


Hayvan Hastalıklarına 
Güncel Yaklaşımlar

Editörler
Doç. Dr. Akın KIRBAŞ 
Doç. Dr. Hakan AYDIN

Lyon 2022





Hayvan Hastalıklarına 
Güncel Yaklaşımlar

Editörler
Doç. Dr. Akın KIRBAŞ 
Doç. Dr. Hakan AYDIN

Lyon 2022



Hayvan Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar

Editors •.   Doç. Dr. Akın KIRBAŞ     • Orcid: 0000-0001-9159-3240
   Doç. Dr. Hakan AYDIN     • Orcid: 0000-0003-2200-1744

Cover Design • Motion Graphics
Book Layout • Mirajul Kayal
First Published • December 2022, Lyon

ISBN: 978-2-38236-490-1

copyright © 2022 by Livre de Lyon
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored 
in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, 
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without 
prior written permission from the Publisher.

Publisher • Livre de Lyon
Address •  37 rue marietton, 69009, Lyon France
website •  http://www.livredelyon.com
e-mail •  livredelyon@gmail.com



I

ÖNSÖZ

İçinde yaşadığımız dünyanın sakinlerini oluşturan canlılar âlemi, 
mükemmel bir uyum içerisinde kurgulanmıştır. Bu kurgu içerisinde her şey 
bir sistematiğin parçasını oluşturmakta ve sistematikte bir aksama olduğunda 
insan ve hayvan sağlığını etkileyen küçük veya büyük çapta felaketler meydana 
gelmektedir. Tarihte önemli yer tutan ciddi salgınlar yaşanmış olup bunların 
birçoğu hayvanlarla ilişkilendirilmiştir. İnsan sağlığı ve hayvan sağlığı birbiri 
ile ilişkili kavramlardır. İnsan enfeksiyonlarından sorumlu patojenlerin yaklaşık 
%70’i hayvansal kaynaklı olup, bu patojenler “zoonoz enfeksiyonlar” ile 
sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı bir gelecek için hayvan sağlığı oldukça 
önemlidir. Hayvan sağlığını olumsuz etkileyen faktörler arasında bakteriyel, 
paraziter, viral ve fungal hastalıkların yanı sıra metabolik hastalıklar da önem 
taşımaktadır. Her geçen gün hayvan sağlığını tehdit eden patojenlere bir yenisi 
eklenmektedir. Bu durum; küresel ısınma, hayvansal gıda arzında yaşanan 
sorunlar, hayvansal göçler, savaşlardan kaynaklı kontrolsüz hayvan hareketliliği 
ve insanların hayvansal yaşam alanlarına doğru yayılımının artması gibi 
faktörlerle açıklanabilmektedir. 

“Hayvan Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar” isimli bu kitabımız, ele 
alınan özgün bilimsel konuları ile okuyucularına ışık tutacaktır.

       Mesleki saygılarımızla

Doç. Dr. Akın KIRBAŞ 
Doç. Dr. Hakan AYDIN
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B Ö L Ü M  I

ERKEN NEONATAL KUZU ÖLÜMLERİNİN 
SPESİFİK NEDENLERİ, TEDAVİSİ VE 

PROFLAKSİSİ

Specific	Causes,	Treatment	and	Prophylaxis	of	Early	
Neonatal Lamb Deaths

Kemal VAROL1

1(Dr. Öğr. Üyesi) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,  
Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu,  

Veterinerlik Bölümü e-mail: kmlvrl@yahoo.com,  
ORCID:0000-0002-3057-2865

1. Giriş

Yeni doğan kuzu kayıpları oranları oldukça yüksek düzeydedir. Bu durum 
ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Koyun yetiştiriciliği yapılan 
ülkelerde yeni doğan kuzu kaybı oranı %11-%80 arasındadır. (1) 

Neonatal ölümlerin ise, %84,6’sı erken neoanatal dönemde gerçekleşmektedir. 
(2) Doğum sonrası ilk iki günlük dönem içerisinde meydana gelen kuzu 
kayıplarının büyük çoğunluğu non-enfeksiyöz nedenlerden ileri gelmektedir. 
Bu nedenler arasında; doğum sırasında ya da doğumdan birkaç saat sonra, strese 
bağlı olarak gerçekleşen solunum depresyonu,  doğum sonrası vücut sıcaklığının 
düşmesi ve hipoglisemi sebebiyle gelişen ölümler yer almaktadır. (3-6)

2. Hipotermi-hipoglisemi kompleksi

Yeni doğanlarda rektal vücut sıcaklığının normal değerlerin altına düşmesi 
neonatal hipotermi olarak ifade edilmektedir. (4,6-9)  Yeni doğan kuzularda 
vücut sıcaklığı 39.0°C-39.7°C arasında değişkenlik göstermektedir. (9-11) 
Smith (12) kuzularda vücut ısısının 39.5°C-40.5°C arasında yer alan değerlerin 
fizyolojik değerler olduğunu ifade etmektedir. Genellikle kuzularda vücut 
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sıcaklığının 37.0°C-39.0°C arasında ise orta hipotermik ve 37.0°C ‘nin altında 
ise şiddetli hipotermik olarak kabul edilmektedir. (6)

Hipoglisemi; kan glikoz seviyelerinin mutlak ve göreceli olarak 
azalmasıdır. Yeni doğan kuzularda kan glikoz düzeyinin 80 mg/dL’nin altına 
düşmesi hipoglisemi kompleksi olarak ifade edilir. (4,6,10,14) Yeni doğan 
kuzularda bakım koşulları; ortam ısısı enerji metabolizmasının gelişiminde, 
enerji dengesinin sağlanmasında ve ısı regülasyonunda son derece önemlidir. 
Çünkü yeni doğan kuzuların beslenmeleri tam olarak sağlanamadığında ve 
buna ek olarak çevre ısının düşük, ortamın nemli olması durumunda kuzuların 
vücut ısılarını kaybetmesi ve kan glikoz düzeyinin düşmesi kaçınılmazdır. 
(4,14)

Görüldüğü üzere, değişken ısı koşulları yeni doğan kuzularda enerji 
metabolizması ve enerji dengesini ciddi şekilde etkilemektedir. Enerji 
metabolizması ve enerji dengesi regülasyonun sağlanamaması durumunda vücut 
sıcaklığı ve de kan glikoz seviyesinde belirgin olarak düşüşler görülmektedir. 
Bu durum kuzularda ölümlere yol açmaktadır. Dünya genelinde yüksek düzeyde 
kuzu kayıplarına yol açan bu durum bozukluğu hipotermi-hipoglisemi kompleksi 
olarak adlandırılmaktadır. (4,9)

Hipotermi-hipoglisemi kompleksinde vücut sıcaklığı ve kan glikoz 
düzeyleri hızlı bir şekilde düşmektedir. (4,7,9) Yeni doğan kuzuların adaptasyon 
periyodunda hipotermi-hipoglisemi kompleksinin gelişmesine yol açan süt 
eksikliği ve açlık hipoglisemisi kuzu ölümlerine sebebiyet veren en önemli 
etmenler arasındır. Doğumdan sonra iki günlük zaman diliminde şekillenen 
ölümlerin %50’si bu kompleksle ilişkilidir. İlk iki gün içerisinde meydana 
gelen kuzu ölümlerinin büyük bir kısmı enfeksiyöz olmayan nedenlerden ileri 
gelir ve yaklaşık %50’sinin bu komplekse bağlı olduğu ifade edilir. Enerjice 
zengin gıdanın zamanında verilmesinin gecikmesi durumunda da bu komplekse 
yatkınlık artar. (4,7,14)

