcaklık 

optimumu ile zorunlu olarak anaerobiktir. Mantarlar beslenmeye göre 

büyük farklılıklar gösterir ve beslenmeden 12 saat sonra en yüksek 

rumen popülasyonuna ulaşır. Kaba yemle beslemede kütleleri toplam 

biyokütlenin %8'ine yükselir (Thirumalesh ve Krishnamoorthy, 2013). 

Rumen mantarları, selülozun sindiriminde çok önemlidir. Mantarların 

yokluğunda, rumende selülozun sindiriminde önemli bir azalma olur. 

Mantarlar ayrıca bitki hücre duvarını bozarak ve sindirimi uyararak 

bitki yapısı üzerinde bakteri kolonizasyonunu kolaylaştırır. Bazı 

mantar türlerinin proteolitik aktivite gösterdiği bildirilmiştir. Düşük 

rumen pH'ı mantar üremesini engeller. Ayrıca yüksek düzeyde 

kolayca sindirilebilir şekerler mantar oluşumunu azaltır. Bu, kaba yem 

açısından zengin beslenmede artan mantar popülasyonunu açıklar bir 

bilgidir (Orpin ve Joblin, 1997). Ruminantların sindirim sisteminde 

yaşayan bir başka ökaryot grubu da protozoadır. Rumende ana filum 

protozoa Ciliata'dır. Ürettikleri amino asitleri emerler ve ayrıca 

konakçıya tam değerli protein sağlarlar. Bununla birlikte, diğer 

mikroorganizma gruplarından daha az sayıdadırlar, ancak boyutları 

nedeniyle ön mide biyokütlesinin yarısını oluştururlar (Henderson ve 

ark., 2015; De Nardi ve ark., 2016). Protozoalar; besinleri, bakterileri, 

mantarları ya da diğer protozoaları sindirir. Kolayca fermente 

edilebilen karbonhidratları hızla uzaklaştırarak rumen asidozunun 

önlenmesinde önemli bir rol oynarlar. Ayrıca bitkilerden toksik 
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bileşikleri yok eder ve ağır metal zehirlenmesi riskini azaltırlar. Ancak 

protozoa, rumende düzenli sindirim işlevleri için gerekli değildir 

(Nagaraja, 2016). Protozoanın lipidi absorbe etme yeteneği nedeniyle 

oluşur, ancak lipolitik aktivitenin olmaması hücre içinde serbest yağ 

asidi birikmesine neden olur ve bu da sonunda hücre ölümüne yol açar 

(Williams ve Coleman, 2012). Rumen bakterilerinin önemli bir kısmı 

zorunlu anaeroblardan oluşmaktadır. Bu nedenle, rumen anaerobik 

bakterilerinde hayatta kalmak için rumen oksijen konsantrasyonunun 

%0,5'in altında tutulması esastır. Bakteri popülasyonunun küçük bir 

kısmını temsil eden fakültatif anaeroblar, yem alımından kaynaklanan 

oksijeni tüketerek rumen ortamını kesinlikle anaerob koşullarda 

tutmak için gereklidir. Bu bakterilerin canlılıklarını sürdürebilmeleri 

için az miktarda oksijene ihtiyaçları vardır. Rumen bakteri 

popülasyonunun çoğunluğunu gram negatif bakterileri oluşturur. 

Konsantre yemlerle beslenen ruminantlarda ise gram pozitif bakteri 

sayısında hızlı bir artış görülür (Castillo-González ve ark., 2014). 

Rumen bakterileri de işlevlerine göre selilotikler, hemiselilotikler, 

pektinolitikler, amilotikler, asetojenler, proteolitikler, asit ve üre 

kullananlar ile lipolitikler olarak sınıflandırılır (Choudhury ve ark., 

2015). Rumende metan gazı üreten mikroorganizmaların rumen 

mikroorganizmalarının %2.8 ila 4'ünü oluşturduğu ve rumen 

fermentasyonu üzerindeki etkilerinin önemli olduğu ifade 

edilmektedir (McSweeney, 2012).  
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Genç Buzağılarda Mikrobiyomun Gelişimi ve Seçilen Çevresel 

Faktörlerin Bileşimine Etkisi  

Yaşla birlikte mikroorganizma popülasyonu ve bileşiminde meydana 

gelen değişikliklerin belirlenmesi, bir mikrobiyomun işleyişini ve 

işlevini anlamanın anahtarıdır. Emzirme sırasında yeni doğan 

buzağıların rumenleri yaşamın ilk haftalarında çalışmaz ve süt 

özofagus boşluğundan doğrudan abomazuma geçer (sulcus özefagus). 

Ayrıca rumen mikroorganizmaları tarafından fermentasyona bağlı 

olarak gelişen bağırsak villusları da gelişmez. Yoğun fermantasyon ve 

mikrobiyomun önemli gelişimi, katı gıda alımı ile rumende başlar, 

yemden gelen mikroorganizmalar rumene girer ve daha önce sindirim 

sistemini kolonize eden mikropların bir kısmı çalışmaya başlar (Jami 

ve ark., 2013). Rumenin normal gelişimi, genç ruminantlar için 

önemli bir fizyolojik zorluktur. Gelişimi kütle artışı, fermantasyon 

kapasitesinin ve enzimatik aktivitenin sağlanması ve katı/gevşek 

yemin uygun şekilde sindirilmesini sağlayan bir mikrobiyom ile 

kolonizasyon gibi üç ayrı aşamayı içerir. Rumende mikrobiyal 

fermantasyon geviş getiren hayvanların büyümesi ve üretimi için çok 

önemlidir (Yáñez-Ruiz ve ark., 2015). Kalıcı yem almaya başlamadan 

çok önce sindirim yollarına mikroorganizmaların yerleştiği, 

mikroorganizmaların bileşimi, elde edilen kolostrum ve sütten 

etkilendiği ifade edilmektedir. Sütün kimyasal bileşimi ve özofagus 

kanalı üzerindeki etkisi rumenin fiziksel ve fizyolojik gelişim sürecini 

sınırlar. Sütle veya süt ikamesiyle beslenen yeni doğanlarda, bu 

bileşimin 12 haftalık yaşa kadar rumen gelişiminde bir azalmaya yol 
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açtığı bildirilmiştir (Tamate ve ark., 1962). Bakteriler, proteolitik 

enzimler salgılayarak proteinleri daha küçük peptitlere parçalar. 

Proteinin parçalanmasına ek olarak, bakterilerce yoğun protein sentezi 

gerçekleşir. Bakteriler, protein sentez işlemlerinde üre ve amonyak 

gibi protein olmayan nitrojen bileşiklerini kullanabilirler. Bakteriler 

tarafından proteini sentezlemek için üre kullanılır ve bu işlem üreaz 

enzimi vasıtasıyla sağlanır. Üre, amonyak ve karbondioksite ayrışır. 

Bu işlemler, rumen içeriğindeki karbonhidratların fermantasyonu 

sırasında üretilen ATP'den gelen çok fazla enerji gerektirir. Amino 

asitlerin yapısı, protein sentezi sürecini sınırlayan UYA'lardan 

türetilen karbon zincirleri sayesinde mümkündür. UYA oluşumu yem 

ile karbonhidrat elde edilmesi ile mümkündür. Karbonhidratların 

rumende sindirimi, içindeki mikrobiyomdan kaynaklanmaktadır. 

Rumende yaşayan protozoalar yemdeki lifli kısımları parçalarlar. 

Buna karşılık, büyük miktarlarda odunsu kısımlar içeren yemler önce 

mantarlar, ardından protozoa ve bakteriler tarafından parçalanır. Şeker 

fermantasyon son ürünleri, asetik, propiyonik, formik, butirik, 

izobütirik, valerik ve izovalerik asitler gibi UYA’ları, CO2, H2 ve CH4 

gibi gazlardır. Ortaya çıkan UYA’lar, geviş getiren hayvan tarafından 

kullanılan ana metabolik enerji kaynağıdır. Ancak yağlar, 

karbonhidratların yanı sıra UYA oluşturmak için de kullanılır. Rumen 

bakterileri tarafından proteinlerin dönüştürülmesi için kullanılmayan 

bazı yağ asitleri, sindirim sisteminin daha ileri kısımlarına gider ve 

burada konakçı tarafından emilerek kullanılırlar (Chillard ve ark., 

2001; Zawadzki, 2008).  
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GİRİŞ 

Yanık, dokunun kendinden daha sıcak veya daha soğuk maddelerle, 

yakıcı kimyasallar, elektrik akımı, radyoaktif ışınlarla temasından 

veya sürtünmelerle oluşan deri ve komşu dokulardaki ciddi travmalara 

neden olabilen bir yaralanma çeşididir (Karabağ, 2011; Özdemir, 

2018). 

2400 yıl önce Hipokrat zamanında bulunan belge, en eski yanık 

belgesi olarak kayıtlara geçmiştir. Hildanus 1607 yılında yanıkları 

derecelendirmiştir. Earle 1799 yılında yanan bölgeye buzlu su 

uygulamasının ağrıyı engelleyeceğini söylemiştir. Modern yanık 

tedavisi ise 2. dünya savaşından sonra yanık merkezlerinin 

kurulmasıyla başlamış olup, bu yöndeki tedavilerde önemli aşamalar 

kaydedilmiştir (Pruit, 1996; Kayapınar, 2010). 

Yanık evcil hayvanlardan at, sığır, kedi ve köpeklerde önemli 

komplikasyonlar oluşturmaktadır.  

Deri; vücudun her yerini kaplayan, epidermis, dermis  ve subkutis 

katmanlarından oluşan, çok bölümlü ve karmaşık bir organdır. 

Epidermis en dış kısımdır. Pür epitelyal yaralanmalar skar oluşmadan 

iyileşir.  Dermis; çoğunlukla fibroblast içermekle beraber az miktarda 

arter, vena, lenfatikler ve sinir hücreleri de bulunur. Skarla iyileşme 

olur (Kayapınar, 2010; Kaymaz, 2018). 
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YANIĞIN SINIFLANDIRILMASI 

1.Yanığı Oluşturan Etkenin Niteliğine Göre Yanıklar  

Başlıca yanık etkenleri; termal sebepler (sıcak sıvılar, sıcak katı 

cisimler ve alev), elektrik ve yıldırım,  kimyasal etkenler, inhalasyon 

ve radyasyondur. 

2. Yanığın Oluşturduğu Derinliğine Göre Yanıklar  

2.1. Birinci Derece Yanıklar (Yüzeyel Epidermal Yanıklar) 

Derinin sadece epidermis tabakası etkilenmiştir. Yanık bölgesi 

kapillar dolaşımın iyi olmasından dolayı pembe-kırmızı bir renkte 

olup, kurudur. Bül yoktur, ağrı ve hiperestezi vardır. Ortalama 

iyileşme zamanı 3-7 gün olup, tam bir iyileşme gösterir ve skar 

bırakmaz. Güneş yanıkları örnek olarak gösterilebilir (Kalaycı, 2002; 

Turhan, 2007). 

2.2. İkinci Derece Yanıklar (Yüzeyel Dermal Yanıklar veya 

Yüzeyel Parsiyel Yanıklar) 

2.2.1. Yüzeyel ikinci derece yanık 

Epidermisin tamamı ve dermisin yüzeyel kısımları hasar görmüştür. 

Kapillar dolaşım kısmen iyidir, nemli ve pembe-kırmızı renkte bir 

görünüm vardır. Çoğunlukla bül bulunur, bölge çok ağrılı olup, 

hiperesteziktir. Yaklaşık iyileşme zamanı 7-21 gündür.  Orta derecede 

bir iyileşme gösterir. Pigmental değişiklikler ve skar oluşabilir 

(Kalaycı, 2002; Turhan, 2007). 



215 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER 

 

 
  

2.2.2. Derin İkinci Derece Yanık 

Epidermisin ve dermisin neredeyse tamamı hasar görmüştür. Kapillar 

dolaşım bozulmuş, soluk bir görünüm vardır. Ağrı 2. derece yüzeyel 

yanığa göre daha az ve bası duyusu hissedilebilir. Ayrıca bül olabilir. 

Ortalama iyileşme süresi 21 günden fazladır ve  ciddi skar bırakırlar 

(Açıkkol, 2018). 

2.3. Üçüncü Derece Yanıklar (Derin Parsiyel veya Tam Kat 

Yanıklar)  

Derinin tüm katmanları hasar görmüştür. Kapillar dolaşım yok, soluk 

kirli-beyaz bir renk hakim ve kuru kösele gibi bir hal vardır. Ağrı hissi 

bulunmaz ve derin bası duyusu mevcuttur. İyileşme zamanı aylarca 

sürer. Ciddi hipertrofik skar ve kontraktür bırakır. Yanık 

kendiliğinden iyileşmediği için eksizyon - greftleme gerekebilir 

(Çakır, 2016). 

2.4. Dördüncü Derece Yanıklar (Tam Kat Yanıklar)  

Deri ve tüm katmanları, subkuteneoz yağ tabakası ve daha derin 

katmanları içeren bir yanıktır. Hatta yanık kemiğe kadar uzanabilir. 

Soluk görünümlü ve karbonlaşmış olup, ciddi skar bırakırlar. Ağrı yok 

ve tam bir iyileşme mümkün olmayıp cerrahi işlem gerektirirler 

(Koyuncuer, 2004). 

YARA İYİLEŞMESİNİN FAZLARI 

Yara iyileşmesinin fazları 4 aşamada incelenmektedir.   
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Tablo: Yara İyileşme Fazları (Kuranel, 2012). 

 

YANIĞIN FİZYOPATOLOJİSİ  

Yanığa neden olan ajanın cinsine, şiddetine ve süreye göre vücutta 

hem lokal hem de sistemik patolojik değişikliklere sebep olur (Oran, 

2014). 

A. Yanığın Lokal Etkileri  

Yanığın oluşturduğu yarada bulunan patolojik hasar, koagulasyon 

nekrozudur. Isının yüksekliği ve etki süresi nekrozun derinliğini 

etkiler. Yanık hasarı iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşama, doğrudan 

temasla oluşan ve hücre hasarına bağlı gelişen koagulasyon 

Evre Zaman Olaylar 

1.Hemostaz 

Evresi 

Anında Hemostaz, vazokonstriksyon, platelet agregasyon, 

kan pıhtılaşması 

 

2.Enflamasyon 

(Yangı) 

Evresi 

 

Anında Enflamasyon,  vazodilatasyon,  fagositozis, 

enflamatuvar  hücrelerin ölümü 

3.Proliferasyon 

(Çoğalma) ve 

Epitelizasyon 

Evresi 

Günler, 

Haftalar 

                            Granülasyon 

Fibroblastlar-kollajen (hasarlı bölgeleri dolduran 

ve yeni kılcallara şekil veren kollajen ) 

Kontraksiyon 

Hasarlı yüzey alanını azaltmak için yara kenarları 

bir araya gelir. 

Epitelizasyon 

Nemli yüzey hücreleri yara başlangıç noktasından 

her yöne 3'er cm genişler. 

 

4.Yeniden 

Yapılanma ve 

İzin Olgunlaşma 

Evresi 

Haftalar, 

Yıllar 

Yaranın gerilim direncini artırmak için yeni 

kollajen üretilir. Skar dokusu asıl dokunun en fazla 

%80'i kadar sağlamlıktadır. 
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nekrozudur. İkinci aşama ise, 24-48 saat içinde meydana gelen 

iskemidir (Kayapınar, 2010). 

Jackson’a göre, kan sirkülasyonundaki değişiklik ve oluşan hasara 

bağlı gelişen yanık üç farklı bölgeye ayırılır. Bunlar, koagülasyon 

zonu, staz zonu ve hiperemi zonudur (Kayapınar, 2010; Oran, 2014). 

Koagülasyon zonu yanığın merkezinde açık renkli bül içeren bölgedir. 

Koagülasyon zonundaki geri dönüşümsüz doku kaybı yanığın eskarını 

oluşturur ve debride edilmesi gerekir. Koagulasyon zonunun 

çevresinde, 3-7 günlük sürede kırmızı-beyaz, alacalı görünümdeki 

bölge de staz zonudur. Buradaki hücreler canlılığını yitirmediğinden, 

yeterli perfüzyon sağlanabilirse bu bölge kurtarılabilir. Fakat kan 

sirkülasyonunun bozulduğu durumlarda doku nekroze olabilir (Gülay, 

2005). En dışta bulunan ve beyaz nekrotik alanı (staz bölgesini) 

çevreleyen ilk günlerde pembe, ilerleyen günlerde koyu ve kuru 

görünümdeki bölge hiperemi zonudur. Hiperemi zonunda perfüzyon 

artmış, hücresel hasar en az seviyededir. Başka bir hasar yoksa 7-10 

gün içinde iyileşmesi mümkündür (Abdullayev, 2015).  

B. Yanığın Sistemik Etkileri  

Termoregülasyonu sağlayan, mikroplara karşı koruyucu görev yapan 

ve sıvı elektrolit dengesinde önemli rolü olan deride, termal zararlar 

meydana geldiğinde sistemik etkiler görülür. Yanığa bağlı şekillenen 

şok; kalp debisiyle plazma volümünde azalma, artan kapiller 

geçirgenlik ve oligüriyle karakterize bir tablodur. Sağaltımda ilk 

hedef, yeterli düzeyde doku perfüzyonunu oluşturmaktır. Şekillenen 
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bifazik ödem; ilk saatte hasarlı dokudaki ekstravazasyona bağlıdır. 12-

24 saat arasında giderek çoğalan ödem, tüm vücutta endotel 

geçirgenliğin artmasından kaynaklanır. Büyük yanık travmalarında 

hem hasarlı hem de hasarsız dokularda hücresel transmembran 

potansiyellerinde azalmalar olur. Sodyum-ATPaz aktivitesinin 

bozulmasıyla intrasellüler boşluğa sodyum kaçışı buna bağlı olarak 

hipovolemi ve hücresel ödem gözlenmektedir (Pham ve ark., 2008 ). 

TERMAL (ISI) YANIKLAR 

Ateş, sıcak su, yarı sıvı ve katı metaller ile oluşur (Altan ve Oğurtan, 

2015). 

Termal Yanıklarda Klinik Değerlendirme 

Yanığın derinliği, sağlıklı ve ölü dokular arasındaki anatomik sınırın 

büyüklüğüne göre yapılır. Termal yanık bulunan hastalarda yanığın 

sağaltımı ve hastalığın prognozu; yanığın derinliğinin doğru ve çabuk 

yapılmasına bağlıdır. Klinikte yanık yarasının derinliği, oluşan skar ve 

iyileşme süresine göre belirlenir. Bir deri yanığı iki haftadan önce 

iyileşirse, skar oluşumu genellikle görülmez. Ancak iyileşme üç 

haftadan fazla uzarsa skar gelişimi kaçınılmazdır. Termal yanıklarda 

en önemli nokta, yüzeyel ve derin (tam kat) dermal yanıklar 

arasındaki farkı belirlemektir (Watts ve ark., 2001; Devgan ve ark., 

2006; Jaskille ve ark., 2009). 

Yanığın derinliğini, etkenin ısı derecesi ve maruz kalma süresi 

belirler. Yüzeyel dermal yanıklar çoğunlukla minimal skarla iyileşme 
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gösterirken, derin dermal yanıklar hipertrofik skarla iyileşmektedir. 2. 

derece derin dermal yanıklar ile 3.derece ve 4. derece yanıklarda 

çoğunlukla greft ve eksizyon gerekebilir. Aynı zamanda müdahalede 

geç kalınmış yüzeyel yanıklar daha derin yanık yaralarına 

dönüşebilirler (Anonim, 2019). 

Dijital Görüntüler Üzerinde Klinik Değerlendirme 

Derinlik değerlendirilmesi yanmış bölgelerin dijital fotoğraf üzerinde 

farklı dosya formatları veya değişik dosya büyüklüklerinin 

kıyaslanmasıyla yapılır (Roa ve ark., 1999). Bu görüntülerde yanık 

derinliğinin tahmin doğruluğu klinik verilere göre %90'dır. Fakat bu 

değerlendirmenin gerçek bir avantajı olmadığı çeşitli araştırmacılar 

tarafından da belirtilmiştir (Atiyeh ve ark., 2005; Renkielska ve ark., 

2006; Bocara ve ark., 2011). 

Biyopsi ve Histoloji 

Yanık derinliğinin belirlenmesinde kullanılan zımba biyopsi ve 

ardından histolojik uygulama klasik bir yöntemdir. Biyopsi 

metoduyla, deriye ait damarların varlığı, interstisiyel ve hücresel 

proteinlerin yapısal bütünlüğü ile tıkanmış damarların ve ölmüş 

dokuların göstergesi olan denatüre proteinlerin yapısı 

değerlendirilerek yanık derinliği belirlenir. Bu yöntemle yüzeyel bir 

yanıkta mikrovasküler hasar görülürken, derin yanıklarda kollajen 

denatürasyon görülür (Pape ve ark., 2001; Altan ve Oğurtan, 2015). 
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Doku Perfüzyonunun Ölçülmesiyle Yapılan Klinik Değerlendirme 

Yanan bölgedeki doku perfüzyonuna göre yorumlanan derinlik 

değerlendirme yöntemleridir. Bunlar; termografi, vital boyalar, 

indosiyanin 'green' video anjiyografi, lazer doppler tekniği ve 

videomikroskopi yöntemidir (Monstrey ve ark., 2008; Gill, 2013). 