Kuzuların doğumu takiben ilk 5 saatlik zaman dilimi içerisinde ortam 
ısısının düşük olması, annenin yaşı, çoklu yavru doğumu, düşük vücut ağırlığı, 
doğuma bağlı gelişen hipoksi,  kuzuların doğumdan sonra tam kurumaması, 
koyunun kuzuyu kabullenmemesi, prematüre doğan yavru, kolostrumu 12-24 
saatlik zaman dilimi zarfında almaması veya emme refleksi yetersizliği gibi 
nedenler Hipotermi-hipoglisemi kompleksinin gelişiminde rol oynar. (4,6,10)

2.1. Etiyoloji

Ülkelere bakıldığında sadece Birleşik Krallık’ta her yıl yaklaşık bir milyon 
yeni doğan kuzu ölümü hipotermiye bağlanmaktadır. Kayıplar en fazla açık 



ERKEN NEONATAL KUZU ÖLÜMLERİNİN SPESİFİK NEDENLERİ, TEDAVİSİ . . .     3

havada ve ıslak, soğuk, rüzgarlı bir ortamda doğan kuzularda görülmektedir. 
Aynı zamanda distosi yaralanması nedeniyle beslenmenin bir sonucu olarak, 
içeride doğan ağır tek kuzularda da meydana gelebilir. Hipotermik kuzular 
en çok hayatlarının ilk 72 saatinde ölürler. Doğumda postu kurumayan küçük 
kuzular, maruziyetten kaynaklanan ısı kaybına çok fazla duyarlıdırlar.  Yeni 
doğan kuzuların yanında 1 haftalık yaşlı kuzular da, bazen bulaşıcı hastalığa 
bağlı olarak gelişen ısı kaybı ve açlığın bir kombinasyonu nedeniyle hipotermik 
hale gelmektedirler. (6,7)

Hipotermi-hipoglisemi kompleksinin gelişiminde etkili olan faktörlerden 
başında kuzuların doğum ağırlığı ve beslenme durumu gelmektedir. Doğum 
ağırlığının düşük olması ile kuzu ölümleri arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 
(4,15-17) Buna ek olarak doğum yapan koyunun da sağlık durumu ile neonatal 
kayıplar arasında koreleasyon mevcuttur. Çünkü annenin sağlık durumunda bir 
problem var ise, bu durum yetersiz kolostrum üretimine yol açar ve yavru yeterli 
düzeyde beslenemez. Ayrıca soğuk stresi ile hipotermi arasında da pozitif yönde 
bir ilişki söz konusudur. (4)

2.2.	Patogenez

İyi beslenmiş koyunlardan doğan kuzular genellikle yeterli doğum 
ağırlığına, kalp ve böbrek çevresinde kahverengi yağa ve doğumdan sonra 
birkaç saat vücut ısısını korumalarını sağlayan kas ve karaciğer dokusunda 
karbonhidrat rezervlerine sahiptir. (6) Özellikle kuzuların karaciğer glikojen 
düzeyleri sağlıklı normal bir koyuna oranla 3 ila 5 kat fazladır. (3,11) Vücut 
sıcaklığının korunma süresi; kuzunun kolostrum alımına, koyunun annelik 
yeteneğine ve çevrenin soğuma oranına bağlıdır.  Bu enerji rezervleri 
tükendiğinde, ısı üretim hızlarının ısı kaybı oranlarını aşmasını sağlamak 
gerekmektedir. Fakat kuzular bulundukları barınak imkanlarında yeterli 
kolostrum alamadıklarında hızla hipotermik hale gelmektedirler. Eğer ortam 
aşırı derecede soğuk ve rutubetli ise glikozun yanında yağlar da (trigliseritler) 
enerji rezervi olarak kullanılmaktadır. Ancak, trigliseritlerin enerji kaynağı 
olarak kullanılıp vücut ısısının stabil tutulması, keton cisim konsantrasyonunu 
belirgin şekilde arttırmaktadır. (6)

2.3.	Semptomlar

Normal emme davranışı gösteren yeni doğan kuzuların normal rektal 
sıcaklıkları 39°C ila 40°C arasındadır. 37°C ila 39°C arasında rektal sıcaklıklara 
sahip orta derecede hipotermik kuzular zayıftır. Ancak yine de annelerini takip 
edebilir ve beslenmelerini sağlayabilirler. 37°C’nin altındaki rektal sıcaklıklara 



4    HAYVAN HASTALIKLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

sahip şiddetli hipotermik kuzular, kavisli bir sırt, içi boş yanlar ve alçaltılmış 
kafa ile dururlar. Bazen de koyun memesine yakın dururlar ve besleniyormuş 
izlenimi verirler, fakat ememezler. Bu durumda kan glikoz düzeyi 80 mg/
dL’den 50 mg/dL’ye veya daha aşağılara kadar düşer ve hipoglisemik kompleks 
şekillenir. İnsan müdahalesinin yokluğunda ise bu kuzular yatar. Bu durum da 
komaya ve ölüme yol açar. (4,6,13,14)

2.4.	Teşhis

Kuzuların doğumdan sonra kolostrum almaması ile birlikte hayvanın vücut 
ekstremitelerinde soğukluğun bulunması hipotermi-hipoglisemi kompleksini 
akla getirmektedir (4). Tanı da; kuzuların vücut ısılarının normal değerlerden 
(39.0°C-39.7°C) düşük düzeyde olması, titremelerin yanında, abdomenin boş 
olması ve belin kambur tutulması, kan glikoz konsantrasyonunun 80 mg/dL 
altına inmesi, bunun yanında ketonemi ve hipogammaglobulineminin görülmesi 
tanı için yeterlidir. (11,14)

2.5.	Sağaltım

Hipotermik kuzuların yönetimi hem rektal sıcaklıklarına hem de 
yaşlarına bağlıdır. Hipotermi-hipoglisemi kompleksini tedavisinde; yavrunun 
kurutulması, ısıtılması ve enerji temini için kolostrum veya glukoz uygulamaları 
yapılmalıdır. Emme refleksi olmayan kuzularda sondayla besleme yapılabilir.  
Ancak sondayla besleme yapılırken verilen gıdanın rumene gitmeden direk 
abomazuma gitmesi ve özefagal oluk şekillenmesi için özefagal besleme 
yapılmalıdır. Çünkü direk mide sondasıyla mideye verilen gıdalar rumende 
birikerek çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Isıtmak için ısıtıcı lamba, 
sıcak hava üfleyen ısıtıcılar ya da direk temas sağlayacak ısıtıcılar  (elektrikli 
battaniye,  ılık su dolu plastik ekipmanlar) kullanılır. (4,13)  

Eğer kuzuda hipotermi-hipoglisemi kompleksi geliştiyse bu kompleksin 
yönetimi tablo 1 de verilmiştir. 
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Tablo 1. Kuzularda hipotermi-hipoglisemi kompleksinin yönetimi. (6)

Orta derecede hipotermi 
(rektal sıcaklık: 
37°C–39°C)

Şiddetli hipotermi (rektal 
sıcaklık <37°C) ve doğum 
sonrası 5 saatin altında

Şiddetli hipotermi (rektal 
sıcaklık <37°C) ve doğum 
sonrası 5 saatin üzerinde

Kuzu iyice kurulanır. Kuzu iyice kurulanır.
İntraperitoneal %20’lik 
glukoz 10 ml/kg dozunda 
enjekte edilir.

Bir kolostrum veya süt 
beslemesi sağlanır.

>37°C’ye kadar ısıtılır. Kuzu iyice kurulanır.

Annesine geri gönderilir.
50 ml/kg oranında 
Kolostrum verilir.

>37°C’ye kadar ısıtılır.

Yakından takip edilir.

>39°C’ye kadar ısıtılır.
50 ml/kg oranında 
kolostrum verilir.

Annesine geri gönderilir. >39°C’ye kadar ısıtılır.

Anne yakından takip 
edilir. Anne süt temini, 
hastalık veya kötü anne 
davranışı açısından kontrol 
edilir.

Annesine geri gönderilir.
Anne yakından takip 
edilir. Anne süt temini, 
hastalık veya kötü anne 
davranışı açısından barajı 
kontrol edilir.

2.6.	Proflaksi

Doğumu takiben yavrunun ve annenin sıcak bölmelere alınarak annenin 
yavruyu yalayarak kurutması sağlanmalı ve ısı kaybı önlenmelidir. Eğer anne 
yavruyu kurutamadıysa yavru kurulanmalıdır. Özellikle yeni doğan kuzularda 
açlığa bağlı ısı üretiminin baskılanması sebebiyle hipotermi gelişme riskine karşı 
doğumu takiben ilk 2 saatlik zaman dilimi içerisinde mutlaka 50 ml/kg oranında 
kolostrum verilmelidir. Tabi ki de sadece doğumdan sonra değil, doğumdan 
sonra 18 saatlik saatlik zaman dilimi içerisinde de 180-200 ml/kg oranında ya da 
50-75 ml/kg oranında günde üç defa kolostrum verilmesine devam edilmelidir. 
Kolostrum miktarı iklim koşullarına göre 1/3 oranında arttırılabilir. (4,7)

3. Sulu ağız hastalığı/Islak ağız

Sulu ağız hastalığı kuzularda yeni doğan ölümlerinin önemli bir 
nedeni olarak kabul edilmektedir. Klinik belirtiler, gram-negatif bakterilerin 
parçalanmasının bir sonucu olarak üretilen endotoksemi ile güçlü bir şekilde 
ilişkilidir. (18)  Sulu ağız, günlük dilde kullanılmakla birlikte 1 ila 3 günlük 
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kuzuların uyuşukluk, aşırı tükürük salgılaması ve karında şişkinlik ile karakterize 
bir hastalığının klinik belirtilerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. (6,18) 
Birçok sürüde ağız sulanması, yüksek morbidite oranı ve ilerlemiş vakalarda 
yetersiz tedavi yanıtı nedeniyle önemli bir sorundur.  Sulu ağız görülen bir sürüde 
%30’lara varan morbidite ve %80’in üzerinde mortalite görülebilmektedir.  (3)

3.1. Etiyoloji

Sulu ağzın spesifik etiyolojisi bilinmemekle birlikte spesifik bir etiyolojik 
ajan da olmayabilir. Patogenez şimdiye kadar kısmen çözülebilmiştir ve 
bununla ilgili literatürde önemli boşluklar bulunmaktadır. Ancak patogenezde 
rol oynaması muhtemel üç anahtar özellik bulunmaktadır. Bunlar: 1) E. coli’nin 
kontamine bir ortamdan alınması, 2) endotoksin üretimi ve 3) abomazal 
boşalmada gecikmedir. Biyokimyasal analizler, hem gözlemsel hem de deneysel 
çalışmalarda, muhtemelen çok sayıda gram negatif bakterinin parçalanmasının 
bir sonucu olarak salınan endotoksinlerin patogenezde rol oynadığını ve klinik 
belirtilerin çoğundan sorumlu olduğunu göstermiştir. (19-23) Deneysel çalışma, 
şu anda ‘patojenik’ olarak kabul edilmeyen E. coli serotiplerinin, gnotobiyotik 
kuzulara oral olarak aşılandığında hastalığa neden olabileceğini ortaya 
koymuştur. Ancak sulu ağız ile ilişkili E. coli serotipleri hakkında kapsamlı 
bir bakteri araştırması yapılmamıştır. Herhangi bir E. coli, doğru koşullar 
verildiğinde veya belirli patotiplerin hastalıkla daha sık ilişkili olup olmadığı 
göz önüne alındığında görülen semptomlara neden olabilir. Endotoksinin etkileri 
iyi bir şekilde araştırılmış olup, Hodgson (24) tarafından kapsamlı bir şekilde 
gözden geçirilmiştir. Bu bağlamda; hipoglisemiye neden olabilir, vücut ısısını 
azaltabilir, iştahı bastırabilir, bağırsak stazını indükleyebilir ve çoklu kritik 
organ yetmezliği yoluyla ölüme yol açabilir. (22)  Özetlenecek olursa sulu ağız, 
azaltılmış veya gecikmiş kolostrum alımını takip eder ve esasen genelleştirilmiş 
bir endotoksemidir. Görüldüğü üzere sulu ağız hastalığının etiyolojisinde pek 
çok etmen yer almaktadır. Bu nedenle hastalık tüm sürülerde görülebilmektedir. 
Ancak morbidite oranları en fazla, kuzularının yüzde 24’ünü etkileyen üretken 
koyunların yoğun kapalı kuzulama sürülerindedir. Kayıplar kuzulamanın ikinci 
ve sonraki haftalarında en yüksek düzeydedir. Ayrıca, üçüzlerin etkilenme 
olasılığı tek ve ikiz kuzulara göre üç kat daha fazladır. (6) 

3.2.	Patogenez

Kuzuların ilk 24 saati boyunca abomazal pH’ı nötrdür. Bu durum, kolostral 
antikorların ince bağırsaktaki absorpsiyon bölgelerine zarar görmeden geçmesini 
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sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır. Nötr pH ayrıca, doğumdan hemen sonra, 
meme başı araması sırasında koyunun kontamine yapağı ve memesinden edinilen 
enterotoksijenik olmayan E. coli suşlarının enterik geçişini ve hızlı çoğalmasını 
destekler. Endotoksin, metabolitleri ağız sululuğunun klinik belirtilerinden 
sorumlu olan bağırsak lümeninde parçalanmalarını takiben gram negatif 
bakterilerin hücre duvarlarından salınır. Erken kolostrum alımı ağız sulanmasını 
önler. Ancak koruma mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Bağırsak 
motilitesinin teşviki, bağırsak lümeninde endotoksinin nötralizasyonu, bağırsak 
lümeninde kolostral antikorların bir etkisi veya sadece kolostrumdan memnun 
kuzuların meme aramayı bırakıp yatmaları ile ilişkili olabilir. Etkilenen kuzuların 
%38’inin hastalığın seyrinin erken dönemlerinde ve kuzuların %90’ının daha 
sonraki bir aşamada kan kültürü ile bakteriyemi tanımlanmıştır. Bununla birlikte 
bakteriyeminin hastalığın birincil nedeni olduğuna inanılmamaktadır. (6) 