Hala araştırma aşamasında olan bazı yöntemler; yalıtkanlık sabiti, 

yakın kızılötesi spektroskopik yöntem [Near infrared spectroscopic- 

(NIRS)], optik ölçümler, nükleer görüntüleme, nonkontakt ve yüksek 

frekans ultrason ve foto akustik tekniklerdir. 

 

TEDAVİ 

Yanık olgusuyla gelen hastada; öncelikle devam eden yanma olayı 

varsa sonlandırılmalıdır. Daha sonra hastayı sıcak ve yanık bölgelerini 

ise soğuk tutmak gerekir. Solunum yolu açık tutulmalı veya 

korunmalı, yara bölgesi temiz tutulmalı, oksijen, moniterizasyon, 

pulsoksimetre, eşlik eden yaralar değerlendirilerek, uygun analjezi 

yapılmalı ve erken sıvı tedavisine başlanmalıdır. (Bilge, 2018). 

Öncelikle hastaya solunum bölgesi yaralanmalarına karşı oksijen 

verilmelidir. Solunum yolundaki hasara bağlı olarak trakeostemi 

yapılması da gerekebilir. (Palmieri ve ark., 2002) 

Yanık bölgesinde periferal dolaşım yetersiz, sıvı resusitasyonu 

yeterliyse; eskarotomi uygulanabilir. Eskarotomi, yanık bölgesindeki 

kompresyonun kaldırılmasını esas alan bir işlemdir. Bu uygulamadan 

sonra hala periferal dolaşım yetersizse; fasyotomi uygulanabilir. 
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Fasyotomi, bölgesel kopartmanlardaki artmış basıncın azaltılması 

işlemidir (Özbek, 2003). 

1. ve 2. derece yüzeyel yanıklarda iyileşme genellikle 3 haftalık 

sürede spontan olur. Derideki bu yanıkların skarlaşmadan iyileşme 

oranları yüksektir. Bu kritik süredeki tedavi, rejenerasyonu 

destekleyen konservatif yara bakımı olmalıdır. Pansuman yapılacaksa, 

öncelikle dokular debride edilmelidir. Enfeksiyon olduğu durumlarda, 

yüzeyel yanık yarası tam kat yanık yarasına dönüştürebilir veya 

hastada sepsis oluşturabilir. Bu sebeple pansuman enfeksiyona karşı 

bir duvar görevi görmelidir. 2. derece yüzeyel ile 2. derece derin yanık 

yaraları arasındaki yanıklar ve değişken derinliği olan yanıklar, 3 

haftalık süre içinde kendiliğinden iyileşme durumu öngörülemeyen 

orta derinlikte yanıklardır. Bu tür yanıklar eğer 3 haftada 

iyileşebilecek durumdaysa, konservatif tedavi önerilir. Enfeksiyon 

riskine karşı yaranın oluşum günü 0. gün alınarak, 10-14 gün sonra 

tekrar bir gözlem yapılmalıdır. Bu süreçte spontan iyileşme olmazsa, 

erken yara eksizyonu ve otogreftleme düşünülmelidir. Parenteral 

antibiyotik uygulamasına konservatif tedavide gerek duyulmaz. Sepsis 

durumlarında kullanılır. 2. derece derin, 3. derece ve 4. Derece 

yanıklar derin yanıklar olduğundan, kendiliğinden iyileşmeye 

yanaşmazlar. Genellikle erken eskarotomi ve greftleme yapılmalıdır. 

Bazı olgular fasyotomide gerektirebilir (Çetinkale, 2001;Barret-Nerin 

ve Herndon, 2004). 

Yanığın erken dönem cerrahisi, önemli olup eksizyona 3. günde 

başlamak ve iki gün arayla eksizyonları yapmak yara sepsisinin önüne 
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geçebilir. Tam kat olduğu belli olan yanık bölgelerinde ise total 

eksizyon yapılıp greftlenebilir. Eksizyon iki şekilde yapılmaktadır; 

tanjensiyel eksizyon ve fasyal eksizyon. 

Yanıklarda Kullanılan Pansuman ve Örtü Materyalleri  

Yanıkta enfeksiyonu minimuma düşürmek ve istenilen mükemmel 

iyileşmeyi sağlamak amacıyla pansuman yapılır. Bunun için bazı 

kurallara dikkat etmek gerekir. Bunlar; pansuman değişimlerinde ölü 

artıkların temizlenmesi, yeterli pansuman değişim sıklığı ve yapılan 

mekanik temizlik süresinin uzunluğu, nekrotik alanların düzenli 

debridemanı, enfeksiyon riskinin önlenmesi ve re-epitelize olmaya 

başlayan hassas yarayı koruyarak en yüksek yara iyileşmesinin 

sağlanmasıdır. Yanan bölgedeki hasarlı derinin iyileşmesini 

destekleyen veya hasarlı derinin yerine geçen materyaller şunlardır  

(Altan ve Oğurtan, 2016):  

A. Klasik Pansuman Örtüler  

Geçmişten günümüze en çok kullanılan pansuman örtüleridir. 

Kimyasal pansuman örtüleri çoğunlukla yanık yarasına ilk müdahale 

anında yanık alanının dış çevreyle temasını kesip, kanamayı önlemek 

ve kompresi sağlamak için uygulanmaktadır. En çok kullanılan 

antibakteriyel yanık ajanları şunlardır; Gümüş sülfadiazine  %1 

(Silverdin krem, Silvaden krem), Mafenide sülfat ( Sulfamylon krem), 

Povidon Iyot %10 (Betadine pomat), Bacitracin ( Thiocilline pomat), 

Nitrofurazon (Furacin, Furaderm, Furagen Pomat), Polymyxin-B + 
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Oxytetracycline (Polimisin, Terramycin pomat), Triticum vulgare sulu 

ekstresi ( Fito krem) (Çetinkale, 2001; Chiu ve Burd, 2005). 

A.1. Antibakteriyel İçeren Pansumanlar  

A.1.1. Gümüş içermeyenler  

Bactroban, Neomisin, Bacitracin, Nitrofurazon, Sulfamylon gibi 

içeriğinde gümüş bulunmayanlardır (Harma, 2011). 

A.1.2. Gümüş içerenler  

Gümüş; hala geçmişten günümüze kullanılmakta olan bir tedavi 

ajanıdır. Mikroplarda solunumu ve DNA replikasyonunu engeller. 

Dolasıyla antibakteriyel bir etkisi vardır. Fakat bunların yanında 

hücreler için potansiyel bir zehirdir (Burd ve ark., 2007; Khundkar ve 

ark., 2010). 

A.1.2.1. Gümüş nitrat 

%5 lik Gümüş nitrat, emilimi düşük olan yüksek antibakteriyel etkiye 

sahip bir ajandır ve saf su ile uygulanması zorunludur (Harma, 2011). 

A.1.2.2. Gümüş Sülfadiazine  

Sodyum sülfadiazin ile gümüş nitratın bir kombinasyonu olan gümüş 

sülfadiazin, düşük ağrıya neden olmakla birlikte bütün bakterilere 

karşı güçlü bir etkiye sahiptir. Ciddi skara neden olur. 

Damarlaşmayı artırdığından cerrahi girişimlerde kanamaya neden 

olur. Birçok yeni seçenek olmasına rağmen gümüş sülfadiazine 
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günümüzde hala en sık kullanılan preparatlardandır. Güncel piyasada 

gümüş sülfadiazin içerenlere örnek; Flamazine, Silvodene, 

Thermazine ve Burnazine verilebilir. Diğer gümüş içeren pansumanlar 

ise; Acticoat ve Silverlon ve Aquacel gümüş'tür (Durmuş ve ark., 

2009). 

A.2. Emdirilmiş Pansumanlar 

Yağlı gazlı bez veya benzer materyallere emdirilmiş vazelin, parafin 

ya da vazelin jel gibi maddeler içeren pansumanlar vardır. Çoğunlukla 

bu pansumanların en büyük sorunu; yapılan pansumandan dışarıya 

sızan sıvının enfeksiyon riskini artırmasıdır. Bu problemin çözülmesi 

için pansumanlara; bactigras, sofra tulle, fucidin intertulle, xeroform, 

inadine, adaptic, furacinli gazlı bez, jelonet, paranet, branolind ve 

vazelinli gazlı bez gibi antibakteriyel ajanlar eklenmiştir (Çetinkale, 

1997). 

B. Biyomateryal (Biyolojik) Kaynaklı Pansumanlar  

Genellikle kurbağa ve domuz gibi hayvanların derisinden elde edilmiş 

deri benzeri materyallerdir. Patates ve muz kabuğu gibi bitkilerden 

yapılmış biyolojik pansumanlar da bulunmaktadır. Ağrıyı azaltan ve 

antibakteriyel bir etkiye sahip olan biyolojik pansumanlar zımbalama 

gerekmezsizin yaraya yapışırlar ve re-epitelizasyon tamamlanınca 

ayrılırlar (Dziewulski ve Baret, 1999). Bu pansumanlar allogrefler, 

xenogrefler ve otogrefler olmak üzere 3'e ayrılır. 
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Allogrefler (Homogrefler)  

Allogrefler; aynı türün farklı genetik bireyleri arasında transfer edilen 

doku olarak tanımlanır. Bunlar çoğunlukla hastanın akrabalarından ya 

da ölmüş canlılardan alınmış taze ya da dondurularak liyofilize 

edilmiş deri parçalarından oluşturulmaktadır. Allogrefler, 

xenogreflerle karşılaştırıldığında 2 günden 3 haftaya kadar geçen 

sürede çok daha hızlı vasküler bağlantı oluştururlar. Geniş yanıklarda 

kullanılan deri allogrefi, geçici olarak yanık yarasının kapatılmasını 

sağlayarak ölümleri azaltmıştır (Shores ve ark., 2007; Foley, 2013). 

Eksize yaraya transfer edilecek taze allogrefler; dondurularak, 

gliserolize edilip, kuru dondurma ile saklanan allogreflere göre daha 

başarılıdır. Canlı allogrefler geniş yanıklarda tercih edilir. Yüzeyel 

veya küçük yanık yaralarında ise canlı olmayan deri allogrefleri tercih 

edilir. Sheet ya da mesh olarak kullanılan allogrefler genelde 2:1 

oranında ağ şeklinde kullanılır. Mesh allogrefler, hematom ve biriken 

seröz eksudatın drenajını sağlamaktadır. 

Çok uzun süredir allogref metaryeli olarak kullanılan amniyon zarı; 

kolay hazırlanabilmesine karşın enfeksiyon oluşturmakta ve yaralarda 

kurumaya sebep olabilmektedir. Enfeksiyon riskini en aza indirmek 

için amniyon zarına gümüş sülfadiazine emdirilmektedir (Singh ve 

ark., 2008). 
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Xenogrefler  

Yara tedavisinde başka türden alınan dokular olan xenogrefler, 

diğerlerinin aksine kullanıma hazır halde bulunurlar. Genellikle 

domuz ve sığır derisinden yapılan xenogrefler daha çok yüzeyel 

yanıklarda kullanılır ve yanık yarasını geçici olarak kapatmak 

amacıyla değerlendirilir. Xenogrefler yaraya kolayca ve sıkıca 

yapışırlar. Kolayca sterilize edilebilen ve saklanabilen xenogrefler, 

taze olarak kullanılabildiği gibi +4 ºС de 3-4 hafta veya dondurularak 

canlı olarak da kullanılabilir. Ayrıca kimyasal kurutma yöntemleriyle 

canlı olmayan şekilde muhafaza edilebilir. Xenogreflerin tüm bu 

avantajlarına karşın yabancı bir doku olması sebebiyle immunolojik 

reaksiyon oluşturma riski de vardır (Kurtoğlu ve Karataş, 2009). 

Günümüzde piyasada bulunan domuz derisinden elde edilmiş 

xenogreflerin bir kısmı şunlardır; EZ-Derm, Mediskin, Oasis doku 

matriksi ve Matristem   

Otogrefler  

Otogreft bireyin bir bölgesinden başka bir bölgesine transfer edilen 

greflerdir. Yanık yaralarının kapatılmasında en iyi yol olan otogrefler 

üçe ayrılır. Parsiyel kalınlıktaki deri greftleri, tam katman deri 

greftleri ve otolog kültür greftleri (Marcia ve Castro, 2002). 

C. Yapay Pansuman Materyalleri  

Bölgesel yanıklarda uygun yara iyileşme ortamını oluşturmak, geniş 

yanıklarda deriyi yeniden meydana getirmek ve yarada kapanmayı 
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sağlamak için yarı biyolojik sentetik deri replasmanları üzerine 

çalışmalar yapılmaktadır. Yara iyileşmesinde re-epitelizasyon 

oluşurken ya da otogreftleme işlemine hazırlanırken, geçici ve tam 

yara kapanmasını sağlayan sonuçta derinin yeniden oluşmasını 

destekleyen materyaller bulunmaktadır. Yapay pansuman 

materyalleri, film (mebran), jeller, sprey ve köpükler, kompozitler, 

kolloidler ve nanopartiküller halinde hazırlanmaktadır (Aydın, 2000). 

Hydrocolloid Pansuman Materyalleri  

Yaygın olarak kullanılan pansuman çeşidi olan hidrokolloidler; 

kolloidal materyaller ile elastomer ve adheziv gibi materyallerin 

birleştirilmesiyle yapılmakta olup, su ve gaz içermeyen yapışkan bir 

materyaldir. Bunlar sızan sıvı ile birleşince ince bir jel tabakası 

oluşturarak yanık yarasının debridementine yardımcı olurlar. 

Hidrokolloid içeren preparatlar, Comfeel, Duoderm, Aquacel, 

Tegasorb, Granuflex'tir (Boateng ve ark., 2008; Dhivya ve ark., 2015).  

Alginat İçeren Pansuman Materyalleri  

Deniz yosunlarındaki alginic asidin sodyum ve kalsiyum tuzlarından 

üretilen alginatlar, dokularda parçalanabilen ve emici materyallerdir. 

Bu pansumanlar ıslatıldığında jel halini alarak hemostatik etki 

gösterir. Alginat içeren pansumanlar, enfeksiyon riskini önlerken aynı 

zamanda iyileşmeye yararlı mikro ortamı da sağlamaktadır. Pansuman 

değişimi kolay ve neredeyse ağrısızdır. Deri gref donör bölgeleri ve 

orta şiddetten, ağır eksudatlı yanıkların pansumanlarında faydalıdır. 

Derin ve tam kat yanıklarda kullanmak için uygun değildir. Algisite 
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M, Algoderm, SeaSorb Soft, Curasorb, Cutinova alginate, Comfeel 

plus ve Kaltostat bunlara örnektir (Öztürk, 2010). 

Hidrojel İçeren Pansuman Materyalleri  

Yanık tedavisinde sıklıkla kullanılan, poli ve polivinilpirolidin gibi 

polimerlerden yapılan hidrojeller; çözünmeyen ve şişebilen hidrofilik 

materyallerdir. Hidrojel pansumanların avantajlarından bazıları; 

hasarlı bölge için nem ve su buharı geçişini sağlamaları, kolay 

uygulanmaları, yaradan kolayca kaldırılmaları, yaraya yüksek oranda 

yapışmaları ve sağaltımı kolaylaştırmalarıdır. Dezavantajı ise 

enjeksiyonu oluşturacak eksudat birikimi ve eksudatın yol açtığı kötü 

kokudur. Comfeel Purilon gel, DuoDerm gel, Intrasite ve Solosite gel; 

hidrojel içeren bazı hazır preparatlardır (Dressler ve ark., 1980). 

Sprey ve Köpük İçeren Pansuman Materyalleri  

Çözücü ve polimer içeren, uygulandığı yüzeyde film tabakası 

oluşturan farmasötik formlardır. Hydron; sprey şeklindeki yapay yara 

ve yanık örtülerine en iyi örnektir. Polihidroksietilmekrilat tozu ve sıvı 

polietilen glikolden üretilen hydron, yaraya püskürtüldüğü zaman 

şeffaf ve ince bir film tabakası oluşturur. Hidrofobik ve hidrofilik 

köpüklerden üretilen köpük pansumanların yapışkan sınırları vardır. 

Hidrofobik özellikteki dış tabakaları sıvıdan korurken gaz alışverişini 

bozmaz. Kauçuk köpükler ise slikon bazlı olduklarından kalıp gibi 

yaranın şeklini alırlar. Allevyn, Curafoam, Hydrasorb, Lyofoam, 

Cavicare gibi materyaller köpük pansumanlardır. Lyofoam hidrofobik 

olduğundan ıslatılamaz. Lyofoam ısı ve basınç altında hidrofilik forma 
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geçerek bir taraftan bölgedeki kan ve eksudatı emerken diğer taraftan 

yüzeyi nemli tutarak kurumayı önler (Ghosh ve ark., 1997).  

Poliüretan Film (Membran) İçeren Pansuman Materyalleri  

Su ve bakterilere karşı engel oluşturan, polimerik bir ağ yapısına sahip 

poliüretan membranlar; hafif akıntılı yanık yaralarında birkaç gün 

içinde uygulama sahasından ayrılabilirler. Ancak orta ve yoğun 

şiddetli seyreden akıntılı yanık yaralarında enfeksiyon riskinden 

dolayı sekonder bir pansuman aracı olarak da kullanılabilmektedirler. 

Opsite ve Tegaderm poliüretan içerikli filmlerden bazılarıdır (Zhong 

ve ark., 2010). 

Kompozit İçeren Pansuman Materyalleri  

Yüzeyel ve derin(tam kat) yanıklarda kullanılan kompozit 

pansumanlar çok katmanlıdır ve genellikle 3 katlıdırlar. Yanıklarda 

birinci veya ikinci pansuman materyali olarak kullanılabildikleri gibi, 

topikal ilaçlarla birlikte de kullanılabilirler. Üst katman enfeksiyona 

karşı yarayı korurken, ortadaki katman nemi muhafaza eder ve otolitik 

debridmana yardımcı olur. En alt tabaka ise yapışkan olmayan 

materyalden oluştuğundan iyileşen dokulara yapışmayı önlemektedir. 

Dezavantajları ise esnek olmayıp, pahalı olmalarıdır. Biobrane, 

İntegra, Dermagraft TC ve Suprathel en çok kullanılanlardır  (Sezer, 

2006). 
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a. Biobrane  

Biobrane; heterolog bilaminar kompozitlerden olup dışı sert, içi fazlaca 

elastik ve yapışkan özelliktedir. Re-epitelizasyon olana kadar epidermisin 

görevlerini geçici olarak yapmak için üretilmiş kalıcı olarak kullanılmayan 

biyosentetik deri benzeri bir materyaldir (Still ve ark., 2003). 

b. İntegra  

Kalıcı bir yara kapanması için üretilen, canlı hücre bulunmayan ve 

derinin dermis tabakasının yerini alan iki katlı bir materyaldir. İntegra 

mikroplara karşı koruyucu görev yapar. Sıvı kaybını ve bakterileri 

kontrol edebilen bir dış tabaka oluşturur. İç tabaka ise çeşitli 

kollajenlerden meydana gelen matrikse sahiptir. Bu tabaka tam kat 

yanık yarasında hipertrofik skarı azaltmak için dermis görevi görür. 

Otogreft gibi kullanılabilmesinin yanında çok pahalı olması, hematom 

ve serözite birikim riski ve uygulanmasının uzman kişiler tarafından 

yapılması gerekliliği dezavantajlarıdır (Lohana ve ark., 2014). 

c. Dermagraft TC  

Yanığın, aktif yara iyileşmesinde etkili büyüme faktörleri içeren ve dış 

tabakasında sentetik bir koruyucu bulunan iki katlı geçici deri benzeri 

bir materyaldir. Naylon bir ağ benzeri olup, domuz dermal kollajeni 

içermektedir. Dermagreft TC; enfeksiyon oluşmamış 2. derece ve 

derecesi belli olmayan yanıklarda, yaranın acilen kapatılması gereken 

durumlarda tercih edilmektedir (Vyas ve Vasconez, 2014).  
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d. Suprathel  

Suprathel sentetik örtü materyeli olup DL-Lactid,  trimetilencarbonate 

ve  e-caprolacton içeren sentetik bir kopolimeridir. Suprathel yara 

yüzeyine yapışır, şeffaf bir form alarak yara iyileşmesini takip imkânı 

sağlar. Daha sonra epitelyal yüzeye zarar vermeden yaradan ayrılır. 