3.3.	Semptomlar

Hastalık genellikle 72 saatten küçük kuzularda kendini göstermektedir. Bu 
kuzularda çoğunlukla donuk/depresif ve emmede/iştahta azalma, ardından ağız 
çevresinde artan tükürük/mukus gelişimi ve dolayısıyla ‘ağız sulanma vardır. 
Abdominal timpani, hastalığın ilerleyen dönemlerinde görülür. Abdomende 
çalkantı sesi duyulur. Bu nedenle bu durum ‘çıngıraklı göbek’  olarak 
tanımlamaktadır. Bazen mekonyum atılamayabilir. Sıklıkla kabızlık gelişebilir. 
Tedavi edilmeyen vakalar, terminal hipoglisemi, hipotermi ve laktikasidemi 
göstererek 6 ila 24 saat içinde ölürler. (18,20)

3.4.	Teşhis

Sulu ağız tanısı yalnızca klinik belirtilere dayanmakta olup, yalnızca 
spesifik olmayan ölüm sonrası bulgularla desteklenir. Tüm klinik belirtileri 
tanımlamak ve terminal evrelerinde ıslak çene ile de ortaya çıkabilen neonatal 
enterit gibi diğer hastalıkları dışlamak için kapsamlı bir muayene gereklidir. 
Ağız sulanmasının klinik belirtileri depresyon, anoreksi ve sıklıkla hipotermi 
ile başlar. Sonrasında hızla yatış ve çökmeye doğru ilerler. Ağız soğuktur ve 
tükürüğün salyası nedeniyle dudakların köşeleri ve alt çene ıslanır. Kuzular 
sıklıkla karın şişliği ile susuz kalır. Rektal sıcaklık normal olabilir, ancak 
ekstremiteler genellikle soğuktur. Oküler muköz membranlar tıkanır ve skleral 
kan damarları genişler. Abdominal palpasyondan rahatsız olur ve genellikle 
distal rektumda rektal termometreyi boyamak için yetersiz dışkı bulunur. 
Berrak ve mukoid sıvı içeriği, gazla dolu, soluk ince bağırsaklar ve çeşitli iç 
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organların konjesyonu ile abomazal distansiyonun spesifik olmayan patolojik 
kanıtları klinik tanıyı destekler. Bazı vakalarda multifokal fibrinöz hepatit, fokal 
süpüratif pnömoni ve yaygın meningoensefalit mevcuttur. İlerlemiş ağız sulu 
vakalarında prognoz korunur ve tedavi nadiren ekonomik olarak doğrulanır. (6) 

3.5.	Tedavi

Sulu ağzın tedavisinde, endotoksemiyi tedavi etmeyi amaçlayan 
destekleyici tedavinin yanında belirli antibiyotiklerin seçimi, uygulama yoluna 
ve zamanlamasına özel bir odaklanma gerekir. Buna ek olarak, sulu ağız 
tedavisi görmüş vakalar için de iyi tasarlanmış müdahale çalışmaları gereklidir. 
(20) Sulu ağız hastalığının erken evrelerinde oral sıvı tedavisine ek olarak ılık 
su lavmanları ve laksatifler, metaklopramid bağırsak aktivitesini ve mekonyum 
atılmasına yardımcı olabilir. ( 18,25) Hastalığının akut döneminde aminoglikozid 
grubuna ait neomisin ya da spektinomisin bağırsakta yüksek konsantrasyon 
göstermesi ve bu konsantrasyonun uzun süre stabil olması nedeniyle tercih 
edilmektedir. Kuzulama döneminin sonu yaklaşırken dirençli bakterilere karşı 
amoksisilin veya apramisin kullanılabilir. Eğer tedavi başarısız olursa kinolon 
grubu antibiyotiklerden enrofloksasin hazır bulundurulmalıdır. Ağır vakaların 
%40’ı bakterilerden kaynaklanması ve aminoglikozid grubu antibakteriyeller 
bağırsak emilimi olmaması sebebiyle bu grup antibiyotikler yerine amoksisilin 
kullanılmalıdır. ( 25) Amoksisilin klavulanik asit kombinasyonları da tedavide 
uygulanabilir. (18) Endotokseminin önlenmesi için intravenöz fluniksin 
meglumin uygulaması yapılabilir. (25)

Tedavide kuzular için sıklıkla aşağıda belirtilen tedavi yöntemleri 
uygulanır.

• 2,2 mg/kg doz hızında intravenöz olarak uygulanan fluniksin meglumin, 
sitokin kaskadında siklo-oksijenaz yolunu etkileyip inhibe ederek endotoksinin 
birçok etkisini önler.

• Dolaşımdaki sıvı hacmini genişletmeye ve doku perfüzyonunu 
iyileştirmeye yardımcı olan, her 6 saatte bir 50 ml/kg hızında uygulanan oral 
dekstroz-elektrolit solüsyonları kullanılabilir.

İntravenöz veya intraosseöz izotonik veya hipertonik salin solüsyonları, 
oral sıvı tedavisine tercih edilir ve değerli kuzulara uygulanabilir.

• Lavmanlar bağırsak hareketliliğini artırabilir. 
• Bakteriyemiyi tedavi etmek için geniş spektrumlu sistemik antibiyotikler 

uygulanabilir. (6)  
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3.6.	Proflaksi

Korunmada önemli olan her zaman başka vakaların gelişmesinin 
önlenmesidir; bunun için gebe koyunun doğru beslenmesini sağlamak, distosi 
yönetimi, tüm kuzuların ilk bir saat içinde mide tüpü ile 50 ml/kg kolostrum 
veya kolostrum ikamelerini beslemelerini veya almalarını sağlamak için 
yeterli gözetim ve temiz bir kuzulama ortamının bakımı yapılmalıdır. Birçok 
çiftlikte, doğumdan sonraki 15 dakika içinde tüm kuzulara oral aminoglikozit 
antibiyotiklerin (apramisin, neomisin ve spektinomisin) veya amoksisilinin 
profilaktik kullanımı uygulanmaktadır. Alternatif olarak, oral antibiyotik 
profilaksisi, hijyenik bir ortamın sürdürülmesinin zorlaştığı kuzulama 
döneminin ikinci yarısı için ayrılmıştır. İyi sonuçlar, bağırsak lümeninde E. coli 
çoğalmasının baskılanmasına atfedilir. (6)  

Probiyotik olarak Lactobacillus türlerinin canlı kültürleri ile Streptococcus 
faecium arasındaki oluşan çekişme, patojenik bakterilerin üremesini engeller. 
Fluniksin megluminin oral kullanımı hastalığı önlemede faydalı olabilir. (25)

Sonuç olarak çoğu durumda, kaliteli kolostrumun zamanında verilmesi ve 
hijyenik bir doğum ortamı ile önlenebilir olsa da spesifik etiyopatogenez hakkında 
pek çok şey bilinmemektedir. Özellikle kolostrum kalitesi düşük olduğunda veya 
yetersiz olmadığında ve hijyenik olmayan koşulların baskın olduğu durumlarda 
önleme, tedavi ve kontrol için alternatif stratejiler geliştirilmelidir. (18)

4. İshal

Kuzularda verim kayıpları ve ölümlere yol açan ishal ciddi ekonomik 
kayıplara sebep olmaktadır. (26) Kuzu ve oğlaklarda neonatal mortalitenin 
yaklaşık %60’ı ishalden kaynaklanmaktadır. (27) Neonatal dönemde ise 
karşılaşılan en sık problemlerden biri de ishaldir ve bu da %15,43 civarındadır. 
(28) Neonatal dönemde ishallere bakteriler, parazitler, virüsler ve gıdasal nedenler 
sebep olmaktadır. Kuzularda ve erken neonatal ishale neden olan etkenler; 
enterotoksijenik Escherichia coli (ETEC), rotavirüs, cryptosporidium türleri, 
salmonella türleri ve bazı clostridium türleri (Clostridium perfringens tip B) olarak 
sıralanabilir.  Bu enfeksiyöz ajanların göreceli prevalansı, yer, mevsim, farklı tanı 
teknikleri ve miks enfeksiyonlarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. (3,13) 