Aynı zamanda pansuman değişimi az olduğundan kullanımı kolaydır 

ve bu da ağrıyı yüksek oranda azaltır (Uhlig ve ark., 2007) 

Yanık Yarasında Bal İçeren Pansuman Materyalleri  

Bal, yanık yarası üzerinde viskoz bir engel ve sıvı kaybı meydana 

getirerek, bakterilerin işgalini engeller ve yanık yarasının bakteriyel 

enfeksiyonunu önleyici bir etki yapar. Ayrıca iyileşmeye yardımcı 

katalaz vb. enzimleri içerdiğinden yara iyileşmesini de hızlandırır 

(Subrahmanyam, 1991; Yusof ve ark., 2007). 
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GİRİŞ 

İneklerde kuru dönem, laktasyonlar arasında bir dinlenme evresi 

olmasının yanı sıra, fetal büyüme ve meme dokusunun rejenerasyonun 

gerçekleştiği bir dönemdir. Bu dönemdeki hayvanların besin madde 

ihtiyaçları farklılık arz etmektedir. Gebeliğin son döneminden 

laktasyonun ilk aşamasına kadar (genellikle buzağılamadan 3 hafta 

öncesi ile 3 hafta sonrası arasındaki dönem), geçiş dönemi olarak 

bilinmektedir (Drackley, 1999). Fetüsün besin gereksinimleri 

doğumdan üç hafta önce en üst düzeyde olmasına rağmen, kuru 

madde alımı (DMI) %10-30 oranında azalmaktadır (Bell, 1995). 

Laktasyonun başlamasından sonraki üç hafta içinde süt ile birlikte 

protein, yağ ve laktoz atılarak yemden kazanılan miktarın üzerinde 

kayıp şekillenir (Bertoni ve ark., 2009). Doğum sonrasında fizyolojik 

olarak negatif enerji dengesi görülmektedir (NED).  

Geçiş döneminde görülen hastalıkları anlamak için bağışıklık sistemi 

mekanizmasının anlaşılması gerekir. Prostaglandinler ve sitokinler 

tarafından bir dizi sinyal molekül salınır (Uztimür ve Keçeci H, 2022). 

Haptoglobin (HP) ve interlökin 8 (IL8) buzağılama döneminde önemli 

ölçüde artmaktadır (Huzzey ark., 2009). İnekler buzağılamadan önce 

bile tipik yangısal değişiklikler göstermektedir (Trevisi and Bertoni, 

2008). Sitokinler; ateş, taşikardi ve iştahsızlık olmak üzere sistemik 

inflamatuar yanıtların uyarılmasında önemli bir rol oynamaktadır 

(Dantzer ve Kelley, 2007). Bağışıklık sistemi, endokrin ve metabolik 

sistemleri de etkilemektedir. Doğum sırasında baskılanan bağışıklık 
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sistemi hayvanın enfeksiyonlara karşı duyarlılığını artırır (Trevisi ve 

ark., 2011) 

Yeterli miktarda enerjinin rasyon ile alınamaması ve bazı fizyolojik 

değişikliklerden dolayı süt ineklerini hipokalsemi, endometrit, ketozis, 

abomasum deplasmanı ve retensio secundarium gibi metabolik veya 

mikrobiyal hastalıkların görülme insidensinde artmaya yol açmaktadır 

(Duffield, 2000). 

2. GEÇİŞ DÖNEMİNDE GÖRÜLEN METABOLİK VE 

FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER: İNFLAMASYON, ENERJİ 

DENGESİ, ENDOKRİN DEĞİŞİKLİKLER VE 

İMMÜNOSUPRESYON 

Geçiş dönemindeki ineklerin en önemli sorunu süt üretiminin arttığı 

bu dönemde kuru madde alımının yeterli olamamasıdır. Rasyon ile 

gerekli besin maddelerinin alınamaması sonucunda süt üretiminin 

devam edebilmesi için vücut rezervleri mobilizasyona uğrar. Bu 

nedenle inekler fizyolojik olarak negatif enerjiden kaçamazlar 

(Ingvartsen, 2006). Stres veya yönetimsel faktörler ile kuru madde 

alımı daha da azalmaktadır (Rhoads ve ark., 2009). 

Birçok metabolik hormon ve reseptörlerin peripartum dönemde 

konsantrasyonu değişmektedir. Özellikle, İnsülin benzeri büyüme 

faktöründe (IGF-I) de değişiklikler meydana gelmektedir (Lucy ve 

ark., 2001). Gebeliğin son döneminde artan besin madde ihtiyacı, 

kaslarda artan insülin direnci nedeniyle kısmen yağ dokularından 

karşılanır. Periferik glikoz alımı azalarak lipolitik ajanlara karşı 
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duyarlılık artarak ineğin kendi depolarından plasentaya besin akışı 

gerçekleşir (Bell, 1995). Buzağılamadan sonra artan glikoz ihtiyacı, 

laktasyonun ilk döneminde dolaşımdaki insülinde azalmaya neden 

olur. Düşük insülin seviyesi ile birlikte erken laktasyonda Büyüme 

Hormonu’nun lipoliz ve glikoneogenez üzerindeki doğrudan etkisini 

arttıran bir endokrin ortam gelişir (Esposito ve ark., 2014). 

Leptin, enerji dengesi ile ilgili başka bir metabolik hormondur. 

Dolaşımdaki leptin konsantrasyonu, vücut kondisyon skoru (VKS) ile 

ilişkilidir ve gebeliğin sonlarında azalmaktadır Bununla birlikte, enerji 

dengesi normal hale gelse dahi leptin konsantrasyonları doğum 

sonrasında düşük kalmaktadır (Wathes ve ark., 2007). Peripartum 

dönemindeki geviş getiren hayvanlarda Leptin, iştahı ve oluşan 

periferik insülin direncini etkilemektedir (Ingvartsen ve Boisclair, 

2001). 

Gebelikte yüksek olan plazma progesteron seviyeleri, buzağılamada 

hızla azalır ve buna geçici bir östrojen ile glikokortikoid artışı eşlik 

eder. Bu hormonal değişiklikler sadece DMI daha da azaltmakla 

kalmaz, aynı zamanda adipositlerden vücut yağ rezervlerinin 

mobilizasyonunu destekleyerek metabolik değişiklikleri de hızlandırır 

(Ingvartsen, 2006). 

Geçiş dönemindeki ineklerde esas olarak vücut ısısı (> 39.5 ℃), 

enflmasyon ve tümör nekroz faktörü alfa (TNF-a), interlökinler 1 ve 6 

gibi proinflamatuar sitokinlerin salınması ile bağlantılıdır (IL-1 ve IL-

6) (Uztimür ve Keçeci H, 2022). Bu sitokinler, haptoglobin ve 

seruloplazmin gibi pozitif akut faz proteinlerinin (pAPP) hepatik 
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sentezini uyarır. (Huzzey ve ark., 2009). Bazı sitokinler normal 

karaciğer fonksiyonu için önemli olsada negatif akut faz proteinlerinin 

(nAPP) sentezini bozar (Esposito ve ark., 2014). 

Gebeliğin son dönemindeki metabolik ihtiyaçların doğum ve 

laktasyonun başlaması ile ilişkili reaktif oksijen türlerinin (ROS) 

üretimini arttırdığı düşünülmektedir (Sordillo, 2005). Bağışıklık hücre 

zarları peroksidasyona çok duyarlı olan yüksek konsantrasyonlarda 

çoklu doymamış yağ asitlerini içermektedir. ROS, lipid 

peroksidasyonunu başlatabilir ve dokularda hücresel hasara neden 

olabilir. Bağışıklık hücreleri oksidatif strese oldukça duyarlıdır. 

Çünkü onların zarları peroksidasyona karşı çok duyarlı yüksek 

konsantrasyonda çoklu doymamış yağ asitlerini içermektedir. Ayrıca 

uyarıldıklarında büyük miktarlarda reaktif oksijen türlerini de 

üretmektedir (Esposito ve ark., 2014). 

Periparturent dönemde dolaşımdaki IgG ve IgM azalması ile nötrofil 

fonksiyonu değişir. Nötrofili ve eozinopeni meydana gelir (Meglia 

ark., 2005). Ayrıca hasta ineklerin paraoksanaz (PON) aktivitesi daha 

düşüktür (Bionaz ark., 2007). Oksidatif stres ile birlikte karaciğer 

hücrelerinde yağ mobilizasyonu ve trigliserit birikmektedir. Bunun 

sonucu olarak karaciğerde fonkisyon bozukluğu şekillenerek PON'un 

kanda yüksek yoğunluklu olarak lipoproteinlere (HDL) bağlanmasına 

neden olur (Esposito ve ark., 2014).  

Dolaşımdaki düşük IGF-I seviyeleri nedeniyle, sadece bu hormon 

tarafından modüle edilen proinflamatuar yanıt azalmakla kalmaz, aynı 
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zamanda doğumdan sonraki ilk ovulasyonun başlaması gecikir 

(O’Connor ve ark., 2008). 

Artan hücresel metabolizma, yükselen immün yanıt ve mitokondriyal 

bölünme ile birlikte doğum sonrası inflamasyon, enerji ihtiyacını daha 

da artırır (Ingvartsen, 2006). Böylece postpartum oluşan inflamasyon 

negatif enerji durumunu şiddetlendirirken, karbonhidrat yetersizliği de 

karaciğerde esterlenmemiş yağ asitlerini (NEFA) ve keton cisimlerini 

yükseltir. (Drackley ark., 2001). NED ve yüksek plazma NEFA 

düzeyi, doğum sonrası dönemde periparturient immünosupresyonu 

arttıran yağlı karaciğer sendromunun gelişimine neden olmaktadır 

Şiddetli NEB olan ineklerde enfeksiyon riski artmaktadır. (Wathes ve 

ark., 2009) Ayrıca, doğum sonrası dönemde ketotik ineklerin 

bağışıklığı baskılanarak lökosit sayısı da azalır. Lökositlerin keton 

cisimlerin bulunduğu ortamdaki kemotaktik kapasitesi de bozulur 

(Holtenius ark., 2004). Artan plazma NEFA miktarı, yoğun 

lipomobilizasyonu taklit ederek poliklonal stimülasyona yanıt olur. 

Böylece lenfositlerin çoğalması veya immünoglobulin M ile interferon 

salgılama karakterini, polimorfonükleer (PMN) hücrelerin canlılığını 

ve oksidatif hasarı değiştirir (Lacetera ve ark., 2004). Plazma 

NEFA'ları, bozulmuş periparturient dönemde azalan immun yanıtın ve 

artan enfeksiyon riskinin tanısında bir referans parametre olabilir 

Doğum öncesi 0,3 mmol/l, doğum sonrası 0,6 mmol/l'den yüksek 

serum NEFA konsantrasyonlarının tespiti, abomazum deplasmanı, 

klinik ketozis, plasentitis ve metritis riskinin arttığına işaret edebilir 

(Ospina ve ark., 2010).  
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Periparturient dönemdeki ineklerde besinsel madde ihtiyaçları ile 

immun sistemin baskılanması birbiriyle doğrudan ilişkilidir. Bu bir 

hayvanda veya sürüde kompleks bir durum olarak ortaya 

çıkabileceğinden, bu tür hastalıkları önlemek için planlı olarak sürü 

sağlığı yönetimi gerekir. 

3. ENERJİ DENGESİ İLE İLİŞKİLİ METABOLİK 

BOZUKLUKLAR 

3.1. Ketozis ve Yağlı Karaciğer Sendromu 

Laktasyonun başlangıcında vücut yağının dengesiz kullanımı ketotik 

hipoglisemi ve hiperketonemi ile karakterizedir (Kehrli ve ark., 2006). 

Yetersiz kan glikoz seviyesi, plazma insülininde bir düşüşe ve NEFA 

olarak trigliserit birikmesine neden olur (Block ve Sanchez, 2000). 

NEFA'nın tam oksidasyonu da Krebs döngüsü yoluyla enerji üretmek 

için kullanılan metabolitlerden asetil koenzim A'yı üretir. Bununla 

birlikte, Krebs siklusunda meydana gelen yoğun kimyasal döngüler 

sonucu asetil Co A, keton cisimleri (asetoasetik asit, aseton ve  β-

hidroksibutirat veya BHB) üretmeye başlar. Ketonların artması ile 

klinik ketozis ortaya çıkar (Block, 2010). Tüm süt ineklerinin en az 

%50'sinin laktasyonun ilk ayında geçici subklinik bir ketozis 

döneminden geçtiği düşünülmektedir. Bu döngüsel değişimler kan 

şeker düzeyini korumada oldukça başarılıdır. Karaciğerde önemli yağ 

birikimi metabolizmayı engeller ve immun yanıtı bozar (Zerbe ve ark., 

2000). Bu nedenle ketozis ve yağlı karaciğer sendromunu önlemek 

için peripartal dönemde aşırı kilo kaybından kaçınmak gerekir. Kuru 

madde alımını optimize ederek, rumen fonksiyonundan ödün 
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vermeden rasyon enerji yoğunluğunu arttırmak ve buzağılamada vücut 

kondisyon skorunu 3.5 seviyelerinde tutmak gerekir (Macdonald ve 

Roche, 2004). 

3.2. Rumen Asidozu 

Ruminal asidoz, yaşamı tehdit eden akut formlardan kronik formlara 

kadar farklı şekillerde ortaya çıkabilir. İmmun sistemin baskılandığı 

çok sayıda süt ineğinde, subklinik asidoz formu (SARA) 

görülmektedir (Krause ve Oetzel, 2006). Doğum sonrası ineklerde 

rumen, geçiş dönemi rasyonuna alışmaya çalışırken, düşük lifli veya 

yüksek enerjili bir rasyon, immun sistemin baskılanması sonucu 

pH’nın normal değerler altına düşmesine, asidozis şekillenmesine 

neden olmaktadır. Kuru dönemden laktasyon dönemi rasyonuna 

geçildiğinde, papillalar çok kısa kalmaktadır. Emilim yüzeyi çok 

küçük olduğundan rumen mukozası hazır değildir. Dolayısıyla kısa 

zincirli yağ asitleri (SCFA) seviyelerindeki ani yükseliş de rezorbe 

edilemez. (Nordlund ve ark., 1995). Bol miktarda karbonhidratın 

fermantasyonundan kaynaklanan laktik asidi metabolize etmek için 

gerekli olan yerel mikrobiyal popülasyon da düşük kalır. Böylece 

fermente son ürünlerin üretimi ve emilimi arasındaki denge bozulur 

(Nagaraja ve Titgemeyer, 2007). Periparturient ineğin yem alımı 

önemli ölçüde değişir ve daha büyük inek gruplarının, takip edilmesi 

zorlaşır. Tek tip karma rasyonların hazırlandığı çiftliklerde, 

laktasyonel rasyon çeşitlerinin sayısı da sınırlıdır. Bu da rasyon 

bileşimlerinde aşamalı olarak değişiklikleri imkânsız hale getirir. 

(Rollin, 2006). Rumenin konsantre yemlere alışması ve genel olarak 
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düşük yem alımı doğum sonrası dönemde SARA'nın gelişmesine yol 

açabilir. 

3.3.  Abomazum Deplasmanı 

Abomazumun sola deplasmanı (LDA), esas olarak doğum sonrası 

yüksek verimli süt ineklerinde ortaya çıkan bir hastalıktır (Geishauser, 

1995). Geçiş dönemi majör riskli dönem olarak kabul edilir, çünkü 

hipokalsemi, metritis, negatif enerji dengesi ve beslenme faktörleri 

LDA'nın patogenezinde önemli bir rol oynar (Shaver, 1997). LDA 

vakalarının yaklaşık %50'si NEB ile birlikte görülmektedir (Heuer, 

2000). Kandaki BHBA ve aspartat aminotransferaz (ASAT) aktivitesi 

ve doğum sonrası ineklerin NEB'i ile ilişkili parametrelerdir. LDA 

tanısında önemli ipuçları sağlamaktadır (BHBA> 1.0 mmol/l: 

duyarlılık = 0.64 ve özgüllük = 0.69, ASAT > 100 U/l duyarlılık = 

0.79 ve özgüllük = 0.69) (Geishauser ark., 1995). 

4. İMMÜNSÜPRESYONA BAĞLI BULAŞICI HASTALIKLAR 

Nötrofil fonksiyonları, mitojen stimülasyona bir lenfosit yanıt, antikor 

üretimi ve immun hücreler tarafından sitokin üretimine dahil 

olmaktadır. Geçiş döneminde savunma sisteminin birçok bileşeni ile 

değişime uğramaktadır (Mulligan ve Doherty, 2008). Bu değişimler 

sitokinler ve transkripsiyon faktörleri aracılığıyla gerçekleşmektedir 

(Uztimür ve Keçeci H, 2022). Doğum sonrası erken dönemde, başta 

metritis veya mastitis olmak üzere enfeksiyonların yüksek 

prevalansının ana nedeninin bu değişimler olduğu düşünülmektedir 

(Kimura ve ark. 2002). Endokrinolojik, beslenme ve metabolik 
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durumdaki belirgin değişikliklerle birlikte immünosupresyon, doğum 

sırasında dolaşımdaki kortizol konsantrasyonlarının artmasına neden 

olur (Waller, 2002). Bu değişiklikler, doğum sonrası ineklerde 

enfeksiyon oluşumuna neden olan metabolik hastalıklara zemin 

hazırlar (örneğin, NEB, hipokalsemi) (Spears ve Weiss, 2008). 

5. Doğum Sonrası Uterusun Bağışıklık Yanıtı 

Üreme sistemindeki enfeksiyonlar, fertilite sorunlarına neden 

olmaktadır. Endometrit görülmeyen ineklerin periferik kan lökositleri, 

endometrit gelişen ineklere göre fagositoz için daha etkin olduğu 

bilinmektedir (Kim ve ark., 2005). Escherichia coli ile uyarılan 

monositlerin TNFα üretimi ve buzağılamada nötrofillerdeki glikojenin 

azalması genellikle metritis şekillenen ineklerde görülmektedir 

(Galvao ark., 2012). Doğum sonrası, allojenik konseptusa karşı 

maternal immun yanıt sınırlandığı için, uzun dönem henüz 

tamamlamıştır. İnhibisyondan sorumlu düzenleyici süreçler arasında 

progesteron için immünosupresif bir rolün yanı sıra, inflamasyonu ve 

T hücre yanıtlarını inhibe edebilen immün hücreler de 

farklılaşmaktadır (Padua ark., 2005). Konseptüs varlığına yönelik bazı 

immünolojik değişiklikler uterusu bakteriyel enfeksiyonlara daha 

duyarlı hale getirir. Örneğin, progesteron sadece implantasyon reddini 

baskılamakla kalmaz, aynı zamanda bakteriyel enfeksiyonları ortadan 

kaldırmak için uterus kapasitesini de azaltır (Lewis, 2003). Uterusun 

involüsyon süreci buzağılamadan hemen sonra başlar ve uterin 

kontraksiyonları, fiziksel küçülmeyi, nekrozu, karunkuların atılmasını 

ve endometriyumun rejenerasyonunu içerir (Sheldon, 2004). Doğum 
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sonrası ineklerin yaklaşık %10-17'sinde bakteri üremesine neden olan 

koşullar devam eder ve endometrit oluşur (Sheldon ve ark., 2004). 

Bağışıklık sistemi, uterus savunma mekanizmalarında önemli bir rol 

oynar. Hücresel düzeyde, bakteriyel kontaminasyona karşı savunma, 

bakterileri fagosite eden uterus lökositleri ve polimorfonükleer 

hücreler (PMN'ler) tarafından gerçekleştirilmektedir (Gilbert ark., 

2007). PMN'ler, IL8 gibi kemotaktik faktörler tarafından enfekte 

olmuş uterusa alınır (Mette ve ark., 2010). Moleküler düzeyde, 

interlökin-6 ve TNFα patojenik bakterilerin ortadan kaldırılmasına 

yardımcı olan antimikrobiyal peptitlerin üretimini uyarır (Sheldon 

ark., 2011). IL-6, IL-8 ve TNFα gibi proinflamatuar sitokinler 

enfeksiyonu takiben sığır endometriumuna PMN infiltrasyonunu 

hızlandırabilir (Fischer ve ark., 2010). TNFα'nın rolü, IL-8 

ekspresyonunu ve vasküler endotelyal hücrelere moleküler yapışmayı 

sağlamak için uyarmaktır. İnterlökin-8, PMN'lerde ve monosit kemo-

çekiminde PMN'lerin ve monositlerin aktivasyonunda önemli bir rol 

oynar.  

5.1. Doğum Sonrası Uterusun Bakteriyolojisi ve Endometrit 

Patogenezi 

Gebelik sırasında vestibül ve vajina ile birlikte fiziksel bariyer görevi 

gören vulva ve serviks, doğumda gevşer ve genişler. Bu nedenle, 

uterusun postpartum bakteriyel kontaminasyonu kaçınılmaz olur. 

İneklerin doğumdan 15 gün sonra pozitif endometriyal bakteri kültürü 

varlığı bildirilmiştir (Chapwanya ve ark., 2012). Doğumdan hemen 

sonra endometrium bakterilere karşı ilk savunma hattıdır. (Sheldon ve 
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ark., 2011). Buzağılamadan sonraki ilk iki haftada, pozitif 

endometrium kültürleri genellikle Trueperella pyogenes, E. coli, 

Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 

Pasteurella multocida, Clostridium spp., Bacteroides spp, 

Fusobacterium spp.'den bir veya daha fazlasını barındırır. (Chapwanya 

ark., 2012). Doğumdan 3-4 hafta sonra sağlıklı ineklerde bakteri sayısı 

ve çeşitliliği önemli ölçüde azalır (Chapwanya ve ark., 2012). Sıklıkla 

T. pyogenes, Fusobacterium necrophorum, Prevotella 

melaninogenicus, E. coli veya Streptococcus spp. tek başına veya 

birlikte enflamasyon durumlarında ortaya çıkar (Williams ark., 2005). 

Postpartumun ilk haftasında E. coli enfeksiyonunun ve ikinci 

haftadaki T. pyogenes'in ciddi endometrite neden olduğu 

bildirilmektedir (Gilbert ve ark., 2007). Doğumdan 3 hafta sonra tek 

başına T. pyogenes varlığı, purulent vajinal akıntı, inatçı enfeksiyon 

endometriyal biyopsilerde yüksek inflamasyon durumu ve fertlitede 

önemli sorun teşkil etmektedir (Bonnett ark., 1993). 

5.1.1. Metritis 

Metritis (puerperal metritis), doğumdan sonra ilk 7 gün içinde 

durgunluk, iştahsızlık, kalp hızında artış gibi sistemik hastalık 

belirtileriyle birlikte ateş, genişlemiş uterus, purulent veya kırmızı-

kahverenginde sulu kötü kokulu, akıntı oluşumu şeklinde 

tanımlanmıştır (Sheldon ve ark., 2006a). Retensio secundarium, fetal 

maserasyon veya güç doğum gibi predispoze faktörler tarafından 

oluşturulabilir (Chapwanya, 2008). Şiddetli metritisli inekler, klinik 

metritis belirtilerinden önceki 2-3 hafta içinde sağlıklı ineklerden 2-6 
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kg daha az DMI tüketir. Yem alımı ile metritis gelişimi arasında bir 

ilişki vardır (Huzzey ve ark., 2007). Bu nedenle, periparturient süt 

inekleri için sürü yönetimi, özellikle yem alımı esnasında kuru madde 

alımını en uygun hale getirmek için gereklidir. 

5.1.2. Endometritis 

Klinik endometritis, doğumdan 20 gün sonra sistemik bir hastalık 

olmaksızın uterusta meydana gelen, servikal çapın> 7,5 cm olduğu, 

purulent veya mukopurulent akıntı ile karakterize bir uterus yangısıdır 

(LeBlanc ve ark. 2002). Histolojik değişiklikler arasında endometriyal 

epitelyal bozulma, lökosit infiltrasyonu ile vasküler konjesyon ve 

ödem bulunur (Bondurant, 1998). Subklinik endometritis ise uterus 

lümeni içinde, ancak klinik endometrit belirtileri olmaksızın 

lökositlerin, özellikle PMN'lerin varlığı şeklinde tanımlanmıştır 

(Chapwanya, 2008). 

Genellikle yüksek verimli süt ineklerinde postpartum 26. günden 

sonra ortaya çıkar (Sheldon ve ark., 2006b). Bu nedenle 

endometritlerde ne ölüm, ne de doğrudan süt üretim kaybı vardır 

(Fourichon ve ark., 2000). Endometritisler ortalama açık gün sayısını 

artırmakta ve gebelik oranını da azaltmaktadır (Fourichon ve ark. 

2000). 

6. Geçiş İneklerinde Beslenme Stratejileri 

Süt ineklerinin geçiş döneminde beslenme yönetiminin ilk hedefi, bu 

dönemdeki süt ineklerinin karşılaştıkları metabolik adaptasyonları 

desteklemek olmalıdır. İlk düzenleme enerji dengesi üzerine olabilir. 
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Buzağılamadan yaklaşık 21 gün öncesine kadar laktasyon için 

yaklaşık 1,25 Mcal/kg net enerji verilmesi gerektiği ve son 3 gün 

boyunca 1,54 ila 1,62 Mcal/kg NEL içeren bir rasyonun uygulanması 

önerilmektedir (Ulusal Araştırma Konseyi, 2001). Erken kuru 

dönemde daha düşük enerjili bir rasyon ile beslenerek kuru dönemde 

hayvanın aşırı kilo alması engellenmelidir. Geçmişte 3.5-3.75 VKS 

skoru hedeflenirken, günümüzde yaklaşık 3.0'lık bir vücut kondisyon 

skoru istenmektedir (Hayirli ve ark., 2002). 

6.1. Doğum Öncesi Rasyonda Karbonhidrat Düzenlenmesi 

Ruminal fermentasyon sırasında üretilen uçucu yağ asitlerinin yeterli 

düzeyde emilimi için, ruminal papilla gelişiminin tamamlanması 

gerekmektedir. Kuru dönem inek rasyonlarında daha düşük lifsiz 

karbonhidrat (NFC) içeren besin maddeleri verilmektedir. Rumen 

epiteli üzerindeki gelişiminden bağımsız olarak daha yüksek oranda 

NFC içeren rasyonlar rumenin mikrobiyel adaptasyonunu kolaylaştırır 

(Rabelo ve ark., 2003). Artan propiyonat miktarı ile rumende yeterli 

hepatik glikoneogenezi ve mikrobiyal protein üretimini destekler. 

Laktasyonun farklı dönemlerinde, değişen ihtiyaçlarından dolayı DMI 

miktarının değiştirilmesi gerekmektedir.  

DMI alımının hayvanların laktasyonki dönemlerine göre 

dengelenmesi gerekir. Çünkü erken laktasyonda karaciğerdeki 

bileşiklerin (yağ asitleri, propiyonat, laktat ve aminoasitler) 

oksidasyonu, laktasyon pikine yaklaşırken bağırsakta ki dolgunluk 

düzeyine bağlı değişkenlikler göstermektedir (Allen ark., 2009). 
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Bununla birlikte, nişasta, yem dışı lif ve yüksek sindirilebilir kaba 

yemler gibi daha fazla fermente olabilen karbonhidratlar, rasyona 

sonradan plazma NEFA ve BHBA azaldığı laktasyon döneminde 

eklenmelidir. İlk 2-3 ayda yeterli fiziksel olarak etkili NDF içeren bir 

rasyonda nişastayı artırmak, süt verimini ve fertiliteyi iyileştirebilir. 

Erken laktasyonda lipojenik besinlere göre glikojenik besinlerin 

arttırılması, enerji dengesini düzenleyebilir, metabolik bozuklukları 

azaltabilir ve östrus döngüsünün daha erken yeniden başlamasıyla 

fertiliteyi de iyileştirebilir. Yüksek nişastalı rasyonların erken 

laktasyonda kan insülin konsantrasyonunu arttırdığını ve doğum 

sonrası ilk 50 günde ovulasyon olan ineklerin oranını yükselttiği 

bildirilmiştir (Gong, 2002). Buzağılamadan hemen sonra verilen 

yüksek oranda fermente edilebilir nişastalı rasyonlar DMI'yi 

azaltabilir ve NEB'yi de uzatabilir. Bu nedenle yumurtalık 

aktivitesinin de tekrar oluşmasını teşvik etmek için erken laktasyon 

rasyonları veriliyorsa bunun dikkatlice formüle edilmesi 

önerilmektedir (Allen ark., 2009). 

6.2. Geçiş Rasyonuna Yağ Eklenmesi 

Konjuge linoleik asitler (CLA), en az 28 linoleik asit izomerinden 

oluşan bir ailedir (Banni, 2002). Cis-9, trans-11 ve trans-10, cis-12 

izomerlerinin geçiş dönemi süt ineklerine rumen korumalı bir biçimde 

beslenmesi, negatif enerji dengesini ve kandaki NEFA ve BHB 

düzeylerini azalttığı bildirilmiştir (Trevisi ve Bertoni, 2008). KLA 

takviyesi, DMI'yi ve albümin ve kolesterol gibi bazı negatif akut faz 

proteinlerini artırır (Esposito ve ark., 2013). Ayrıca, in vitro 
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çalışmalar, CLA'nın PON1'in oksidatif inaktivasyondan korunmasında 

ve çeşitli oksidatif inaktivasyon sistemlerine karşı konsantrasyona 

bağlı bir etkide stabilizasyonunda yararlı bir rolü bulunmaktadır 

(Nguyen ve Sok, 2004). Ruminantlarda hepatositlerin in vitro 

inkübasyonu, palmitik asitten trigliseritlerin hücresel birikimini 

azaltmada linolenik asidin potansiyel bir rolü bulunmaktadır (Mashek 

ark., 2002). Doğumdan hemen sonra ineklerden alınan karaciğer 

biyopisilerinde bir linoleik ve linolenik asit karışımı ile inkübe 

edildiklerinde, yağ asidi esterleşmesi kapasitesini azaltmıştır 

(Piepenbrink ve Overton, 2003). Ayrıca eikosapentaenoik asit (EPA) 

ve dokosaheksanoik asidin (DHA) hücre zarlarındaki araşidonik asit 

miktarını azalttığı bilinmektedir. Moleküler düzeyde, bu yağ asitleri 

klasik inflamatuar sitokinler TNF ve IL6 üretimini de azaltır. Ayrıca 

lökositler ve endotel hücreleri arasındaki inflamatuar etkileşimlerde 

yer alan adezyon moleküllerinin ekspresyonunu da azaltırlar (Calder, 

2006). EPA ve DHA, fagositoz aktivitelerini artırarak ve reaktif 

oksijen türlerinin (ROS) hücre dışı salınımına bağlı doku hasarlarını 

azaltarak nötrofil fonksiyonunu olumlu yönde etkilediği belirtilmiştir. 

6.3. Metil Metobilizması 

Kolin, memeli metabolizmasında çeşitli işlevlere sahip yarı-

vitamindir. Vücuttaki hücre zarlarında bulunan baskın fosfolipid olan 

fosfatidilkolinin yapısında yer alır, nörotransmitter asetilkolinin bir 

bileşeni ve metil metabolizmasında betain'in doğrudan öncüsüdür. 

Geçiş inek beslemesinde kolinin yeri lipid metabolizması açısından 

önemlidir. Çünkü fosfatidilkolin, karaciğer tarafından düşük 
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yoğunluktaki lipoproteinin (VLDL) sentezi ve salımı için gereklidir. 

Metionin ve lizin sıklıkla süt ve süt proteini sentezi için en sınırlayıcı 

aminoasitler olarak kabul edilmektedir (Ulusal Araştırma Konseyi, 

2001). Bu iki aminoasit ayrıca karaciğerde yağ asitlerinin 

mitokondriyal B-oksidasyonunda (karnitin biyosentezi) ve 

trigliseritlerin VLDL (apolipopotein B100 biyosentezi) olarak 

üretimininde yer almaktadır (Bauchart ve ark., 1998).  

7. Sonuçlar 

Süt ineklerinde ekomik kayıplar en çok geçiş döneminde 

görülmektedir. Fertiliteye bağlı hastalıklar, azalan kuru madde alımı 

ile birlikte daha da şiddetli hale gelmektedir. Beslenme ve immun 

yanıt arasındaki güçlü ilişkinin iyi derecede anlaşılması 

gerekmektedir. Bu dönemki sorunların çözümü için moleküler, 

hücresel ve hayvansal düzeyde bütünleştirici bir yaklaşıma ihtiyaç 

vardır. 
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GİRİŞ 

Monkeypox, çiçek hastalığına benzer bir döküntü ile kendini gösteren 

çoğunlukla Afrika'nın iç ve batı kısımlarında yağmur ormanlarında 

rastlanan viral bir zoonotik hastalıktır (Weinstein 2005). Monkeypox 

virüsü ilk olarak 1959'da Singapur'dan Danimarka'daki bir araştırma 

tesisine gönderilen maymunların hastalanmasıyla izole edilmiştir. İlk 

insan vakası, 1970 yılında virüsün Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti'nde çiçek hastalığı olduğundan şüphelenilen bir çocuktan 

monkeypox izole edilmesi ile doğrulanmıştır (Cho 1973, Ladnyj 

1972). Hastalık yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde 

Afrika'dan ithal edilen yabani kemirgenlerde ortaya çıkmıştır. 

Monkeypox’un neden olduğu enfeksiyonun insandan insana bulaşma 

oranı çiçek hastalığındakine göre daha az olup, mortalite oranı da 

çiçek hastalığına göre daha azdır. İnsan maymun çiçeği hastalığının 

kliniği sıradan çiçek hastalığı kliniği ile benzeşir. Bundan dolayı, 

1977'de çiçek hastalığının küresel olarak eradike edilmesinden sonra 

olası biyoterörizm etkeni olarak maymun çiçeği virüsüne daha çok 

dikkat edilmiştir (Weinstein, 2005; Keçeci, 2022). 

1. Viroloji 

Monkeypox; enfekte hücrelerin sitoplazmasında çoğalan poxvirüslerin  

chordopoxvirinae alt grubunda  orthopoxvirus  cinsine ait ailedendir. 

Poxvirüsler elektron mikroskobunda 200-250 nanometre boyutunda 

nispeten büyük tuğla görünümünde,  oval şekilde ve lineer yapıda çift 

sarmala sahip DNA genomlu bir lipoprotein zarf ile çevrilidir 
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(Alakunle, 2020; Kugelman, 2014; Barrett, 2008). Virüs;  mRNA 

translasyonu için konakçı ribozomunu kullanırken; tüm replikasyon, 

transkripsiyon, montaj ve çıkış proteinlerini genomlarında içerir  

(Alakunle, 2020).  

Maymun çiçeği virüsünün iki türü bilinmektedir; Orta Afrika ya da 

Kongo Havzası kanadı (CB) ağırlıklı olarak Orta Afrika Bölgesi'nde 

ve Batı Afrika kanadı (WA) esas olarak Batı Afrika Alt Bölgesi'nde 

bulunur (WHO, 2022). 

2. Monkeypox’un Tarihi 

Monkeypox virüsü ilk olarak 1959'da Danimarka'nın Kopenhag 

kentindeki bir araştırma enstitüsünde tutulan maymunlarda çiçek 

hastalığı benzeri bir salgın olarak raporlanmıştır ( Magnus, 2009). Tıp 

tarihindeki ilk insan vakası, 1 Eylül 1970'te Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti Basankusu Hastanesi’nde dokuz aylık bir çocukta 

lezyonların benzerliği dikkat çekmiş ve virüsün izole edilmesi ile 

tespit edilmiştir (Ladnyj, 1972; Breman, 1980; Jezek, 1983). Ekim 

1970 ile Mayıs 1971 arasındaki 7 ayda Liberya, Sierra Leone, 

Nijerya’daki insanlarda 6 adet vaka tanımlanmıştır. Nijerya'da ilk 

vaka 1971'de rapor edilmiş olup, sonraki 7 yılda 10 vaka daha 

bildirilmiştir. Bunun dışında Sudan, Singapur gibi ülkelerde de 

vakalar bildirilmiştir (Foster, 1972; Keçeci, 2022). 

Çiçek aşısının kesilmesinden bu yana, vakaların çoğu Orta ve Batı 

Afrika'da meydana gelirken; Batı yarım Küre'de ilk maymun çiçeği 

salgını 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmüştür 
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(CDC, 2003; Reed, 2004). 2003’ten bu yana diğer ülkelerde 

çoğunlukla seyahatle ilgili sporadik vakalar bildirilirken; Mayıs 

2022'de yaklaşık 30 ülkeyi kapsayan ve kişiden kişiye bulaşan bir 

salgın rapor edilmiştir (CDC, 2022). 

3. Bulaş Yolu 

Bulaş ya hayvandan insana ya da insandan insana aktarım şeklindedir. 

İnsanlar arası geçişte solunum damlacıkları, vücut sıvıları, kontamine 

hasta ortamı, enfekte bir kişinin cilt lezyonu veya eşyaları ile temas 

sonrası oluştuğu düşünülmektedir. Bulaşma, plasenta yoluyla anneden 

fetüse veya doğum sırasında ve sonrasında yakın temasla da olabilir 

(WHO, 2022). Genital lezyonlara sahip enfekte kişilerin cinsel yolla 

bulaşa sebep olabileceği gösterilmiştir (Ogoina, 2019). Orta Afrika’da 

raporlanan CB kanadı monkeypox vakalarının Batı Afrika’da 

raporlanan WA kanadından daha öldürücü seyrettiği, bundan dolayı 

insandan insana bulaşma konusunda daha riskli olduğu bildirilmiştir 

(Ogoina, 2019; WHO, 1979). Ancak  Nijerya'da WA kanadının neden 

olduğu son salgınlar, %6'lık bir vaka ölüm oranı ile bu alanda daha 

önce bildirilenlerden daha şiddetli hastalık ve ölümlere yol açtığını 

gösteren yayınlar da mevcuttur (Yinka-Ogunleye, 2019). Zoonotik 

bulaşma olarak da bilinen hayvandan insana bulaşma; viral 

konaklardan herhangi biri ile doğrudan temas veya bu konakların 

tüketilmesi yoluyla gerçekleşir. Ayrıca; kan ya da vücut sıvılarıyla 

direk temas edilen enfekte olmuş bir hayvanın mukokutanöz 

lezyonlarından aşılama yoluyla zoonotik bulaşma meydana gelebilir  

(WHO, 2022). 
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4. Patofizyoloji ve Klinik Bulgular 

Herhangi bir yoldan (orofarenks, nazofarenks veya intradermal) viral 

girişi takiben, maymun çiçeği virüsü penetre olduğu bölgede çoğalır 

ve yerel lenf düğümlerine yayılmaya başlar. Ardından ilk viremi ile 

doku ve organlar arası yayılım gösterir. Bu dönem kuluçka dönemi 

olarak adlandırılır (Moore, 2022). Maymun çiçeği virüsü 

enfeksiyonunun klasik kuluçka süresi genellikle 6 ila 13 gündür fakat 

5 ila 21 gün arasında değiştiği de gözlenmiştir (WHO, 2022). 

Semptom başlangıcı, ciltteki döküntüler ortaya çıkmadan daha önce 

ateşle lenfadenopati gibi 1 - 2 günlük prodromal semptomlara yol açan 

ikincil bir viremi ile ilişkilidir. Enfekte hastalar ikincil viremi 

döneminde bulaştırıcı olabilir. Lezyonlar orofarenkste başlar ve daha 

sonra ciltte belirir. Serum antikorları genellikle lezyonların ortaya 

çıkmasıyla saptanabilir (Moore, 2022; Hutson, 2015). Bir hayvan 

ısırığı veya tırmalaması gibi invaziv öyküsü olan enfekte kişiler, 

kontamine sekresyonlarla temas sonrası enfekte olanlara göre; 9 - 13 

gün gibi daha kısa bir kuluçka süresine ve prodromal dönemde ateş 

yokluğuna sahip olabilir.(Reynoulds, 2015). 

Enfeksiyonun klinik belirtileri 2 döneme ayrılır. İlk dönem şiddetli baş 

ağrısı, ateş, lenfadenopati, sırt ağrısı, miyalji ve belirgin halsizlik ile 

karakterizedir. İlk 5 günü kapsayan dönemi kapsar. Maymun 

çiçeğinde, kızamık, suçiçeği ve çiçek hastalığı gibi diğer döküntülü 

hastalıklardan farklı olarak lenfadenopati ayırt edici bir özellik olarak 

karşımıza çıkar (WHO, 2022; Jezek, 1987). Döküntüler ateşin ilk 

olarak görülmesinden 1 ila 3 gün sonra döküntü döneminde başlar. 
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Döküntü, özellikle kafa ile üst ve alt ekstremitelerde yoğunlaşma 

eğilimindedir. Prodromu takiben, döküntülerin morfolojisi önce 

maküller, sonra papüller, veziküller ve püstüller şeklinde gelişen 

yaygın cilt lezyonları şeklinde ortaya çıkmaya başlar. Püstüller, 

enfeksiyonun başlangıcından yaklaşık 25-30 gün sonra kabuklanmaya 

başlar (Hutson, 2015). 

Lezyonlar vakaların %95’inde yüz, %75’inde avuç ayası ile ayak 

tabanı ve %70’inde oral mukozaları tutmaktadır. Genital bölge, 

konjonktiva ve kornea, diğer bölgelere göre sırasıyla nispeten daha az 

tutulum gösterir.  Hastaların %68’inde lezyonlar monomorfik izlenir.  

Lezyon sayısı bir iki adet olabileceği gibi, yüzlerce de olabilir. 

Şiddetli vakalarda, lezyonlar derinin büyük bölümleri dökülene kadar 

birleşme eğilimi gösterebilir (WHO, 2022; Huhn, 2005). 2022 

yılındaki son salgında genital ve perigenital lezyonlara daha önceki 

salgınlara göre daha sık rastlanmıştır. 