5.1. Kuzu dizanteri

Kuzu dizanterisi, Clostridium perfringens tip B’nin beta ve epsilon 
toksinlerinin neden olduğu genç kuzularda görülen perakut ve ölümcül bir 
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hastalıktır. Son yirmi yılda hastalık, klostridial aşıların yaygın kullanımı 
nedeniyle nadir hale gelmiştir. Ancak kuzu dizanterisi hastalığın birçok sürüden 
koyun aşısının geri çekilmesinin ardından yeniden yaygın bir sorun haline 
gelmektedir. (6)

5.2. Etiyoloji 

Kuzu dizanterisinden etkilenen kuzular genellikle 2 haftalıktan küçük olup 
genellikle 1 ila 3 günlüktür. Çoğu vaka, yüksek miktarlarda süt tüketen daha 
güçlü tek kuzuların ara sıra ani ölümleriyle karakterize edilir. Kuzu dizanteri 
salgınları, kuzuların küçük korunaklı alanlara hapsedildiği ve koşulların 
hijyenik olmadığı soğuk ve yağışlı geçen bahar aylarında meydana gelebilir. 
Aşırı durumlarda, %20 ila %30 arasında kayıplar bildirilmiştir. Kuzu dizanteri 
salgınları başlangıçta genç kuzuların ani ölümüyle karakterize edilir. Ancak 
zaman ilerledikçe akut karın dahil olmak üzere daha yavaş başlangıçlı hastalık, 
ağrı ve spesifik olmayan sinirsel belirtiler, bazen daha yaşlı olan 2 ila 3 haftalık 
kuzularda da görülür. (6)

5.3.	Patogenez

C. perfringens tip B, alfa, beta ve epsilon toksinlerinin üretimi ile tanımlanır. 
(29) C. perfringens tip C ise alfa ve beta toksinleri üretir. (30) Bu bakterilerin 
neden olduğu hastalıklar genellikle klinik olarak ayırt edilemez, ancak C. 
perfringens tip B’nin kuzu dizanterisine ve C. perfringens tip C hemorajik 
enterite neden olduğu bildirilmektedir. (31) Epsilon toksinin aksine, beta toksin 
lokal olarak bağırsak duvarında nekroza neden olur. (32) Hastalık gelişiminin 
anahtarı, tripsin tarafından beta toksinin hızlı bozulmasıdır. Kolostrum tripsini 
inhibe ettiğinden ve bu nedenle de beta toksin bozulmasını önlediğinden, beta 
toksine bağlı hastalık neredeyse her zaman neonatal hayvanlarda görülür. 
Etkilenen hayvanlar kısa bir klinik hastalıktan sonra ölürler. Beta toksinin neden 
olduğu bağırsak duvarındaki hasar o kadar şiddetlidir ki, bağırsak lümeninde 
kanama görülebilir. (33) Histolojik olarak, bağırsak mukozası nekrotiktir ve 
çok sayıda yapışık Gram pozitif basil görülebilir. (34) C. perfringens tip B, 
alfa ve beta toksinlerine ek olarak epsilon toksini üretir. Bu toksine maruz 
kalmanın neden olduğu kan damarı hasarı nedeniyle, C. perfringens tip B’den 
etkilenen kuzularda perikard içinde fibrin açısından zengin sıvı ve fokal simetrik 
ensefalomalazi tanımlanmıştır (35,36)
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5.4.	Semptomlar

Semptom olarak akut olaylarda karın ağrısı ile birlikte sancı, bitkinlik, 
ayakta durmada güçlük, önce sarı renkte daha sonra kahverengiye yakın kanlı 
ishal görülür. Bu semptomları takiben kuzu kısa süre içerisinde ölür. (15,36) 
Ölüm genellikle 2-12 saat sonra ortaya çıkar. (7)

5.5.	Teşhis

Hastalık öyküsü, klinik belirtiler ve otopsi bulgularına göre ön tanı 
konulabilir. ELISA yöntemi ile spesifik toksinlerin gösterilmesi ile daha kesin 
tanı konulabilir. (7) Klinik olarak dışkı yarı sıvı ve kanlı olabilir, ancak çoğu 
durumda hastalığın hızlı seyri nedeniyle normaldir. Kuzu dizanterisinin tanısı 
postmortem bulgulara bağlıdır. Postmortem muayenede, bağırsakların büyük, 
lokalize alanları koyu kırmızı ve şişmiş görünür. Buna ek olarak mukoza 
ülserasyonu ve seröz, kanlı periton sıvısı da görülmektedir. Karaciğer soluk ve 
gevrek olabilir ve böbrekler büyümüş olabilir. Bağırsak kazımalarından elde 
edilen yaymalarda çok sayıda Gram pozitif çubuk bulunur. Bağırsak içeriğinden 
neredeyse saf anaerobik C. perfringens kültürleri ve pozitif beta ve epsilon 
toksin ELISA, bağırsak içeriğinden veya periton sıvısı desteğinden kaynaklanır, 
ancak tanıyı doğrulamaz. (6) 

5.6.	Tedavi

Hastalığın tedavisine pek fazla zaman bulunmamaktadır. Bu nedenle 
subakut dönemde geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı ve sıvı elektrolit 
tedavisi faydalı olabilir. (15)

5.7.	Proflaksi

Kuzu dizanterisinin etkili bir şekilde önlenmesi, bir adjuvanda, C. 
perfringens toksoidleri içeren çok bileşenli bir aşı kullanılarak aşılama yoluyla 
sağlanır. Koyunların aşılanması, pasif bağışıklığın kolostral transferi yoluyla 
yeni doğan kuzuları korur. (6). Körpe kuzularda aktif bağışıklığın tam olarak 
şekillenmemesi nedeniyle aşılama gereksizdir. (15,36).

5.1. Enterotoksijenik E. Coli

Enterotoksijenik E. Coli (ETEC) bakterisi evcil hayvanlarda ishalin en 
yaygın nedenleri arasında yer almaktadır. (37) Enterotoksijenik E. coli suşları, 
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sentezledikleri enterotoksinlerle özellikle genç hayvanlarda şiddetli ishallere 
neden olabilmektedirler ETEC enfeksiyonlarının patogenezinde birincil rol 
oynayan iki adet virülens faktörü vardır. Bunlar, bağırsak epiteline yapışmayı 
sağlayan fimbrialar, afimbrial adezinler ve enterotoksinlerdir. (38)

6.1. Etiyoloji

Enterotoksijenik E. coli ile ilişkili hastalık yaygın değildir, ancak etkilenen 
sürülerde morbidite ve mortalite oranları genellikle çok yüksektir (Şekil 1.140). 
Enterotoksijenik E. coli, bağırsak mukozasına tutunmayı sağlayan yapışma 
piline (K99 ± F41) sahiptir. Kuzular, abomasum içinde koruyucu hidroklorik 
asit salgılanmasının olmaması, yavaş gastrointestinal motilite ve bağırsakta 
rekabet eden mikrofloranın olmaması nedeniyle, yaşamın ilk 24 saati boyunca 
enterotoksijenik enfeksiyona ve ince bağırsak villuslarının kolonizasyonuna 
özellikle duyarlıdır. Yenidoğan kuzularda yapışma pili için reseptörler içeren 
hücrelerin, bu tür reseptörler içermeyen hücrelerle hızla değiştirildiği öne 
sürülmüştür. Sonuç olarak, enterotoksemi sadece 48 saatten küçük kuzuları 
etkilemektedir. (6) Kuzuların kalabalık olduğu sürülerde hastalığın yayılımı 
oldukça hızlıdır. (25)