Maymun çiçeği hastalığı semptomları genellikle 2-4 hafta süren kendi 

kendini sınırlayan bir hastalıktır. Şiddetli vakalar çocuklar arasında 

daha sık görülür ve virüse maruz kalma derecesi, hastanın sağlık 

durumu ve komplikasyonların gelişimi ile ilgilidir. Altta yatan immun 

yetmezlikler daha kötü sonuçlara yol açabilir (WHO, 2022). Huhn ve 

arkadaşları tarafından yapılan bir çalışma pediatrik hastaların yoğun 

bakım ünitesine yatırılma ihtimallerinin anlamlı bir şekilde fazla 

olduğu, fakat ciddi hastalık geliştirme olasılıklarının anlamlı yükseklik 

göstermediğini ortaya çıkarmıştır (Huhn 2005).  Çiçek hastalığının en 

ölümcül şekli olan hemorajik çiçek hastalığı olan vakalar, 
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trombositopeni ile birlikte yaygın intravasküler pıhtılaşmaya maruz 

kalırlar (McKenzie, 1965; Roberts, 1965). Huhn ve arkadaşları 

tarafından yapılan çalışmada ABD'de maymun çiçeği olan sadece 2 

hastanın hemorajik püstüler lezyonlara sahip olduğu, 

trombositopeninin genellikle hafif seyrettiği ve hiçbir hastada yaygın 

damar içi pıhtılaşmanın izlenmediği bildirilmiştir. Maymun çiçeği 

hastalığının seyri genellikle çiçek hastalığından daha hafiftir. Çiçek 

hastalığının aksine, belirgin lenfadenopati, maymun çiçeği hastalığının 

ayırt edici bir özelliğidir (Huhn, 2005). Geçmişte çiçek hastalığına 

karşı yapılan aşılama maymun çiçeği hastalığına karşı da koruyucu 

olmasına rağmen, bugün yaşadığı ülkenin aşılama programına bağlı 

olarak değişse de 40-50 yaş arası kişiler; çiçek hastalığının eradike 

edilmesinden sonra dünya çapında aşılama kampanyalarının kesilmesi 

nedeniyle maymun çiçeği hastalığına karşı daha duyarlı olabilir. 

Maymun çiçeği hastalığı komplikasyonları arasında sekonder 

enfeksiyonlar, bronkopnömoni, sepsis, ensefalit ve görme kaybıyla 

sonuçlanan kornea enfeksiyonu sayılabilir (WHO, 2022; Meyer 2002). 

Tablo 1: Çiçek, suçiçeği ve maymun çiçeği virüslerinin oluşturdukları klinik, 

semptomlar ve lezyonlar bazı farklılıklar içerir. 

 
 Çiçek Suçiçeği Maymun çiçeği 

Klinik  

dönemler 
   

İnkübasyon 

peryodu  7-17 gün 10-21 gün 6-13 (5-21)gün 

Prodromal 

peryot 1-4 gün 0-2 gün 1-4 gün 

Döküntü 

dönemi 14-28 gün 10-21 gün 14-28 gün 
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Semptomlar 
   

Prodromal 

ateş Var Sık değil Var 

Ateş Var,sıklıkla > 40 C Var < 39°C 

Var, sıklıkla  38.5°C- 

40.5°C arası 

Başağrısı Var Var Var 

Lenfadenopati Yok Yok Var 

El ve ayak 

tabanında 

lezyon Var Nadir Var 

Lezyon 

dağılımı Sentrifugal Sentripedal Sentrifugal 

Lezyon 

görünümü  

Sert ve derin,iyi sınırlı, 

göbekli 

Yüzeyel,düzensiz sınırlı, 

gül üstünde çiğ görünümü 

Sert ve derin, iyi 

sınırlı, göbekli 

Lezyon 

gelişimi 

Vücuttaki lezyonlar 

genelde aynı 

aşamadadır. 

Lezyonlar genelde farklı 

aşamalardadır 

Vücuttaki lezyonlar 

genelde aynı 

aşamadadır. 

5. Tanı ve Teşhis 

İnsan maymun çiçeği enfeksiyonu ve çiçek hastalığı arasındaki 

benzerlikler göz önüne alındığında, CDC (Centers for Disease Control 

and Prevention) tarafından gerekli birincil kriterlere lenfadenopati 

eklenmesiyle oluşturulan "Akut, Genelleştirilmiş Veziküler veya 

Püstüler Döküntü Hastalığı Protokolü", hangi hastaların daha fazla test 

gerektirdiğini belirlemek için kullanılabilir (Meyer, 2002). Klinik 

özellikler tanı koymada yardımcı olmasına rağmen bu hastalığı diğer 

olası etiyolojilerin neden olduğu hastalıklardan ayırt etmek için 

maymun çiçeği virüsünün laboratuvar doğrulaması gereklidir. Teşhis 

için yapılan testler arasında virüs izolasyonu (sadece özel 

laboratuvarlarda bulunan memeli hücre kültürlerinde), elektron 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER | 272 

 

mikroskobu, RT-PCR (gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu), 

enzime bağlı immünosorbent testi (ELISA) ve immünofloresan 

antikor testi yer alır (Weinstein, 2005; Olson, 2004). 

Elektron mikroskobunda veziküler sıvıdan veya kültürden elde edilen  

viral partiküller kullanılabilir. Elektron mikroskobu Orthopoxvirüs’ü 

Herpesviridae’den karakteristik tuğla şeklindeki görüntüsü ile ayırt 

edebilir. Ancak Orthopoxvirüsleri morfolojik olarak birbirinden ayırt 

edemez. Biyopsi materyallerindeki antijenleri boyamak için 

immunhistokimyasal yöntemler kullanılabilir ancak bu da yeteri kadar 

spesifik değildir. IgG ve IgM bakılması Orthopoxvirüs antikorlarının 

varlığını tespit eder ancak maymun çiçeğine spesifitesi azdır. RT-PCR 

ile bir hastadan alınan lezyon materyali kullanılarak aktif vaka teşhis 

edilebilir ve bu yöntem maymun çiçeği virüsüne spesifiktir. 

(McCollum, 2014) 

6. Klinik ve Histopatolojik Ayırıcı Tanı 

Klinik olarak; maymun çiçeği ayırıcı tanısında lezyonların benzerliği 

sebebi ile çeşitli enfeksiyonların düşünülmesi gerekir. Bunların 

başlarında çiçek hastalığı, suçiçeği, herpes simplex virüsü ve diğer 

pox virüsler gelir. Çiçek hastalığı eradike edildiği için ayırıcı tanıda 

suçiçeği enfeksiyonu daha öne çıkar (Breman, 1980). Fizik 

muayenede deri lezyonlarının karakteristik olarak farklı gelişim ve 

iyileşme aşamalarında bulunan suçiçeği aksine maymun çiçeği 

hastalığında lezyonların tümü aynı gelişim aşamasında ve genellikle 
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submandibular, servikal veya inguinal lenfadenopati ile 

birliktedir(CDC, 2003). 

 

Şekil 1- İsrail'de bir hastada elektron mikroskobu ve hücre kültürü temelli maymun 
çiçeği teşhisi (Erez N, Achdout H-2019) 

 
Şekil 2: Maymun çiçeği virüsü, Maymun çiçeği lezyonlarının sınırında spongioz ve 

akantoz görülürken dermiste lenfosit, nötrofil ve seyrek eozinofillerden oluşan 

karışık inflamatuar hücre infiltratı görülür (Clinical Medicine & Research Volume 2, 

Number1: 1-3 ©2004 Clinical Medicine & Research) 
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Çiçek hastalığı göbekli püstüler lezyonlar şeklinde başlayıp 

kabuklanır ve arkada yara izi bırakarak iyileşir. Yara izi mekanizması 

için yağ bezlerinin yıkımından kaynaklandığı öne sürülmüştür (Regan, 

2004). Çiçek hastalığı histopatolojisinde multinükleer epidermal hücre 

ve intranükleer inklüzyon cisimciklerinin genellikle yokluğu dışında 

herpes simpleks ve suçiçeğine benzer veziküler lezyonlar izlenmiştir 

(Michelson, 1927). 

 

Şekil 3: Çiçek hastalığı olan hastalarda avuç içlerinde veya ayak tabanlarında 

lezyonlar (A), göbekli lezyonlar (B) ve birleşik lezyonlar (C) olabilir. D'den F'ye 

kadar olan paneller, genç bir çocukta üç, beş ve yedinci günleri gösterir (Smallpox 

rash- http://www.bt.cdc.gov)   

Herpes simplex, varicella ve herpes zoster'ın histolojik görünümleri 

birbirine çok benzerdir. En erken sitoplazmik değişiklik 

vakuolizasyondur. Bu değişiklikler fokal olarak bazal tabaka boyunca 

başlar, ancak kısa sürede tüm epidermisi kapsar. Lezyonlara biyopsi 

yapıldığında, balonsu ve retiküler dejenerasyondan dolayı genellikle 

yerleşik bir intraepidermal vezikül izlenir. Balonsu dejenerasyon viral 



275 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER 

 

veziküllere özgüdür. Etkilenen hücrelerde sekonder akantoliz izlenir. 

Bu hücrelerin sitoplazmaları homojen ve yoğun eozinofilik görünüme 

sahipken bazıları da çok çekirdeklidir. Bu özelleşmiş yapıya Tzanck 

hücreleri adı verilir (Huff, 1981). 

Suçiçeği hastalığı ağırlıklı olarak çocukluk çağında izlenen oldukça 

bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Etken virüs Varicella zoster’dir. 

Döküntünün özelliği, farklı gelişim aşamalarındaki lezyonların bir 

arada bulunmasıdır. Lezyon üzerinde sekonder stafilokok 

enfeksiyonları yaygın izlenir. İmmünohistokimyasal boyama ile 

herpes simpleksten ayrım yapılabilir (Sulik, 2007). 

 

Şekil 4: Eritematöz bir tabandaki veziküler lezyonlar suçiçeğinin karakteristiğidir. 

makülopapülerden vezikülere ve hatta püstülere kadar çeşitli aşamalarda bulunur. 

Merkezi nekroz ve erken kabuklanma da görülebilir. 

Maymun çiçeği lezyonlarının sınırında spongioz ve akantoz 

görülürken, lezyonun kendisi lenfosit, nötrofil ve seyrek 

eozinofillerden oluşan karışık inflamatuar hücre infiltratından oluşur. 

İçiçe geçmiş keratinositlerin balonsu dejenerasyonuna sahip 
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intraepidermal vezikülopüstüler bir lezyondur. Lezyondaki akantotik 

epidermisin tam kat nekroza ilerlemesi göze çarpar. Nadiren çok 

çekirdekli keratinositler bulunur ancak çekirdekler viral sitopatik 

değişiklik göstermezler. Etkilenen keratinositlerde eozinofilik 

guarnieri tipi intrasitoplazmik inklüzyon cisimcikleri bulunur. Birkaç 

çekirdek herpes virüsün inklüzyonlarını taklit eden merkezi buzlu cam 

görünümüne sahip olabilir ancak bunlar gerçek intranükleer inklüzyon 

cisimcikleri değildir. Foliküler tutulumun ardından püstüler lezyon 

evresi başlar. İzlenen balonsu dejenerasyon, belirgin spongioz, dermal 

ödem ve akut inflamasyon bulguları diğer viral enfeksiyonlarda da 

izlenebilir. Tanıda maymun çiçeği virüsü herpes simplex virüsünden 

histolojik, immunhistokimyasal ve elektron mikroskobu görüntüsü ile 

ayırt edilebilirken; suçiçeği ve çiçek hastalığı virüsünden PCR tahlili 

yapılarak ayırt edilebilir (Bayer-Gamer, 2005). 

 

Şekil 1: Elektron mikrografı, yoğun merkezi çekirdek ve dış viral membranlara 

(mavi oklar) sahip hücre içi tuğla şeklindeki aşı virionlarını göstermektedir. Variola 

virüsünün elektron mikroskobik görüntüsü, buradaki aşı virüsü ile görülenle aynı 

olacaktır (Herrera, 1998). 
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Şekil 4: Variola (smallpox) makülopapüler lezyonun histolojisi (500x büyütme). 

Stratum  spinozumda balonlaşma dejenerasyonu gösteren hücreler dikkati çeker. 

Hematoksilen ve eozin ile boyandığında, enfekte olmuş hücrelerin sitoplazması, 

hafif bazofilik veya asidofilik olan Guarnieri cisimleri adı verilen karakteristik 

inklüzyonlar içerir. Ok ile Guarnieri cisimciği işaretlenmiştir. ( Histology of a 

variola maculopapular lesion – (Haraszti R.B.(internet))   

 

Şekil 5: Suçiçeği olan bir hastanın deri biyopsisinin histopatolojik incelemesinde 

intraepidermal vakuolizasyonlar izlenmektedir. Çok çekirdekli dev hücreler ve 

nükleer inklüzyonlar mevcuttur .  
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7. Hasta Yönetimi 

Hastaların birçoğu kendini sınırlar. Semptomları hafif olan bir 

hastalıktır ve destekleyici tedavi yeterli olur. Dehidratasyon için 

intravenöz sıvı tedavisi gerekenler için kısa bir hastane yatış süresi 

olabilir. Daha ağır hastalar için hastaneye yatış uygundur. 

Antiviral tedavi; ciddi ek hastalığı bulunan, bağışıklığı baskılanmış 

veya immun yetmezlikli hastalar, gebe ve emziren kadınlar, 0-7 yaş 

arası çocuklar için endike olabilir (Jezek, 1987; Petersen, 2015; Cono, 

2006). Maymun çiçeği tedavisi için birkaç antiviral ilaç yararlı 

olabilir. Bu ilaçlardan bazıları, hayvan modellerine ve sağlıklı 

insanlarda yapılan doz çalışmalarına dayalı olarak çiçek hastalığının 

tedavisi için onaylanmıştır, ancak insan maymun çiçeğine karşı aynı 

aktiviteye sahip olmaları beklenmektedir. 

Tecoviramat; Amerika Birleşik Devletleri'nde, tecovirimat Temmuz 

2018'de çiçek hastalığının tedavisi için onaylanmıştır. Oral ve 

intravenöz preperatlar mevcuttur. Tedavi süresi 14 gündür. Bazı 

uzmanlar şiddetli hastalığı olan hastalarda tecovirimat ve cidofovir ile 

ikili tedaviyi önerse de, genel olarak tecovirimat tercih edilen rejimdir. 

Rejim seçimi halk sağlığı yetkililerine danışılarak yapılmalıdır (Stuart, 

2022; Grosenbach, 2018). 

Cidofovir; İn vitro şartlarda maymun çiçeğine karşı aktif olduğu ve 

hayvan modellerinde ölümcül maymun çiçeği tehdidine karşı etkili 

olduğu gösterilmiştir. Ancak insanlarda maymun çiçeği enfeksiyonuna 

karşı etkinliğine ilişkin hiçbir klinik veri yoktur ve kullanımı 
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nefrotoksisite de dahil olmak üzere önemli advers olaylarla 

ilişkilendirilebilir (Baker, 2003; Stittelaar, 2006). 

Brincidofovir; 2021 Haziran’da çiçek hastalığı tedavisinde kullanım 

için onaylanmıştır. Oral yoldan verilebilen bir cidofovir analoğudur. 

Maymun çiçeği tedavisinde kullanıma ilişkin veri sınırlıdır (Stuart, 

2022; Hutson, 2021). 

8. Önleme ve Korunma 

Çiçek aşısı ile bağışıklamanın yapılmış olması maymun çiçeği 

virüsünün bulaşmasına karşı ciddi bir şekilde koruyucu etkiye sahiptir 

(Hammarlund, 2005). Eylül 2019’da çiçek hastalığı ve maymun 

çiçeğinin önlenmesi için modifiye edilmiş Ankara aşısı onaylanmıştır. 

Maruziyet öncesi ve sonrası aşılama bazı durumlarda kabul 

görülebilir. Ancak bu işlem halk sağlığı yetkililerine danışılarak 

yapılmalıdır (Stuart, 2022). 
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1. GİRİŞ 

Küçükbaş hayvanlar, adaptasyon yetenekleri yüksek, çayır-mera, anız ve 

nadas alanları ile bitkisel üretime uygun olmayan yerleri dahi iyi 

değerlendirebilen, ekonomik yönlü beslenebilen kanaatkâr hayvanlardır 

(Kaymakçı, 2016). 

Elde edilen ürünler açısından, dondurmadan tekstil ürünlerine, et, süt, yün, 

kıl, tiftik ve deri gibi birçok gelir getirici hammaddeye varana kadar geniş 

ürün yelpazesine sahiptir. Bu ürünler bireylerin sağlıklı ve dengeli 

beslenebilmesi, sanayi için hammadde temini ve ihracat gelirlerine katkı 

yapması açısından önemlidir (Semerci ve Çelik, 2016). Büyükbaş 

hayvancılığa göre hayvansal üretim değerine yaptığı katkı daha düşük 

olmasına rağmen özellikle kırsal kesimde yetiştirici için gelir ve iş imkânı 

sağlaması açısından geçmişten günümüze vazgeçilmez üretim dallarından 

biri durumundadır (Ayerbe ve Hopkin, 2004). Ayrıca kırsal alandan göçün 

azaltılması, nakit akışının düzenli bir şekilde sağlanması, diğer hayvanların 

değerlendiremediği yem maddelerini kullanarak besleme maliyetlerinin 

düşürülmesi, meraların küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun olması  gibi 

yönleriyle de hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahiptir (Semerci ve 

Çelik, 2016). 

Dünya genelinde son dönemlerde artan çatışmalar, küresel ısınma ve iklim 

değişiklikleri, ülkelerdeki ekonomik gerilemeler sonucu hem beslenme hem 

de gıda güvenliğinin sağlanması yönüyle de her geçen gün güçleşmektedir 

(Sevinç ve ark., 2022). Ülke bazlı hayvansal üretimlerin mevcut durumunun 

incelenmesi, sahip olunan koşullarda artan nüfusun hayvansal ürün 
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taleplerine yeterli ve uygun miktarda üretimin yapılabilmesi gibi pek çok 

konuda öngörüde bulunulabilmek için önemlidir. 

Türkiye coğrafyasında kısa mesafelerde oluşan yükselti farklarının fazla 

olması, dağlık alanların geniş bir yer kaplaması küçükbaş hayvancılık için 

bazı avantajlar sunar. Ayrıca iklim özellikleri, sahip olunan doğal koşullar 

ile yetiştiricilerin ekonomik şartları, gelenek-görenekleri ve ülkenin tarımsal 

yapısı da buna eklendiğinde ülkemizin küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için 

ne kadar elverişli olduğu görülecektir (Kaymakçı ve Engindeniz, 2010). 

Ülkemiz 2021 yılı itibariyle 45,1 milyon koyun varlığına sahiptir. En fazla 

koyun bulunan ilimiz 3 milyon baş ile Van olurken, bunu Konya (2,7 

milyon), Şanlıurfa (2.1 milyon), Ankara (1,9 milyon) ve Diyarbakır (1,7 

milyon) illeri takip etmektedir (Anonim, 2022d). Sayıca küçükbaş hayvan 

varlığı incelendiğinde, Türkiye’de doğu bölgelerin bu alanda önemli bir rol 

üstlendiği görülmektedir. 

1.1. Dünyada Küçükbaş Hayvancılığın Mevcut Durumu 

Dünyada 2012 yılında küçükbaş hayvan varlığı; 1098 milyon baş koyun, 

917 milyon baş keçi iken, 2020 yılında 1263 milyon baş koyun, 1128 

milyon baş keçi sayısına ulaşmıştır. FAO tarafından açıklanan bu verilere 

göre on yıllık süreçte dünya çapında koyun sayısında %15,02 ve keçi 

sayısında %22,90 artış sağlanmıştır (Anonim, 2022a).  

Tablo 1’de gösterildiği üzere dünya koyun varlığı açısından ilk üç sırada 

173 milyon başla Çin, 68 milyon başla Hindistan ve 63 milyon baş koyun 
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ile Avustralya yer almaktadır. Türkiye ise 42 milyon baş koyun varlığıyla 7. 

sırada bulunmaktadır (Anonim, 2022a). 

Dünya ülkelerinin keçi varlığına bakıldığında ise; Tablo 2’de belirtildiği 

üzere, 150 milyon başla Hindistan ilk sırada bulunurken, 133 milyon başla 

Çin ve 83 milyon başla Nijerya onu takip etmektedir. Türkiye ise 11 milyon 

baş keçi varlığıyla 22. sırada yer almaktadır (Anonim, 2022a). 

Tablo 1: Dünya Koyun Varlığında Türkiye’nin Yeri (TÜİK, 2022)  

İndeks (*): Dünyadaki toplam koyun sayısı 

Sıra Ülkeler Koyun sayısı İndeks (*) 

1 Çin 173095534 13,7 

2 Hindistan 68099762 5,4 

3 Avustralya 63529366 5,0 

4 Nijerya 47743807 3,8 

5 İran 46587010 3,7 

6 Etiyopya 42914865 3,4 

7 Türkiye 42126781 3,3 

8 Sudan 40946061 3,2 

9 Çad 38705279 3,1 

10 Birleşik Krallık 32.697000 2,6 

 Toplam Dünya 1263136644 100 
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Şekil 1: Dünya’da koyun varlığında önde gelen ilk on ülke (Anonim, 2022a) 

Tablo 2: Dünya Keçi Varlığında Türkiye’nin Yeri (TÜİK, 2022) 

İndeks (*): Dünyadaki toplam keçi sayısı 

Sıra Ülke Keçi Sayısı İndeks 

1 Hindistan 150248487 13,3 

2 Çin 133583755 11,8 

3 Nijerya 83715241 7,4 

4 Pakistan 78207000 6,9 

5 Bangladeş 60026848 5,3 

6 Etiyopya 52463535 4,7 

7 Çad 41190044 3,7 

8 Kenya 36021177 3,2 

9 Sudan 32228194 2,9 

10 Mali 27810553 2,5 

22 Türkiye 11985845 1,1 

 Toplam Dünya 1128106236 100 
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Şekil 2: Dünya Keçi Varlığında Önde Gelen İlk On Ülke ve Türkiye’nin Konumu 

1.2.  Türkiye’de Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mevcut 

Durumu 

Türkiye hayvancılık sektörü açısından güçlü bir potansiyele sahip olmasına 

rağmen nitel ve nicel veriler ışığında istenilen düzeye ulaşamadığı 

görülmektedir. İşletme kapasitelerinin küçük ölçekli ve alınan verimlerin 

düşük olması, girdi temininde yaşanan güçlükler, elde edilen ürünlerden 

üreticinin pazar fiyatından düşük pay alması ve ürünleri değerlendirme 

olanaklarının kısıtlı olması ve ürün fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı 

sorunlar hayvan varlığını olumsuz yönde etkilemektedir (Semerci ve Çelik, 

2016; Ertuğrul ve ark., 2017; Hekimoğlu ve Altındeğer, 2017; Çiçek ve 

Ayyıldız, 2020).  Bütün bu olumsuzluklara karşın diğer hayvancılık 

kollarına göre küçükbaş hayvancılığın daha az sermaye gerektirmesi ve elde 

edilen ürünlerin çeşitliliği yetiştirici tarafından avantajlı bulunmaktadır 

(Çiçek ve Ayyıldız, 2020). 
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Bir bölgede küçükbaş hayvan varlığında meydana gelen değişimler 

incelenirken, işletme büyüklükleri de göz önünde bulundurulmalıdır 

(Kaymakçı ve ark., 2005). Türkiye’de küçükbaş hayvancılık işletmeleri 

genellikle küçük ölçekli ve polikültür yapıda dağılım göstermektedir (Günlü 

ve Alaşan, 2010).  

Türkiye’de küçükbaş hayvan varlığı 2000-2021 yılları arasındaki 21 yıllık 

süreçte % 61 oranında bir artış sağlamıştır (Anonim, 2022a).  Eldeki veriler 

doğrultusunda 2025 yılına kadar planlanan projeksiyon sonucunda bu 

artışların devam edeceği öngörülmüş ve regresyon katsayısı %85 olarak 

belirtilmiştir (Sevinç   ve ark., 2022). 

Tablo 5’te belirtildiği üzere koyun varlığı 2009 yılında en dip seviyeye 

inmiştir. Ülkenin 28 milyon koyun sayısına sahip olduğu 2000 yılı baz 

alındığında 2009 yılına kadar %23,66 düzeyinde bir azalış göstermiş, 2010 

yılı itibari ile artmaya başlayarak 2021 yılında toplam %58,56 oranında bir 

artış olmuş ve 45 milyon baş koyun varlığına ulaşılmıştır. En düşük hayvan 

sayısı yerli ırklarda 2009 yılında iken, merinoslarda 2003 yılında olmuştur. 

Yerli koyun ırklarında da 21 yıllık süreçte toplamda %48 oranında bir artış 

olurken, merinoslarda %416,79 yükselme gözlenmiştir. Yapağı miktarı 

açısından üst düzey verime sahip olan Merinos ırkı koyun sayısında artış 

sağlanması dokuma sanayisinin tercih ettiği ince ve uniform nitelikteki 

yapağı üretiminde de artışa yol açmıştır.  

Koyun sayılarındaki artışta 2005 yılı itibari ile Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen “Halk Elinde 

Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri” nin yaygınlaşarak günümüze 

kadar sürdürülmesinin etkisi büyüktür (Kandemir ve Taşkın, 2022).  
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Ayrıca on birinci kalkınma planında (2019-2023) belirtildiği üzere kırmızı 

et üretiminde küçükbaş hayvancılığın etkisini arttırabilmek amacıyla “Sürü 

Büyütme ve Yenileme Desteği” projesi kapsamında doğduktan sonra aynı 

yıl içerisinde damızlık olarak kullanılmak üzere sürüye eklenen her dişi 

kuzu ve oğlak için desteklerin sağlanması da etkili bir faktör olmuştur. Yine 

aynı plan kapsamında fazla sayıda hayvanı olan işletme sayısını 

arttırabilmek amacıyla küçük aile işletmelerinin işletme kapasitelerini 300 

hayvana ulaştırmalarını temin etmeleri durumunda barınaklarının 

yenilenmesi ve genişletilmesi, hayvan, alet ve ekipman desteğinin 

sağlanması hedeflenmiştir (Anonim, 2019). Bunlara ek olarak 2021 yılında 

küçükbaş hayvancılığa litre başına süt teşvik primi, anaç koyun-keçi desteği, 

Mardin, Siirt, Şırnak illerinde anaç tiftik keçisi desteği, küçükbaş soy 

kütüğü desteği, sürü yöneticisi istihdam desteği, aşı ve küpe destekleri de 

verilmektedir (Anonim, 2022c). Hayvan sayısındaki artışlarda bu 

desteklerin büyük önemi bulunmaktadır. 

Süreç içerisinde Türkiye’nin keçi varlığında dalgalanmalar şekillenmiş, 

genel olarak 2010 yılına kadar her geçen yıl önemini kaybetmiştir (Tablo 5). 

2000 yılında 7 milyon olan keçi sayısı koyunlarda olduğu gibi 2009 yılında 

en düşük seviyeye gelmiş ve 5 milyona kadar düşmüştür. 2021 yılına 

gelindiğinde toplam %71,39’luk bir artış sağlanarak 12 milyon keçi 

varlığına ulaşılmıştır. Dönem içerisinde toplamda kıl keçisi artışlarından 

kaynaklanan bir yükselme gözlense de tiftik keçisi sayılarında endişe verici 

bir azalma vardır. 2009 yılında en düşük sayıya ulaşan tiftik keçisi 

uygulanan politikalarla bir miktar artırılmış olsa da henüz beklenen düzeyde 

değildir. 
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Tablo 3. Türkiye’de 2000-2021 Yılları Arasında Küçükbaş Hayvan Varlığı (Anonim, 

2022d) (*): İndeks (2000 yılı=100) 

Yıllar Koyun Keçi Küçükbaş İndeks (*) 

2000 28492000 7201000 35693000 100,00 

2001 26972000 7022000 33994000 95,24 

2002 25173706 6780094 31953800 89,52 

2003 25431539 6771675 32203214 90,22 

2004 25201155 6609937 31811092 89,12 

2005 25304325 6517464 31821789 89,15 

2006 25616912 6643294 32260206 90,38 

2007 25462293 6286358 31748651 88,95 

2008 23974591 5593561 29568152 82,84 

2009 21749508 5128285 26877793 75,30 

2010 23089691 6293233 29382924 82,32 

2011 25031565 7277953 32309518 90,52 

2012 27425233 8357286 35782519 100,25 

2013 29284247 9225548 38509795 107,89 

2014 31140244 10344936 41485180 116,23 

2015 31507934 10416166 41924100 117,46 

2016 30983933 10345299 41329232 115,79 

2017 33677636 10634672 44312308 124,15 

2018 35194972 10922427 46117399 129,21 

2019 37276050 11205429 48481479 135,83 

2020 42126781 11985845 54112626 151,61 

2021 45177690 12341514 57519204 161,15 

 

Şekil 3: Türkiye’de Küçükbaş Hayvan Varlığı Yıllara Göre Dağılımı 
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Tablo 4: Türkiye Koyun Varlığının Yıllara Göre Dağılımı (Anonim, 2022d)  

(*): İndeks (2000 yılı=100) 

Yıllar Yerli Koyun İndeks (*) Merinos İndeks (*) Toplam İndeks (*) 

2000 27719000 100,00 773000 100,00 28492000 100,00 

2001 26213000 94,57 759000 98,19 26972000 94,67 

2002 24473826 88,29 699880 90,54 25173706 88,35 

2003 24689169 89,07 742370 96,04 25431539 89,26 

2004 24438459 88,17 762696 98,67 25201155 88,45 

2005 24551972 88,57 752353 97,33 25304325 88,81 

2006 24801481 89,47 815431 105,49 25616912 89,91 

2007 24491211 88,36 971082 125,63 25462293 89,37 

2008 22955941 82,82 1018650 131,78 23974591 84,14 

2009 20721925 74,76 1027583 132,93 21749508 76,34 

2010 22003299 79,38 1086392 140,54 23089691 81,04 

2011 23811036 85,90 1220529 157,90 25031565 87,85 

2012 25892582 93,41 1532651 198,27 27425233 96,26 

2013 27485166 99,16 1799081 232,74 29284247 102,78 

2014 29033981 104,74 2106263 272,48 31140244 109,29 

2015 29302358 105,71 2205576 285,33 31507934 110,59 

2016 28832669 104,02 2151264 278,30 30983933 108,75 

2017 31257408 112,77 2420228 313,10 33677636 118,20 

2018 32513293 117,30 2681679 346,92 35194972 123,53 

2019 34199467 123,38 3076583 398,01 37276050 130,83 

2020 38579748 139,18 3547033 458,87 42126781 147,85 

2021 41182899 148,57 3994791 516,79 45177690 158,56 

 

Şekil 4: Türkiye Koyun Varlığının Yıllara Göre Dağılım Grafiği 
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Tablo 5: Türkiye’de Keçi Varlığının Yıllara Göre Dağılımı (Anonim, 2022d)   

(*): İndeks (2000 yılı=100) 

Yıllar Kıl Keçisi İndeks 

(*) 

Tiftik Keçisi İndeks 

(*) 

Toplam İndeks (*) 

2000 6828000 100,00 373000 100,00 7201000 100,00 

2001 6676000 97,77 346000 92,76 7022000 97,51 

2002 6519332 95,48 260762 69,91 6780094 94,15 

2003 6516088 95,43 255587 68,52 6771675 94,04 

2004 6379900 93,44 230037 61,67 6609937 91,79 

2005 6284498 92,04 232966 62,46 6517464 90,51 

2006 6433744 94,23 209550 56,18 6643294 92,26 

2007 6095292 89,27 191066 51,22 6286358 87,30 

2008 5435393 79,60 158168 42,40 5593561 77,68 

2009 4981299 72,95 146986 39,41 5128285 71,22 

2010 6140627 89,93 152606 40,91 6293233 87,39 

2011 7126862 104,38 151091 40,51 7277953 101,07 

2012 8199184 120,08 158102 42,39 8357286 116,06 

2013 9059259 132,68 166289 44,58 9225548 128,11 

2014 10167125 148,90 177811 47,67 10344936 143,66 

2015 10210338 149,54 205828 55,18 10416166 144,65 

2016 10137534 148,47 207765 55,70 10345299 143,66 

2017 10419027 152,59 215645 57,81 10634672 147,68 

2018 10698553 156,69 223874 60,02 10922427 151,68 

2019 10964374 160,58 241055 64,63 11205429 155,61 

2020 11698825 171,34 287020 76,95 11985845 166,45 

2021 12051957 176,51 289557 77,63 12341514 171,39 
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1.3.Türkiye’de Kırmızı Et Üretiminde Küçükbaş Hayvancılığın Payı 

Kırmızı et tüketimi, insan sağlığı açısından oldukça önemli bir yere sahip 

olmakla beraber, hayvanlardan elde edilen verim yönüyle en önde gelen 

sektördür. Ülkemizdeki et sektörünün dezavantajlarından biri herhangi bir 

kritere bağlı olmadan pazarlanmasıdır. Bu durum kaliteli et üretimi 

yapmaya çalışan yetiştiriciler için önemli ekonomik kayıplara neden 

olurken, tüketicilerin verdikleri paranın karşılığında kalite tercihi 

yapamamalarına neden olmaktadır (Köseman ve ark., 2017). Kaliteli et 

üretiminin yanı sıra birim hayvandan elde edilen et miktarının arttırılması da 

önem arz etmektedir. 

Bir ülkenin sahip olduğu hayvan varlığı o ülkede hayvancılığın gelişmişliği 

açısından fikir vermektedir. Ancak kırmızı et sektörünün mevcut 

durumunun değerlendirilmesi açısından kesilen hayvan sayısı ve elde edilen 

et miktarıyla beraber değerlendirilmediği sürece tek başına yeterli 

olmamaktadır (Saygın ve Demirbaş, 2017). 2001-2021 yılları arasında 

ülkede üretilen kırmızı et üzerine küçük baş hayvancılığın etkisi Tablo 6’da 

verilmiştir. Ülkede 2001 yılı baz alındığında 783 bin ton olan kırmızı et 

üretimi, toplamda 736 bin ton ile en az et üretimin olduğu 2004 yılı oranı 

%6,03 düşüşle devam etmiştir. Daha sonra 2021 yılına kadar her yıl artış 

göstermiş ve 2021 yılında %149,19 yükselmeyle 1 milyon 952 bin ton 

kırmızı et elde edilmiştir. Küçükbaş hayvanlardan elde edilen et miktarı 

2010 yılında 228 bin ton ile en düşük seviyeyi bulmuştur. 2011 yılı itibari 

ile her yıl düzenli artış gösterip süreç sonunda %69,73’lük bir yükselmeyle 

480 bin ton et üretilmiştir. Fakat artan ülke nüfusuyla beraber, bireylerin 

beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda yetersiz düzeydedir. 
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Ayrıca ülkede elde edilen kırmızı et miktarına küçük baş hayvancılığın 

etkisi her geçen gün azalmaktadır. Küçükbaş hayvancılıktan elde edilen etin 

ülkedeki toplam üretilen kırmızı et miktarına etkisi 2001 yılında %36,14 

iken, 2021 yılında %24,61 düzeylerine gerilemiştir. Bu durum sığırcılıktan 

elde edilen et miktarı artışlarına karşılık koyunculuktan beklenen verimin 

alınamamasından kaynaklanmaktadır. Ancak hızla artan insan nüfusu göz 

önünde alındığında ülkenin et ihtiyacının sadece sığırlardan karşılanması 

mümkün gözükmemektedir. Türkiye’deki kırmızı et ihtiyacının 

karşılanmasında ekonomik bir şekilde yetiştiriciliği yapılan domuz eti de 

kullanılamayacağı için koyun ve keçi eti üretiminin arttırılması 

gerekmektedir (Cedden ve ark., 2020). 2021 yılında üretilen toplam kırmızı 

et miktarının %74,8’ini sığır, % 19,8’ini koyun, %4,8’ini keçi ve %0,6’sını 

manda eti oluşturmaktadır (Anonim, 2022d). Eldeki veriler ışığında 

küçükbaş hayvancılıktan temin edilen etin büyük çoğunluğunun koyundan 

elde edildiği, çok az bir kısmının keçiden sağlandığı gözlenmektedir. 

Son yıllarda ülkede küçükbaş hayvan sayısında önemli artışlar olurken elde 

edilen et miktarında beklenen yükselişin olmayışı koyun ve keçi 

yetiştiriciliğinde yapılan uygulamaların teknik olarak yetersizliğini ortaya 

koymaktadır (Semerci ve Çelik, 2016). Bu durumda hayvan başına elde 

edilen et miktarını yükseltmeye yönelik uygulanacak politikaların ve ıslah 

projelerinin arttırılması faydalı olacaktır. Tersi bir durumda artan küresel 

ısınmanın etkileriyle beraber yem ve mera ücretlerinin artışı ile yakıt 

fiyatlarının yükselmesi, girdi fiyatlarını yükseltirken, küçükbaş 

hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından risk oluşturacaktır. Ayrıca yakın 

dönemde koyun ve keçi yetiştiriciliğinden beklenen et talebini karşılamada 
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yetersiz olma ihtimali vardır. Bu doğrultuda hayvan sayısını arttırmaya 

yönelik projelerin yanında hayvanlardan elde edilecek et verimini de daha 

fazla yükseltmeye yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Tablo 6: Türkiye’de Kırmızı Et Üretiminde Küçükbaş Hayvancılığın Payı (Anonim, 

2022)             (*): İndeks (2001 yılı=100) 

Yıllar Üretilen toplam 

kırmızı et (ton) 

İndeks (*) Küçükbaş kırmızı 

et üretimi (ton) 

İndeks (*) Küçükbaşın 

etkisi (%) 

2001 783 341 100,00 283 092 100,00 36,14 

2002 778 945 99,44 277 018 97,85 35,56 

2003 755 880 96,49 261 261 92,29 34,56 

2004 736 074 93,97 242 566 85,68 32,95 

2005 737 220 94,11 241 031 85,14 32,69 

2006 754 625 96,33 236 141 83,42 31,29 

2007 796 000 101,62 242 140 85,53 30,42 

2008 828 527 105,77 242 901 85,80 29,32 

2009 846 939 108,12 234 737 82,92 27,72 

2010 879 819 112,32 228 967 80,88 26,02 

2011 969 443 123,76 255 010 90,08 26,30 

2012 1 067 553 136,28 273 492 96,61 25,62 

2013 1 099 081 140,31 295 718 104,46 26,91 

2014 1 123 059 143,37 302 381 106,81 26,92 

2015 1 187 018 151,53 319 620 112,90 26,93 

2016 1 303 648 166,42 341 997 120,81 26,23 

2017 1 440 327 183,87 340 619 120,32 23,65 

2018 1 661 767 212,14 374 017 132,12 22,51 

2019 1 740 616 222,20 403 296 142,46 23,17 

2020 1 785 952 227,99 436 083 154,04 24,42 

2021 1 952 038 249,19 480 488 169,73 24,61 

 

Şekil 6: Kırmızı Et Üretiminde Küçükbaş Hayvancılığın Payı 
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Tablo 7: Türkiye’de Koyun ve Keçi Eti Üretimi (Anonim, 2022d) 

(*): İndeks (2001 yılı=100) 

Yıllar Kesilen koyun 

sayısı (adet) 

Koyun 

eti (ton) 

İndeks 

(*) 

Kesilen keçi 

sayısı (adet) 

Keçi eti 

(ton) 

İndeks 

(*) 

2001 12450811 225555 100,00 3135214 57 537 100,00 

2002 11755374 219311 97,23 2977773 57 707 100,30 

2003 11052075 204441 90,64 2889651 56 820 98,75 

2004 10725580 190105 84,28 2837242 52 460 91,18 

2005 10731398 190539 84,48 2801617 50 492 87,76 

2006 10704436 187236 83,01 2748395 48 906 85,00 

2007 10792554 191428 84,87 2755379 50 712 88,14 

2008 10826034 192647 85,41 2706994 50 254 87,34 

2009 10477951 188496 83,57 2487218 46 240 80,37 

2010 9691041 186121 82,52 2244760 42 846 74,47 

2011 10700807 210171 93,18 2391246 44 840 77,93 

2012 10755777 220359 97,70 2841307 53 133 92,35 

2013 11194725 236186 104,71 3273444 59 532 103,47 

2014 11991640 238670 105,81 3681199 63 711 110,73 

2015 12808697 249863 110,78 4097340 69 757 121,24 

2016 13277503 266675 118,23 4346611 75 322 130,91 

2017 13244903 262825 116,52 4346713 77 794 135,21 

2018 14133170 291179 129,09 4392427 82 839 143,98 

2019 14546576 316170 140,17 4513264 87 126 151,43 

2020 15801021 345639 153,24 4692010 90 443 157,19 

2021 17125163 385933 171,10 4907371 94 555 164,34 

 

Şekil 7: Türkiye’de Kesilen Koyun Sayısı ve Koyun Eti Üretimi 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

2000 2005 2010 2015 2020 2025

Kesilen koyun sayısı (adet) Koyun eti (ton)



301 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER 

 

 

Şekil 8: Türkiye’de Kesilen Keçi Sayısı Ve Keçi Eti Üretimi 

Geçmişten günümüze en önemli sorunlardan biri de ülkeye kaçak hayvan 

girişinin önüne geçilememesidir. Bu durum hem hayvan sağlığını koruma y 

önündeki önlemleri baltalamakta hem de kırmızı et üretimi başta olmak 

üzere hayvancılık sektöründeki dengesizliğin derinleşmesine sebep 

olmaktadır (Ertuğrul ve ark., 2010). 