6.2.	Patogenez

ETEC, hastalığa neden olmak için iki virülans faktörü kullanır. Birincisi, 
fimbria veya pili yoluyla gerçekleştirilen bağırsak villusunu tutturma ve 
kolonize etme yeteneğidir. Kuzulardaki en önemli fimbrialar K99 ve F41’dir. 
(3,10,26)  Fimbrial antijenler, çoğu teşhis laboratuvarına analiz için gönderilen 
örneklerden tanınabilir ve bu ajanın ishalin bir nedeni olarak tanımlanmasında 
önemlidir. Organizma villusa bağlandıktan sonra ikinci virülans faktörü olan 
enterotoksin üretir. Enterotoksin, bağırsağın normal fizyolojisine müdahale 
eder ve bu durum ishal ile sonuçlanır. Kuzular gibi ruminant olan buzağılar da, 
muhtemelen bağırsaklara fimbriyal tutunmanın bloke edilmesiyle ilişkili olan 
yaşa bağlı bir dirence sahiptir. Bu nedenle ETEC ishal hastalığı esas olarak 1 
haftalıktan küçük buzağılarda görülmektedir. Bu nedenle kuzularda da buzağılar 
gibi yaşın yeni doğanlarda ETEC ishali için bir etmen olduğu düşünülmektedir. 
ETEC ishalinin enfeksiyon şekli fekal-oraldır. (13)

6.3.	Semptomlar

ETEC ishali 10 günlükten küçük kuzularda görülmekle birlikte, en sık 1 
ila 4 gün arasında görülmektedir. Bu nedenle yaşa bağlı direnç bu türlerin yeni 
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doğanlarında da bir faktör olabilir. Genellikle salgın şeklinde kendini gösterir. 
Klinik bulgularda kuyruk ve perineumda bariz lekelenme, hızlı dehidrasyon, 
halsizlik ve belirtileri vardır.  Bu klinik belirtilerin  başlamasından takiben 24 
saat içinde ölüm ile birlikte bol sarı diyare görülür. Gastrointestinal sisteme su ve 
elektrolitlerin salgılanmasından kaynaklanan hızlı dehidrasyonda ve abdomen 
bu sıvı ile şişkin hale gelir.  ETEC, 12 ila 48 saat arasındaki kuzularda salgı 
tipi bir ishale neden olduğundan, ishaldeki bikarbonat kaybı, kuzuların hızla 
susuz kalması ile birlikte ciddi asidoza yol açar. Bununla birlikte, birçok enfekte 
hayvan ishal gelişmeden önce ölür. Etkilenen yeni doğanlar depresyona girer, 
emmeyi bırakır ve aşırı tükürük salgılayabilirler. Abomazumdaki sıvı tutulması, 
hareket halinde bir sıçrama sesi üretir. Hayvanlar hemen tedavi edilmezse 
yüksek ölüm oranları görülebilir. (3,13,25)

6.4.	Teşhis

K99 ve F41 fimbrial antijenleri için dışkı kültürü ve serotiplendirme, 
tanı için temel oluşturur. Birçok patojenik olmayan E. coli bakterisi normal 
bağırsakflorasında bulunduğundan, bu organizmanın kültürlerde üremesi 
genellikle önemsiz bir bulgudur. Bazen bakteri kültürde fimbrial antijenleri 
eksprese etmez, bu nedenle kültürün K99 ve F41 için negatif olması durumunda 
ETEC göz ardı edilemez. İnce bağırsağın kolonizasyonunun histopatolojik 
kanıtı bu tanıyı destekleyebilir. (13)

6.5.	Tedavi

ETEC  şiddetli sulu, kahverengi renkli ishale neden olan stabil bir toksin 
üretmesi ve bu durumun ölümle sonuçlanması sebebiyle kuzuların çoğu, acil sıvı 
tedavisi uygulanması gerekmektedir. Özellikle poliiyonik bir solüsyonun oral, 
intravenöz veya subkutan uygulamasıyla sıvı tedavisinden oluşan destekleyici 
bakım, tedavinin temel dayanağıdır. Oral antimikrobiyal ajanların kullanımı 
tartışmalıdır. Antibiyotikler ETEC’i öldürebilse de normal bağırsak florasını 
da etkileyebilir. Sıvı desteği sağlanırsa ishal genellikle antibiyotik tedavisi 
olmaksızın geçer. Bununla birlikte, oral neomisin (günde iki kez 10 ila 22 mg/
kg) veya trimetoprim-sülfametoksazol (30 mg/kg PO) ve sistemik ampisilin 
(günde iki kez 10 ila 20 mg/kg IM) veya amoksisilin (10 ila 20 mg/kg IM) günde 
üç kez) faydalı olabilir. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların (NSAID) bağırsak 
iltihabını azalttığı ve bir miktar analjezi sağladığı belirtilmiştir. Fluniksin 
meglumin (1 ila 2 mg/kg IM) kullanımının buzağılarda ETEC enfeksiyonlarında 
dışkı çıkışını azalttığı ve kuzularda faydalı olduğu görülmüştür. (13)
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6.6.	Proflaksi

Enterotoksijenik E. coli’nin kontrolü ve önlenmesi sıkı hijyene, yeterli erken 
kolostrum alımına ve hasta kuzuların hemen izolasyonuna bağlıdır. Koyunların 
doğal maruziyeti, kuzularının önemli ölçüde korunmasıyla sonuçlanmaz. Bu 
nedenle sonraki yıllarda hastalığın kontrolü, K99 ve F41 antijenlerini içeren 
öldürülmüş E. coli’den hazırlanan bir aşı klostridial aşılama ile aynı zamanda 
kullanılarak koyunların bağışıklaştırılmasına dayanır. Çünkü yapışma önleyici 
pili kolostral antikorların, yeni doğan kuzunun ince bağırsağında, bağlanma 
bölgelerini kaplamak ve villusların kolonizasyonunu ve enterotoksin üretimini 
önlemek için hareket ettiğine inanılmaktadır. (6)

Yeni doğanlarda pasif bağışıklığı artırmak için koyunların ve koyunların 
doğumdan önce sığır ETEC aşısı ile aşılanması önerilir. (3,4,8) Buzağılar için 
monoklonal ve poliklonal antikor ürünleri, doğumdan sonraki ilk 12 saatlik 
zamam dilimi içerisinde kuzulara uygulanırsa salgın sırasında faydalı olabilir. 
Klinik olarak normal görünen kuzularda neomisin (günde iki kez 10 ila 12 
mg/kg PO) kullanımı, salgının ilerlemesini durdurmaya yardımcı olabilir. 
Yeni doğanların fekal yutmasını en aza indirmek için doğum öncesi koyunları 
kırpmak ve yeni doğanların yeterli kolostrum almasını sağlamak bu hastalığın 
görülme sıklığını azaltmaya yardımcı olacaktır. Koyunların doğumda 2.5 ila 3.5 
vücut kondisyon puanına sahip olduğundan ve gebeliğin son 2 ayında yeterli 
diyetle beslendiğinden emin olmak, anne tarafından yeterli kolostrum üretimi 
şansını artıracaktır. (13,25)