1.4.Türkiye’de Süt Üretiminde Küçükbaş Hayvancılığın Payı 

Süt, beslenme için gerekli olan yüksek kaliteli protein, yağ ve enerji 

kaynağıdır. Sütte bulunan toplam proteinin %82’sini tüm esansiyel 

aminoasitleri içeren kazein oluşturmaktadır. Ayrıca süt ve süt ürünleri 

kalsiyum, magnezyum, selenyum, B2, B5 ve B12 vitaminleri ve pantotenik 

asit gibi mikro besin maddelerini ihtiva etmektedir (Anonim, 2022b; Hill, 

2017). İçeriği nedeniyle zengin bir gıda maddesi olan süt ve süt ürünlerinin, 

tüm bireylerde, özellikle de yaşlı, çocuk ve hamilelerde yeterli miktarda 

tüketilmesi gereklidir (De Beer, 2012; IDFA, 2022; Mert ve ark., 2020). 
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Sütlerin rengi ve içeriği, hayvanın türüne, ırkına, rasyonun içeriğine, 

yetiştirildiği bölgeye, yetiştirme sistemine, laktasyon evresine, doğum 

sayısına ve mevsime bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Keçi ve inek 

sütünün katı içeriğinin yaklaşık %5’ini laktoz, % 3 ile 4’ünü yağ ve 

%3,5’ini protein oluşturmaktadır. Koyun sütünün içeriğinde ise keçi ve inek 

sütünden daha yüksek protein, yağ ve laktoz bulunmaktadır (Anonim, 

2022b).  

Türkiye’de kırsal bölgelerde istihdamın oluşturulması, kalkınmanın 

sağlanması, bireyler için gelir kaynaklarının oluşturulması, meraların 

değerlendirilmesi, hane halkının tüketimi ve yüksek katma değerli ürünler 

elde edilmesi açısından süt üretiminin ayrı bir konumu bulunmaktadır 

(Gülçubuk, 2018). Ülkede 2001-2021 yılları arasında küçükbaş 

hayvancılıktan elde edilen süt üretim değerleri Tablo 8’de gösterilmektedir. 

Tablo incelendiğinde 2001 yılında 9 milyon ton olan toplam süt üretiminin 

20 yıllık dönem sonunda %144,33 artış göstererek 23 milyon tona ulaştığı 

gözlenmektedir. Küçükbaş hayvancılıkta ise dönem içinde %87,30’luk bir 

artış gerçekleşerek 2021 yılında 1 milyon 766 bin ton süt üretimi olmuştur. 

2019 yılı ve öncesi veriler göz önüne alınarak süt veriminin gelecek 

dönemlerde artacağı öngörülmüştür (Sevinç ve ark., 2022). Ancak son iki 

yılda beklenenin aksine azalış gözlenmiştir. Bu durum yüksek maliyetlere 

karşılık sütten elde edilen kazancın yeterli olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Hayvancılığın her sektöründe en önemli maliyetlerin 

başında yem fiyatları gelmekte olup, hayvan sayısına, yetiştiriciliğin 

yapıldığı bölgeye ve mera olanaklarına bağlı olarak toplam maliyet 

içerisinde %70 oranında yüksek bir paya sahip olabilmektedir (Aydogdu ve 
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Kücük, 2018; Aydoğdu ve ark., 2020). Bu doğrultuda yem bitkileri ve mera 

alanlarına daha fazla önem verilmesi faydalı olacaktır. TÜİK verilerine göre 

2001-2021 yılları arasında 14 617 bin hektar olan çayır ve mera alanlarının 

hacminin değişmediği belirtilmektedir (Anonim, 2022d). Ancak uzun yıllar 

erken ve ağır otlatma yapılan meraların verimi düşmüş ve yem bitkileri 

üretiminde yetersiz kalmaya başlamıştır. Buna ek olarak küresel ısınmanın 

etkisiyle yağışların az olması sonucu çayır ve meraların verimi her geçen 

gün düşmektedir. Küçükbaş hayvanlar için kaliteli kaba yem üretiminin 

yetersiz kalması ve yem fiyatlarının yüksek olması et ve süt üretimine de 

olumsuz etki yapmaktadır (Ak, 2013). 

Tablo 8: Türkiye’de Küçükbaş Hayvancılıktan Elde Edilen Süt Miktarları 

(*): İndeks (2001 yılı=100) 

Yıllar Toplam süt 

üretim miktarı 

(Ton) 

İndeks (*) Küçükbaş süt 

üretim miktarı 

(Ton) 

İndeks (*) Küçükbaşın Süt 

Üretimindeki 

Payı(%) 

2001 9495550 100,00 943141 100,00 9,93 

2002 8408568 88,55 867009 91,93 10,31 

2003 10611011 111,75 1048095 111,13 9,88 

2004 10679406 112,47 1030802 109,29 9,65 

2005 11107897 116,98 1043637 110,66 9,40 

2006 11952099 125,87 1048440 111,16 8,77 

2007 12329789 129,85 1020074 108,16 8,27 

2008 12243040 128,93 956442 101,41 7,81 

2009 12542186 132,08 926429 98,23 7,39 

2010 13543674 142,63 1089643 115,53 8,05 

2011 15056211 158,56 1213410 128,66 8,06 

2012 17401262 183,26 1376436 145,94 7,91 

2013 18223713 191,92 1516756 160,82 8,32 

2014 18630859 196,21 1577207 167,23 8,47 

2015 18654682 196,46 1658401 175,84 8,89 

2016 18489161 194,71 1639813 173,87 8,87 

2017 20699893 218,00 1868174 198,08 9,03 

2018 22120716 232,96 2008096 212,92 9,08 

2019 22960379 241,80 2098664 222,52 9,14 

2020 23503790 247,52 1 690 682 179,26 7,19 

2021 23200306 244,33 1 766 547 187,30 7,61 
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Şekil 9: Türkiye’de 2001-2021 Yılları Arasında Elde Edilen Küçükbaştan Elde Edilen 

ve Toplam Süt Miktarları 

Küçükbaş içerisinden koyunlardan elde edilen süt miktarı 20 yıllık sürecin 

başlangıcında 723 bin ton iken, sonunda hayvan sayısındaki artış ile beraber 

%58,12’lik bir yükselme göstererek 1 milyon 143 bin tona ulaşmıştır. 2020 

yılına kadar ufak dalgalanmalarla yükselme eğilimi gösteren süt üretiminde 

2020 yılında 7 yıl önceki seviyeye kadar bir düşüş yaşanmıştır. Bu düşüş 

üzerine yem ve mera fiyatlarındaki artış ile beraber maliyetlerin 

yükselmesine karşılık süt fiyatlarının düşük olması en etkili faktördür. 
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Tablo 9: Koyun ve Keçilerden Elde Edilen Süt Miktarları(Anonim, 2022d) 

İndeks (*): 2001 Yılı Süt Miktarı 

Yıllar Koyun (Ton) İndeks (%) Keçi (Ton) İndeks (*) 

2001 723346 100,00 219795 100,00 

2002 657388 90,88 209622 95,37 

2003 769959 106,44 278136 126,54 

2004 771715 106,69 259087 117,88 

2005 789878 109,20 253759 115,45 

2006 794681 109,86 253759 115,45 

2007 782587 108,19 237487 108,05 

2008 746872 103,25 209570 95,35 

2009 734219 101,50 192210 87,45 

2010 816832 112,92 272811 124,12 

2011 892822 123,43 320588 145,86 

2012 1007007 139,22 369429 168,08 

2013 1101013 152,21 415744 189,15 

2014 1113937 154,00 463270 210,77 

2015 1177228 162,75 481174 218,92 

2016 1160413 160,42 479401 218,11 

2017 1344779 185,91 523395 238,13 

2018 1446271 199,94 561826 255,61 

2019 1521455 210,34 577209 262,61 

2020 1101065 152,22 589617 268,26 

2021 1143762 158,12 622785 283,35 

1.5.Türkiye’de Yapağı, Kıl ve Tiftik Üretim Durumu 

Yapağı koyun yetiştiriciliğinden elde edilen gelir yönüyle et ve süt 

veriminden sonra 3. sırada yer almaktadır. Koyunlarda bedeni örten kıl 

örtüsüne veya bir başka ifade ile koyundan kırkılmış kirli yüne yapağı denir. 

Koyunların üstünü örten yapağı gömleğinin kırkıldıktan sonra yıkanıp 

temizlenmiş haline de yün denilmektedir (Tüfekçi ve Olfaz, 2015). Koyun 

yetiştiriciliğinden elde edilen yapağının kalite ve miktarı üzerinde genotip 

ve çevrenin etkileşiminin önemli etkisi bulunmaktadır (Tüfekçi, 2022). 
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Türkiye’de yetiştirilen koyunlardan elde edilen yapağıların büyük bir kısmı 

kaba-karışık ve uniformiteleri düşük yapağıdır. Çok düşük düzeyde ince 

kalitedeki yapağı üretimi de yapılmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı 

kullanımı halı dokumacılığında tercih edilmektedir (Garip ve ark., 2010; 

Pehlivan, 2007; Tüfekçi, 2022). Günümüzde yapağının halıcılık, 

döşemecilik, ev tekstili ve konfeksiyon gibi geleneksel kullanım alanlarının 

yanında; tıbbi tekstil, geotekstil, zirai tekstil ile akıllı materyaller, koruyucu 

giysiler, izolasyon ve organik gübre üretimi gibi yeni teknik uygulamaları 

da bulunmaktadır (Tüfekçi, 2022). 

Türkiye’de yapağı verimi Tablo 11’de gösterildiği üzere 20 yıllık süreçte 

%110,02 oranında artış göstermiş ve başlangıçta 40,9 bin ton olan yapağı 

üretimi, dönem sonunda 85,9 bin tona ulaşmıştır. Yapağı miktarında 2009 

yılına kadar dalgalanmalar olmuş, 2010 yılından günümüze de sürekli bir 

artış gözlenmiştir. Dokumacılık sektöründe en eski ham maddelerden biri 

olan yapağı, yapay liflerin kullanılmaya başlanmasıyla bir süre eski önemini 

kaybetmiştir. Bu durumun nedenleri yapay lifin daha ucuz ve kolay elde 

edilmesi, herhangi bir bakım gerektirmemesi ve toplumların alım gücünün 

düşmesi olarak sıralanabilir. Ancak son yıllarda bireylerde oluşan 

farkındalık ve organik üretime yönelimle beraber bitkisel ve hayvansal 

liflerin önemi artmıştır. Ayrıca zaman içerisinde yapay liflere yapağıda 

bulunan birtakım özellikler kazandırılamayınca yapağının önemi daha iyi 

anlaşılmaya başlanmıştır (Tüfekçi, 2022). 

Koyundan elde edilen yapağı dışında keçi yetiştiriciliğinden de kıl ve tiftik 

üretimi sağlanmaktadır. Keçiden elde edilen keşmir (alt ince kıllar), 

tekstilde; üstte kalan kıllar ise çadır, yer yaygısı, torba, çuval ve çorap 
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yapımında kullanılabilir (Anonim, 2004). Türkiye’de keçiden üretilen kıl 

miktarı Tablo 11’de görüldüğü üzere 2001 yılında 2,6 bin ton iken, 2021 

yılında %149 oranında artış göstererek 6,7 bin tona ulaşmıştır. Süreç 

içerisinde 2009 yılına kadar dalgalı bir şekilde düşüş gösterse de 2010 yılı 

itibari ile üretiminde sürekli bir artış gözlenmiştir.  

Kıl üretiminin 2009 ve öncesi yıllarda azalış göstermesinin nedeni 

yetiştirilme bölgesi orman olan kıl keçilerinin ormana verdiği zarar 

düşünülerek oluşturulan eylem planları ve politikalardır. Bu duruma en 

somut örnek olarak “Keçi zararlarının azaltılması Eylem Planı 2008” 

gösterilebilir (Günlü ve Alaşan, 2010). 

Keçiden elde edilen tiftik de tekstil sektörünün önemli bir hammaddesidir 

ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılır. Pek çok ülkeye Türkiye’den 

yayıldığı bilinen tiftik keçilerinin kırkımı sonucunda elde edilmektedir 

(Arıkan ve Aral, 2013). Tablo 10’da görüldüğü üzere Türkiye’de 2001 

yılında 400 ton tiftik üretimi olurken 20 yılın sonunda %16,9’luk çok az bir 

artış şekillenerek 468 ton tiftik elde edilmiştir. Bu süreç içerisinde en düşük 

tiftik üretimi 2009 yılında 174 ton olarak elde edilmiştir. 

Yaşanan bu düşüşün nedenleri arasında tiftik keçisi sayılarındaki azalma, 

hayvan başına verim düzeylerinde bir artışın sağlanamaması, doğal tiftiğin 

yerini tutamasa da alternatif olarak daha ucuza elde edilen sentetik 

hammaddelerin kullanımındaki artış, tekstil ürünlerinde tüketicilerin zevk 

ve tercihlerinin değişmeleri, tiftik üretimine devlet desteklerinin yetersizliği, 

meraların yetersizliği ve yem fiyatlarındaki artış gibi faktörler sayılabilir 

(Arıkan ve Aral, 2013). Ülkede tiftik keçisi varlığında ve verimlerinde 

meydana gelen düşüşlerin önüne geçmek ve tiftik miktarı ve kalitesinde 
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artışları sağlayabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Halk 

Elinde Islah Projeleri” ve desteklemeler yapılmaktadır. 2020 yılında 

“Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” ile de tiftik 

keçisi üretiminde sürdürülebilir bir hayvancılık ve verimlerde artış 

hedeflenmektedir (Anonim, 2020). 2022 yılına kadar takip edilecek projenin 

de etkileriyle tiftik üretiminde artışın sağlanacağı öngörülmektedir. 

Tablo 10: Türkiye’de Yapağı, Kıl ve Tiftik Üretim Miktarı (Anonim, 2022d) 

(*): İndeks (2001 yılı=100) 

Yıllar Koyun-

Yapağı (ton) 

İndeks 

(%) 

Keçi-Kıl 

(ton) 

İndeks 

(%) 

Keçi-tiftik 

(ton) 

İndeks 

(%) 

2001 40 909 100,00 2 684 100,00 400 100,00 

2002 38 244 93,49 2 589 96,45 318 79,30 

2003 46 456 113,56 2 741 102,10 333 83,13 

2004 45 972 112,38 2 716 101,16 304 75,89 

2005 46 176 112,87 2 654 98,87 302 75,52 

2006 46 776 114,34 2 728 101,62 274 68,43 

2007 46 752 114,28 2 536 94,47 237 59,27 

2008 44 166 107,96 2 238 83,36 194 48,41 

2009 40 270 98,44 2 002 74,60 174 43,44 

2010 42 823 104,68 2 607 97,12 200 49,88 

2011 46 586 113,88 3 062 114,07 194 48,52 

2012 51 180 125,11 3 570 132,98 200 49,82 

2013 54 784 133,92 4 902 182,60 260 64,98 

2014 58 402 142,76 5 460 203,38 280 69,97 

2015 59 196 144,70 5 569 207,44 325 81,23 

2016 58 168 142,19 5 518 205,54 340 84,81 

2017 63 315 154,77 5 797 215,93 356 89,00 

2018 66 428 162,38 5 999 223,48 371 92,61 

2019 70 588 172,55 6 162 229,53 380 94,77 

2020 79 754 194,96 6 401 238,45 463 115,62 

2021 85 916 210,02 6 700 249,58 468 116,93 
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Şekil 11: Türkiye’de Yapağı, Kıl ve Tiftik Üretim Miktarı 

2. SONUÇ 

Türkiye’de son 20 yıl içerisinde özellikle 2009 yılından sonra küçükbaş 

hayvan sayısında önemli artışlar sağlanmıştır. Fakat koyun ve keçiden elde 

edilen en önemli ürünlerden et ve süt üretimi konusunda sektörde beklenen 

artış sağlanamamıştır. Hızla artan ülke nüfusunun beslenme ihtiyaçlarının 

karşılanabilmesi açısından küçükbaş hayvanlarda sayıca artışın yanı sıra ırk 

bazında birim hayvandan alınan verim düzeyinin ve kalitesinin 

arttırılmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca verime 

yönelik özellikle yetiştirme bölgelerine özgü ıslah çalışmaları için verilen 

destekler arttırılarak sürdürülmelidir. 

Hayvan sayısındaki sayıca artışta devlet desteklerinin önemi büyüktür. 

Küçükbaş hayvancılıkta girdi maliyetleri yem fiyatları başta olmak üzere 

son yıllarda oldukça yükselmiştir. Bu durum göz önünde bulundurularak 

destek miktarları gelişmiş ülkelerdeki seviyelere çıkarılmalıdır. Ayrıca 
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küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından çayır ve meraların 

önemi büyüktür. Çayır ve mera alanlarının yanlış ve aşırı otlatılma ve 

kuraklığın da etkisiyle meralardan gerçek kapasiteleri doğrultusunda verim 

alınamamaktadır. Bu doğrultuda mera ıslahı üzerinde durulmalı ve tahribatı 

engelleyecek önlemler alınmalıdır. Bu kapsamda hayvanların meraya çıkma 

zamanı geldiğinde mera kapasitesi belirlenmeli, erken ve aşırı otlatmanın 

önüne geçebilecek bir denetim ekibi oluşturulmalıdır. 

Küçükbaş hayvancılıkta çobanın önemi büyüktür. Hem masraflar hem de 

sürü yönetimi açısından bu çok önemlidir. Çobanlar için gerek yüz yüze 

gerekse son yıllarda artan pandemi koşullarına bağlı online eğitimler ile 

yetiştiricilik ve meraların kullanımı hakkında sürekli eğitimler 

düzenlenmelidir. 

Küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilmesi açısından kırsal bölgelerde 

yaşayan gençlerin geleneksel küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden 

kopmamaları için teşvik edici ve özendirici politikalar izlenmelidir. 

Küçükbaş hayvancılıktan elde edilen ürünlerde coğrafi işaret ve markalaşma 

yoluna gidilerek yetiştirici için pazar imkanları iyileştirilmelidir. 
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GİRİŞ 

Gıda olarak değerlendirilmesinin yanı sıra giyim, kozmetik sanayi gibi 

birçok alanda kullanılan hayvansal ürünler insanların yaşamında 

büyük öneme sahiptir. Gelişmiş olan ülkelerde endüstri haline gelen 

hayvancılık, ekonominin ayrılmaz bir parçası olmuş, böylelikle 

hayvancılığın ulusal düzeyde geliştirilmesi gereken bir sektör 

olduğunu ortaya koymuştur (Basımov, 2018). Birleşmiş Milletler Gıda 

ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre tarımsal sektör dünya Gayri 

Safi Hasılasının (GSH) %4,5’ini teşkil ederken, tarım sektöründeki 

GSH’nın %35’ini hayvancılık oluşturmuştur (Anonim, 2021). 

Ülkemizde 2021 itibari ile yıllık 1 952 038 ton kırmızı et, 23 200 306 

ton süt, 2 245 770 ton tavuk eti, 19 297 591 bin adet tavuk yumurtası, 

96 344 ton bal, 76 ton yaş ipek kozası, 85 916 ton yapağı,   6 700 ton 

kıl, 468 ton tiftik üretildiği bildirilmektedir (Anonim, 2022). Artan 

nüfus ile birlikte son yıllarda hayvansal ürünlere olan talebi 

karşılamak için yüksek verim alınabilecek ırklar elde etme 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda hayvansal ürünlerdeki çeşitli 

karakterleri iyileştirmek için moleküler ıslah yöntemlerine ihtiyaç 

duyulmuş ve bu yönde çalışmalar yapılmıştır.  

Ekonomik açıdan önemli bazı özelliklerde fenotipik performansa 

dayalı seleksiyon metotlarında kayda değer ilerlemeler olmasına 

rağmen, çok yönlü kalıtım gösteren karakterlerde çoğu zaman 

fenotipin genotipi yeterince yansıtmaması, kalıtım derecesinin düşük 

olması ya da zor ölçülen özellikleri nedeniyle bu metodun biraz sınırlı 

kaldığı görülmüştür (Gürses ve Bayraktar, 2014). Bazı verim 
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özelliklerinin yalnızca tek cinsiyette ölçülebilmesi, çok sayıda poligen 

ile ifade edilmesi ve bunların ifadelerinde çevresel faktörlerin önemli 

etkilere sahip olması gibi nedenlere bağlı olarak kantitatif özelliklerin 

genetik ilerlemesi oldukça yavaş seyreder. Bu durum boğa ve 

ineklerin genetik değerlendirmesinin doğruluğunu düşürür. Ayrıca, 

üretken özellikler sadece yetişkin hayvanlarda ölçülebilmekte, bunun 

sonucunda nesil aralığını arttırmakta ve yıllık genetik ilerlemeyi de 

azaltmaktadır (Lara ve ark., 2002). Dolayısıyla herhangi bir kantitatif 

karakterle ilgili genetik değerin tahmininde doğruluk oranı daha 

yüksek ve güvenilir metotların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır 

(Kaygısız, 1996). Moleküler genetik çalışmalarında bireylerin DNA 

düzeyinde genetik yapısı araştırılmaktadır. Bu çalışmalardaki asıl 

amaç; gen ve gen dizilerindeki varyasyonların tespit edilerek fenotipik 

varyasyonlar ile bağdaştırılmasıdır. Kantitatif genetik çalışmalar, 

faydalı genlere sahip hayvanların tanımlanması için fenotipik 

verilerden yararlanma ilkesine dayanır. Genetik seleksiyonun amacı, 

istenilen karaktere sahip gen frekanslarının arttırılmasıdır. Fenotipik 

seleksiyon ile bu genleri tam olarak gözlemlemek olanaksızdır. 