7. Cryptosoridiosis

Protozoan parazit olan Cryptosporidium (C.) parvum türe özgü değildir 
ve bu nedenle potansiyel olarak zoonotiktir. C. parvum enfeksiyonu, distal ince 
bağırsağın villöz atrofisine neden olarak malabsorpsiyona, ikincil fermantasyona 
ve ishale yol açar. (6)

Koksidiyoza neden olan gibi diğer protozoal ajanların aksine, 
kriptosporidia, sporlaşma ile enfektif aşamalar için fekal atılım gerektirmez. 
Bağırsakta sporlanırlar, bunun üzerine yaklaşık %20’si bağırsakları terk etmeden 
diğer villus ucu hücrelerine anında enfeksiyöz hale gelir. Bu otoenfeksiyon 
yöntemi, uzun süre devam edebilen ciddi hastalığa neden olabilir. Bazı ookistler 
de dışkıyla atıldıklarında hemen bulaşıcı olduklarından, enfeksiyonun yayılması 
hızlı olabilir. (13)
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7.1. Etiyoloji

C. parvum küresel bir dağılıma sahiptir ve çeşitli faktörler hastalığın 
epidemiyolojisini etkiler. Dışkıda dökülen ookist, çevresel faktörlere karşı 
oldukça dirençlidir ve konakçıdan tamamen sporlanmış olarak atıldığı için, 
özellikle toplu barınmalarda veya kirlenmiş sularla ya da başka yollarla kuzudan 
kuzuya veya koyundan kuzuya fekal-oral yolla doğrudan bulaşabilir. Enfektif doz 
muhtemelen çok düşük olup, beş ookistten azdır. Ancak bir kez yutulduğunda, 
parazit, aseksüel çoğalma ve bağırsağın olgun merozoitler tarafından yeniden 
enfeksiyonu ve bağırsağın salınan sporozoitlerle otoenfeksiyonu yoluyla ince 
duvarlı ookistlerden çok sayıda (1010) endojen aşamaya ulaşmak için konakçıda 
hızla çoğalma kapasitesine sahiptir.

Enfekte olduktan sonraki 5-10 gün içinde tek bir kuzu, kuzu sürülerinin 
büyük bir kısmına enfeksiyonu yayabilir. Senkronize kuzulama ve yoğunlaştırma, 
kapalı alanlarda çok sayıda duyarlı hayvanın bulunmasını sağlayarak bulaşmayı 
kolaylaştırır. Cryptosporidium’un çevrede kontrol edilmesi zordur, çünkü her 
yerde bulunur ve enfeksiyon genellikle asemptomatik olduğu için çok çeşitli 
serbest yaşayan hayvan türlerini çapraz enfekte edebilir. (7)

7.2.	Patogenez

C. parvum, kuzuların distal jejunumunun ve ileumunun parazitleridir, 
ancak enfeksiyon bazen sekum, kolon ve rektuma ilerleyebilir. Genel bulgularda; 
sarı-kahverengi sulu bağırsak içeriği ve sıklıkla enterit ve kolit ile birlikte 
bağırsakta gaz şişkinliği görülebilir.  Bazı durumlarda mukozal yüzey normal 
görünümde olabilir. Histolojik inceleme, C. parvum’un endojen evreleriyle kaplı 
kısa, kaynaşmış villusları ortaya çıkarır. Normal epitel, düşük kolumnar veya 
küboidal epitel ile değiştirilir. Bu da villöz atrofi ve mikrovillilerin kısalması ile 
sonuçlanır. Kriptler genellikle uzar ve lamina propria mononükleer hücreler ve 
nötrofillerle infiltre olabilir. C. parvum’un bağırsaklara zarar verdiği ve klinik 
belirtilere neden olduğu kesin mekanizmalar tam olarak anlaşılmamış olsa da, 
emilim kapasitesi belirgin şekilde azalır. Bu durum da malabsorbsiyon ve ishale 
yol açar. (7)

7.3.	Klinik	bulgular

C. parvum tek başına kuzularda nadiren ciddi hastalığa neden olur. Bununla 
birlikte, çevresel ookist kontaminasyonu yüksekse veya kuzular başka şekilde 
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risk altındaysa veya stres altındaysa, organizma 2 ila 20 günlük kuzularda 
akut başlangıçlı, soluk yeşil renkli, sulu ve bazen kanlı ishale neden olabilir. 
(6) Yeni doğan kuzularda (4-10 günlük) ise C. parvum enfeksiyonu bol sulu 
ishale neden olur. iyi beslenmiş hayvanlarda  genellikle 5-7 gün devam eder ve 
kuzular daha sonra iyileşir. İshal  genellikle dehidrasyona, iştahsızlığa, karında 
gerginliğe ve uyuşukluğa yol açar. İshal sıklıkla ookistlerin yutulmasından 3-7 
gün sonra ookist dökülmesinin başlangıcı ile aynı zamana denk gelir ve pik 
çıktısı gram feçes başına 105 ila 107 ookist arasında değişebilir. Oosist atılımı, 
klinik belirtiler azaldıktan sonra birkaç gün devam edebilir. Şiddetli vakalarda 
kuzular, ishalin başlamasından itibaren 2-3 gün içinde ölebilir ve bu tür ölüm 
görülen salgınlarda, C. parvum sıklıkla diğer enteropatojenlerle ilişkilidir. 
Klinik bir enfeksiyon sırasında, toplam parazit üretimi, 7-10 günlük bir süre 
içinde atılan 1010 ookisti aşabilir. Klinik olarak enfeksiyon belirtisi olmayan 
yetişkin koyunlar, özellikle doğum sırasında düşük sayıda ookist dökerek, 
enfeksiyon rezervuarı görevi görürler ve hassas kuzuları enfeksiyona maruz 
bırakabilirler. (7)

7.4.	Teşhis

Havada kurutulmuş dışkı yaymalarının asit hızlı boyanması, hızlı ve kolay 
bir teşhis yöntemidir. 40× ila 100× büyütme altında inceleme, yeşil bir arka 
plan üzerinde lekenin karbol fuksin kısımlarının kırmızı rengini almış yuvarlak 
protozoaları ortaya çıkarır. Cryptosporidial enfeksiyon fekal flotasyon testi ile 
teşhis edilebilmesine rağmen, bu organizmaların çok küçük boyutu (4 ila 6 μm) 
bu yöntemi zorlaştırır ve yanlış negatif sonuçlara maruz kalır. Tespit sınırlarını 
iyileştirmek için hem immünolojik hem de polimeraz zincir reaksiyonu 
(PCR) teknikleri geliştirilmiştir. Histopatolojik incelemede Cryptosporidia da 
tespit edilebilir. Cryptosporidiosis zoonotik bir hastalıktır ve insanlar enfekte 
hayvanlara veya dışkıya dokunarak enfekte olabilirler. (13)

Enfeksiyonun teşhisi genellikle ookistlerin varlığını ortaya çıkarmak 
için yaygın olarak modifiye Ziehl-Neelsen yöntemi (MZN), auramin floresan 
boyaları (AF) veya floresan izotiyosiyanat etiketli monoklonal antikor (mAb) 
kullanılarak boyanmış dışkı yaymalarının mikroskobik incelemesiyle yapılır. 
Dışkıdaki Cryptosporidium antijeni, enzyme-linked immunosorbent (ELISA) 
veya immunofluorescent (IFA) deneyleri kullanılarak saptanabilir.  Feçeste 
ookistleri tespit etmek için yüksek derecede hassas polimeraz zincir reaksiyonuna 
(PCR) dayalı testler kullanılır. (7)