Hayvanlardaki herhangi bir verimin karakteri performans yönünden 

sadece genlerden etkilenmez aynı zamanda çevresel faktörlerden de 

etkilenir. Buna karşı moleküler genetik teknikleriyle elde edilen 

bilgilerin kullanımı kantitatif karakterler üzerine etkili majör genlerin 

yerlerinin tespitine dayanır ve ıslahta bunlardan çokça yararlanılır. 

Islah programının etkili olması için; hayvanların genç yaşta damızlıkta 

kullanılması ve generasyonlar arası sürenin kısaltılması gerekir. 

Böylelikle yıllık genetik ilerlemenin daha hızlı hale gelmesi 
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mümkündür. Yapılacak damızlık seçimiyle seleksiyonda isabet 

oranını arttırmak için yüksek potansiyele sahip genlerin varlığının 

bilinmesi erken yaşta damızlık seçimi için son derece yararlıdır 

(Abaylı, 2018).  

 

Moleküler Markörler  

Genetik markörler Kantitatif Karekter Lokus’a (QTL) yakınlıkları için 

seçilebilen genomdaki lokus işaretçileridir. Aslında kalıtımı QTL’nin 

kendi içinde gözlemlemek uygun olmazken QTL’ye yakın 

markörlerde gözlemlemek mümkündür. Genetik markörler DNA 

analizine (moleküler markör), gen ürününe (biyokimyasal markörler) 

ve görsel olarak değerlendirilen özelliklere (morfolojik ve verim 

özellikleri) dayandırılarak sınıflandırılmıştır (Singh ve ark., 2014). 

Genomik seleksiyonlarda kullanılan QTL’lerin belirlenmesi, 

hayvanlardaki genetik hastalıkların teşhisi ve ebeveynlerin tayininde 

kullanılmaktadır. Bu nedenle geleneksel ıslah yöntemleriyle 

aşılamayan bazı sınırlamaların çözümü içim ya da bunların önlenmesi 

adına moleküler markörlere ihtiyaç vardır ve kullanılmaktadır (Hillel 

ve ark.,1992; Van Arendonk ve ark.,1994; Nicholas, 2009). 

Moleküler markörler, belirli özellikler ile ilişkili olduğu tespit edilen 

bireyler arasındaki DNA varyasyonunu tanımlamada kullanılan bir 

terimdir. Bu varyasyonlar; nokta mutasyonları, eklemeler, yer 

değiştirmeler, silmeler ve kopyalar içerir. Genetik ıslah amacıyla 

moleküler genetiğin uygulanması ilgili genetik lokuslar için 
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genotipleme gücüne dayanır. Bu amaç doğrultusunda, üç tip 

gözlemlenebilen polimorfik genetik lokus vardır. Bunlar;  

1) Doğrudan markörler: fonksiyonel mutasyonu kodlayan 

lokuslardır.  

2) LD markörleri: fonksiyonel mutasyon ile populasyon çapında 

bağlantı dengesizliği içindeki lokuslardır.  

3) LE belirteçleri: farklı popülasyonlarda fonksiyonel mutasyon 

ile populasyon çapında bağlantı dengesinde olan lokuslardır 

(Dekkers, 2004).  

Bu yöntemde kullanılan markörler ile toplam genetik varyasyonun 

sınırlı bir kısmı ortaya konulabilmektedir. Hayvanlara ait az miktarda 

markör bilgisi kullanmak yerine, tüm genomdaki markörleri 

kullanarak elde edilen genotipik damızlık değer ve bu şekilde yapılan 

seleksiyon genomik seleksiyon olarak adlandırılmaktadır (Meuwissen 

ve ark., 2001; Fan ve ark., 2010). Markör Destekli Seleksiyonun 

sadece bağlantı analizinde önem arz eden SNP’leri kullanması ve 

buna karşılık genomik seleksiyonun en az bir markör ile ilişki 

bulunduğu düşünülen tüm QTL’leri içeren genom çaplı yoğun markör 

paneli kullanması, her iki seleksiyonu birbirinden ayırmaktadır 

(Yılmaz ve ark., 2015). 

Mevcut genotipin gen lokusu seviyesinde tanımlanmasında moleküler 

markörlerin kullanılmaya başlanması, çevresel etkilerden kaynaklanan 

hataları sorun olmaktan çıkarmıştır (Van Der Werf ve Marshall, 

2003). Damızlık hayvanların seleksiyonunda bir QTL ile bir marker 
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lokusu arasındaki ilişki kesinleştiğinde kalıtım ile hayvanlara aktarılan 

QTL allelini saptamak mümkündür (Yılmaz ve ark., 2015). Son otuz 

yılda moleküler genetikteki ilerlemeler sayesinde, çiftlik 

hayvanlarında kantitatif özelliklere etkili genler (ya da QTL), tek 

özellikleri içeren genler ve çoklu genlerle ilişkili genetik markörler 

tanımlanmıştır (Dekkers, 2004).  Çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde 

verimle ilgili karakterlerin önceden tahmininde moleküler markörler 

kullanılmaktadır. Çeşitli moleküler yöntemlerin kullanılması ile 

istenilen özelliğe sahip karakterlerin seleksiyonu yapılabilmektedir. 

Moleküler analiz metotları ile hayvanlarda erken dönemde ortaya 

çıkmayan özelliklerin erken yaşlarda seleksiyona tabi tutularak etkili 

ve hızlı bir genetik ilerleme kaydedilmesine olanak sağlamaktadır. 

Moleküler markörler hem kodlayan, hem de kodlamayan dizi 

bölgelerindeki genetik varyasyonları çözme yeteneğine sahiptir. 

Markörlerin saptanmasında kodlanan ve kodlanmayan dizilerdeki 

polimorfizmler olmak üzere QTL’yi etkileyen 2 yaklaşım önerilmiştir 

(Mitra ve ark., 1999):  

         1. Kodlanan dizilerden meydana gelen varyasyonlar: Fizyolojik 

öneme sahip bir genin yapısal veya düzenleyici dizilerin içinde ve 

çevresinde meydana gelen DNA polimorfizmleri (hormon genleri, süt 

protein genleri ve MHC gibi) gen ekspresyonunu (mRNA’nın ekleme 

değişimiyle, mRNA’nın stabil olması, gen ürünü dizisi ya da gen 

transkripsiyonunun oranı) doğrudan etkileyebilir. Böylece üretkenlik 

ve sağlık açısından bireyler arasındaki fenotipik farklılıklara (hastalık 

direnci ve duyarlılığı) katkıda bulunur. 
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         2. Kodlanmayan dizilerden meydana gelen varyasyonlar: Bu 

varyasyonlar (yakın ya da intergenik bölgeler) dolaylı olarak bağlantı 

analizi için ilgili belirteçler olarak kullanılırlar (Beckmann ve Soller, 

1986; Smith ve Simpson, 1986). Yüksek oranda polimorfik bölgeler 

içeren Mikrosatelit markörler, ekonomik olarak önemli özellikler için 

tanımlanan QTL’de kullanılmaktadır (Mitra ve ark., 1999). 

Markör Destekli Seleksiyon (MAS) ve Uygulama Alanları 

Polimorfik lokus bilgileri kullanılarak seleksiyon çalışmalarına katkı 

sağlayan MAS, 1900’lü yılların başında ortaya atılmıştır (Gürses ve 

Bayraktar, 2014). Fakat uygun genetik belirteçlerin eksikliğinden 

dolayı çiftlik hayvanı türlerinin genetik ıslahında uygulaması sınırlı 

kalmıştır. Seksenlerde DNA düzeyinde polimorfizmlerin keşfi ve daha 

sonra moleküler belirteçler olarak kullanımları, üreme stoklarının 

seçiminde genetik belirteçlerin kullanımına olan ilgiyi artırmıştır. 

Markör destekli seleksiyonun (MAS) arkasında yatan fikir, 

seleksiyonda spesifik olarak hedeflenmiş etkili genlerin olabileceğidir. 

Saç rengi gibi bazı özellikler tek gen tarafından kontrol edilmesine 

rağmen ekonomik öneme sahip çoğu özellik, çok sayıda gen 

tarafından kontrol edilen kantitatif özelliklerdir. Yine de bu genlerin 

bazıları daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Böyle genler QTL’de 

majör gen bölgeleri olarak adlandırılır (Mitra ve ark., 1999). MAS'ın 

uygulanması esas olarak iki adımı içermektedir: Ekonomik öneme 

sahip QTL ile bağlantılı markör lokuslarının tanımlanması, bunu 

takiben genetik iyileştirme programında linkaj haritalarının 

kullanılmasıdır. Bir QTL ve bir markör lokusu arasındaki bağlantı 



323 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER 

 

kurulduğunda, birey tarafından miras alınan alternatif QTL allelinin 

tanınması mümkündür. Bu tür bilgiler daha sonra damızlık stoğunun 

seçimi için kullanılabilmektedir. Markörler ve QTL arasındaki ilişki, 

markörler ve hedef karakterler arasındaki mesafenin, linkaj bölgesinin 

tipi ve linkaj denge evresinin bir fonksiyonudur. Bu nedenle, MAS'ın 

başarılı bir şekilde uygulanması için daha yakın bağlantılı yüksek 

yoğunluklu bir gen haritası ön koşuldur. Markör-QTL ilişkisinin 

tespiti için ortalama markör yoğunluğunun 10 cM'lik (5-20 cM) ve 

yaklaşık 200-250 markör olması gerekir (Mitra ve ark., 1999). 

Son yıllarda bilim ve moleküler genetik teknolojisinin de gelişmesiyle 

biyoteknolojik ıslah çalışmaları kullanılarak yapılan hayvan ıslahı 

hızla gelişmektedir. Bunun yanı sıra bilgisayar teknolojisindeki 

ilerlemeler de çiftlik hayvanlarında veri kayıtlarını saklama ve 

hayvanlardaki genetik gelişimin takibinin karşılaştırmalarının ırklar, 

sürüler ve ülkeler arasında yapılabilmesi açısından önemli bir katkı 

sağlamıştır. Et verimi, süt kompozisyonu ve karkas özellikleri gibi 

kalıtım derecesi yüksek özellikler yönünden yapılan fenotipe dayalı 

seleksiyon uygulamalarıyla nispeten hızlı genetik ilerlemeler elde 

edilebilmiştir. Buna ek olarak fenotipik seleksiyonlarda hastalıklara 

direnç, bir batında yavru sayısı, fertilite, ve gebe kalma gibi kalıtım 

derecesi düşük olan karakterlerle vücut yapısı, yemden yararlanma ve 

büyüme özellikleri gibi orta düzeyde kalıtım derecesine sahip olan 

özellikler için generasyon aralığının uzun olması nedeniyle genetik 

ilerlemedeki başarı sınırlı olmaktadır (Akyüz ve ark., 2021). 

Popülasyon içinde MAS uygulamasının en iyi örneklerinden biri, 
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gerçek progeni testi için indüksiyonlarından önce genç boğaların 

seçilmesidir. Progeni test programlarında genç boğaların seçimi için 

markör bilgisinin dahil edilmesi genetik ilerlemenin %15-30 oranında 

arttırılmasını sağlayabilmektedir (Kashi ve ark., 1990). Ayrıca Markör 

destekli seleksiyonun embriyo nakli ve suni tohumlama gibi 

yöntemler ile birlikte kullanıldığında jenerasyon aralığının sığırlarda 

69 aydan 45 aya düşürebileceği ifade edilmiştir (Bishop ve ark., 

1995).  Genetik seleksiyon ve çeşitli ırklar arasındaki evrimsel 

ilişkilerin tanımlanmasında aday genlerdeki polimorfizimler son 

derece önemli bir araştırma konusu olmuştur (Sodhi ve ark., 2007). 

MAS, en çok arzu edilen allellerin seçilen bireyler/türler/ırkların bir 

gruba dahil edilmesi için populasyonlar (ırklar arasında) arasında 

etkili olarak kullanılabilir (Piper ve Bindon, 1982). Günümüzde çeşitli 

amaçlar için kullanılan çok sayıda DNA markör tespit metotları 

geliştirilmiştir. Alloenzimler, mtDNA, VNTR, RFLP, SNPs, 

mikrosatelitler, RAPD, SSCP, AFLP, STS, IRS, DNA baz dizilimi ve 

DALP gibi bir çok moleküler yöntem genetik çalışmalarında geniş 

uygulama alanları bulmaktadır. Bu teknikler arasında oldukça önemli 

olan ve mikrosatellit olarak isimlendirilen genom boyunca tekrar eden 

rastgele DNA sekanslarının birçok moleküler markör çeşidi 

bulunmuştur (Özdemir ve Doğru, 2008). Sığır yetiştiriciliğinde, 

embriyo transferi, suni tohumlama ve invitro fertilizasyon gibi 

yardımcı üreme metotlarının MAS ile birlikte kullanılması, yöntemin 

güvenilirliğini ve yaygınlığını artıracaktır. MAS’ın kullanımının 

yaygın hale gelmesi, geleneksel ıslah çalışmalarında kullanılacak olan 
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hayvan sayısını, işçiliği, bakım maliyetini ve süreyi düşüreceğinden 

işletmelerin karlılığına katkı sağlayacaktır (Bal ve Akyüz, 2014).  

SONUÇ 

Çiftlik hayvanlarında ekonomik açıdan önemli olan bazı karakterlerin 

DNA düzeyinde incelenerek seleksiyon uygulamalarında kullanımı 

yaygınlaşmaktadır. Geleneksel ıslahı tamamlayıcı olan Markör 

Destekli Seleksiyon ile bireyde aranan özelliğin tespiti için hızlı, 

ekonomik, etkili ve doğru seçim yapılabilmektedir. Moleküler analiz 

metotları ile hayvanların erken dönemlerinde ortaya çıkmayan 

performanslarının önceden tahmini hayvan ıslahına büyük ölçüde 

katkı sağlayacaktır. Moleküler genetik ve biyoenformatik 

teknolojisinin kullanımının MAS uygulamalarına dahil edilmesi ile 

daha etkili, hızlı ve güvenilir seleksiyon yapılacaktır. 

KAYNAKÇA 

Abaylı, F. N. (2018). Çiftlik Hayvanlarında Markör Destekli Seleksiyon. Black Sea 

Journal Of Agriculture, 1(3), 94-101. 

Akyüz, B., Yakan, A., Çınar Kul, B., Korkmaz Ağaoğlu, Ö. (2021). Veteriner 

Genetik. . Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.142. 

Anonim (2021). Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM). Hayvancılık Sektör 

Raporu, https://www.tigem.gov.tr/WebUserFile/DosyaGaleri/2018/2/a374cc25-

acc1-44e8-a546-

63b4c8bce146/dosya/2021%20YILI%20HAYVANCILIK%20SEKTOR%20RA

PORU.pdf  

https://www.ankaranobel.com/ankara-nobel-tip-kitabevleri
https://www.tigem.gov.tr/WebUserFile/DosyaGaleri/2018/2/a374cc25-acc1-44e8-a546-63b4c8bce146/dosya/2021%20YILI%20HAYVANCILIK%20SEKTOR%20RAPORU.pdf
https://www.tigem.gov.tr/WebUserFile/DosyaGaleri/2018/2/a374cc25-acc1-44e8-a546-63b4c8bce146/dosya/2021%20YILI%20HAYVANCILIK%20SEKTOR%20RAPORU.pdf
https://www.tigem.gov.tr/WebUserFile/DosyaGaleri/2018/2/a374cc25-acc1-44e8-a546-63b4c8bce146/dosya/2021%20YILI%20HAYVANCILIK%20SEKTOR%20RAPORU.pdf
https://www.tigem.gov.tr/WebUserFile/DosyaGaleri/2018/2/a374cc25-acc1-44e8-a546-63b4c8bce146/dosya/2021%20YILI%20HAYVANCILIK%20SEKTOR%20RAPORU.pdf


SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER | 326 

 

Anonim (2022). Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Hayvansal Üretim İstatistikleri, 

https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1#nav-profile 

(Erişim Tarihi: 26.06.2022) 

Bal, O., AKYÜZ, B. (2014). Halk Elinde Yetiştirilen Holştayn, Doğu Anadolu 

Kırmızısı ve Yerli Kara Sığır Irklarında Diacylglycerol O-Acyltransferase 1 

(DGAT1) Gen Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemi ile Belirlenmesi. Erciyes 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(1), 7-13. 

Basimov, G. (2018). Türkiye’de canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin dış ticaret 

yapısının analizi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1), 1-13. 

Beckmann, J. S.,Soller, M. (1986). Restriction fragment length polymorphisms and 

genetic improvement of agricultural species. Euphytica, 35(1), 111-124. 

Bishop, M.D., Hawkins, G.A., Keener, C.L. (1995). Use of DNA markers in animal 

selection. Theriogenology 1995; 43: 61-70 

Dekkers, J. C. (2004). Commercial application of marker-and gene-assisted 

selection in livestock: strategies and lessons. Journal of animal science, 

82(suppl_13), E313-E328. 

Fan B., Du, Z.Q., Gorbach, D.M., Rothschild, M.F. (2010). Development and 

application of high-density SNP arrays in genomic studies of domestic animals. 

Asian-Aust. J Anim Sci., 23: 833- 847 

Gürses, M., Bayraktar, M. (2014). Moleküler markerlerin hayvan yetiştiriciliği ve 

genetiğinde kullanımı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Degisi, 28(2), 99-

106. 

Hillel, J., Dunnington, E.A., Siegel, P.B., (1992). DNA Markers in poultry breeding 

and genetic analyses. Poultry science reviews, 4(3), 169-186 

Kashi, Y., Hallerman, E., Soller, M. (1990). Marker-assisted selection of candidate 

bulls for progeny testing programmes. Animal Science, 51(1), 63-74. 

Kaygısız, A. (1996). Türkiye’deki İsviçre Esmer Sığırlarda Süt Protein Polimorfizmi 

ile Süt Verim Özellikleri Arasındaki ilişkiler. Türk J Vet Anim Sci, 23, 47-49. 



327 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER 

 

Lara, M. A. C., Gama, L. T., Bufarah, G., Sereno, J. R. B., Celegato, E. M. L., De 

Abreu, U. P. (2002). Genetic polymorphisms at the k-casein locus in 

Pantaneiro cattle. Archivos de zootecnia, 51(194), 99-105. 

Meuwissen, T.H.E., Hayes, B.J., Goddard, M.E., (2001). Prediction of total genetic 

value using genome-wide dense marker maps. Genetics 157:1819–1829. 

Mitra, A., Yadav, B.R., Ganai, N.A. ve Balakrishnan, C.R. (1999). Molecular 

markers and their applications in livestock improvement. Current Science 

Association, 77 (8), 1045-1053 

Nicholas, F.W., (2009). Introduction to veterinary genetics. John Wiley & Sons. 

Oxford: Oxford University Press., 262-263 

Özdemir, M., Doğru, Ü. (2008). Sığırların verim özellikleri üzerine etkili önemli 

moleküler markörler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39(1), 127-

135. 

Piper, L. R., Bindon, B. M. (1982). The Booroola Merino and the performance of 

medium Non-Peppin crosses at Armidale [sheep breed; New South 

Wales].[Conference paper]. In Workshop on the Booroola Merino. Armidale, 

NSW (Australia). 

Singh, U., Deb, R., Alyethodi, R. R., Alex, R., Kumar, S., Chakraborty, S., Sharma, 

A., (2014). Molecular markers and their applications in cattle genetic research: 

A review. Biomarkers and Genomic medicine, 6(2), 49-58. 

Smith, C., Simpson, S. P. (1986). The use of genetic polymorphism in livestock 

improvement. Zeitschrift fuer Tierzuechtung und Zuechtungsbiologie 

(Germany, FR). 

Sodhi, M., Mukesh, M., Prakash, B., Mishra, B.P., Sobti, R.C., Singh, K.P., Singh, 

S., Ahlawat, S.P.S.,(2007). MspI allelic pattern of bovine growth hormone 

gene in Indian Zebu cattle (Bos indicus) breeds. Biochem Genet; 45(1/2);145-

53. 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER | 328 

 

Van Arendonk, J. A., Tier, B.,Kinghorn, B. P. (1994). Use of multiple genetic 

markers in prediction of breeding values. Genetics, 137(1), 319-329. 

Yılmaz, O., Öner, Y., Karaman, E., Cemal, İ. (2015). Çiftlik hayvanlarında genom 

boyu ilişki analizleri ve genomik seleksiyon. 9. Ulusal Zootekni Bilim 

Kongresi, 3(5) 



ISBN: 978-625-8323-74-0




	önkp
	editörler
	ÖNSÖZ
	bölüm 1
	bölüm 2
	bölüm 3
	bölüm 4
	BÖLÜM 5
	bölüm 6
	bölüm 7
	bölüm 8
	BÖLÜM 9
	bölüm 10
	bölüm 11
	bölüm 12
	bölüm 13
	ark