ERKEN NEONATAL KUZU ÖLÜMLERİNİN SPESİFİK NEDENLERİ, TEDAVİSİ . . .     17

7.5.	Tedavi/Proflaksi

Cryptosporidiosis’in tedavisinde özellikle buzağılar için birçok tedavi 
edici ve koruyucu ilaç geliştirilmiştir. (39-41) Bu ilaçlar halofuginon laktat, 
paromomisinin, monensin, toltrazuril, azitromisin, dekokinat, albendazol, 
metronidazol ve nitazoksanid ve son zamanlarda makrolidlerden olan 
gamitromisindir (39,40,42-44) 

Aminoglokozit grubu olan paromomisin, buzağılarda ve oğlaklarda 11 
gün boyunca 100 mg/kg profilaktik olarak kullanıldığında, hem feçeste ookist 
atılımını azaltmakta hem de ookist atılım süresini kısaltmaktadır (45-47). Ancak 
profilaktik olarak ilaç kullanımı bittikten hemen sonra hayvanlarda tekrar 
ookist atılımı görülebilmektedir (48). Paromomisin, kuzularda terapötik olarak 
farklı dozlarda ve farklı günlerde (100 mg/kg, günde 3, 200 mg/kg, 2 günde) 
kullanıldığında ookist atılımını ve klinik bulguların şiddetini azaltır. (49)

Kinazolinonun bir türevi olan halofuginon laktat, eimeria, theileria ve 
cryptosporidia’ya karşı etkili bir antiprotozoal ajandır. (50) Halofuginon, C. 
parvum’un sporozoit ve merozoit evreleri üzerinde cryptosporidiosistatik etki 
göstermektedir. (51) Halofuginone laktat buzağılarda, kuzularda ve oğlaklarda 
Cryptosporidiosis’in profilaksisinde ve tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. 
Doğumdan sonraki ilk 7 gün boyunca buzağılarda profilaktik olarak halofuginon 
laktat (0.1 mg/kg) kullanımı hayvanlarda ookist atılım oranını önemli ölçüde 
azaltır. (52) Etken maddenin küçük ruminantlarda belirtilen doz ve sürede 
kullanılması feçeste ookist atılımını azaltır. (53) Genel olarak halofuginon laktat 
Cryptosporidiosis’in hem profilaksisinde hem de tedavisinde (7 gün süreyle 0.1 
mg/kg dozunda) etkin bir şekilde kullanılabilir. (54-56)

Ağaç kabuklarından damıtılarak ve çürütülerek elde edilen organik 
asitlerle birlikte kullanılan aktif kömür, Cryptosporidiosis’in korunması ve 
tedavisinde kullanılabilir. (57) Aktif kömür, bağırsak sisteminde normal florayı 
çok az etkilerken, Cryptosporidium spp ookistini adsorbe ederek ookist sayısının 
azalmasına katkıda bulunur. Aksine organik asitler, C. parvum ookistine 
karşı dezenfektanların yerini almayı hedefleyerek ookist sayısını azaltır. 
Organik asitlerin de etken maddelerin gelişimi üzerinde engelleyici bir etkiye 
sahip olduğu düşünülmektedir. Deneysel olarak C. parvum ile enfekte olmuş 
buzağılara (süt ikame yemi ile 10 g solüsyon, 4 gün boyunca 8 saat aralıklarla) 
aktif kömür içeren aktif kömürün oral yoldan verilmesiyle hayvanlarda ookist 
atılımının azaldığı bildirilmiştir. (58) Pasif immünoterapi için kullanılan oral 
sığır serum konsantresinin  kullanımı (eklenmiş süt ikame maddesi içinde 5 
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gün 57 g/gün, rehidrasyon sıvısı ile karıştırılarak 2 gün 57 g/gün) buzağılarda 
ookist atılımını azalttığı ve klinik semptomların şiddetini azalttığı bildirilmiştir. 
(45,59) Dekokinat (2.5 mg/kg PO) keçi oğlaklarında Cryptosporidiosis ile 
ilişkili morbidite ve mortaliteyi azaltmada dişilere ve oğlaklara verilir. (13)

Kuzularda kontrollü deneysel enfeksiyonlar altında, klinik belirtiler ve 
ookist atılımı, hiperimmün koyun veya sığır kolostrumunun yutulmasıyla 
azaltılabilir [8]. Bakteriyel ortak patojenlerin söz konusu olduğu durumlarda 
uygun antibiyotik tedavisi verilmelidir. İshalli kuzular izole edilmeli ve 
enfeksikyonun yayılmasını azaltmak için temiz yataklar sağlanmalı ve mümkünse 
yeni doğan kuzular enfekte olabilecek yaşlı kuzulardan ayrı tutulmalıdır. 
(7) Ookistler çevrede uzun süre hayatta kalabilir ve çoğu dezenfektana karşı 
dirençlidir. (6)

Cryptosporidiosis’ten etkilenen tüm hayvanlarda tedavinin yanında, sıvı-
elektrolit tedaviside uygulanmalıdır. Bir salgın sırasında, etkilenen hayvanlar 
sürünün geri kalanından izole edilmelidir. Hastalık teşhisi konulan bir ağıla yeni 
hayvan eklenmemelidir. Koruyucular, hastalığın teşhis edildiği ağılların nüfusunu 
azaltmalı ve çevreyi temizlemeye çalışmalıdır. Organizmanın çevrede kalıcılığı 
ve çoğu kimyasal dezenfektana karşı direnci nedeniyle Cryptosporidiosis’in 
kontrol edilmesi özellikle zor olabilir. Amonyak (%5 ila %10) ve formalin (%10) 
en etkili ajanlar gibi görünmektedir, ancak toksik etki potansiyeli nedeniyle her 
iki kimyasalın kullanımında dikkatli olunması endikedir. Besleyiciler fekal 
kontaminasyonu en aza indirecek şekilde inşa edilmelidir. Sığırlarda aşı gelişimi 
için erken sonuçlar olumludur ve aşılamanın gelecekte en iyi kontrol yöntemi 
olduğu kanıtlanabilir. Crytosporidiosis potansiyel olarak zoonotik bir hastalıktır; 
bu nedenle klinisyenler ve bakıcılar, etkilenen hayvanlarla uğraşırken çok 
dikkatli olmalı ve iyi planlanmış biyogüvenlik programları oluşturulmalıdır. 
(13)

8. Salmonellozis

Neonatal salmonelloz Kuzularda salmonelloz salgınları nadirdir ve 
genellikle enfekte taşıyıcı koyun veya buzağıların satın alınmasını takip eder. 
Çoğu vakaya S. typhimurium veya S. dublin neden olur, ancak egzotik salmonella 
ile ilişkili salgınlar rapor edilmiştir. (6)

8.1. Etiyoloji

Salmonella’lar, tümü hayvanlarda potansiyel olarak ishale neden olabilen 
binlerce serotipe sahiptir. (13) Genellikle S. typhimurium ve S. dublin) kuzu 
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ishallerine neden olmaktadır. Salmonella’ya bağlı hastalıklar hayvanların 
direncini olumsuz etkileyen düşük hijyen koşullarında meydana gelmektedir. 
(3) En ciddi Salmonella’lar her yaştaki kuzularda ve oğlaklarda ishale neden 
olabilir. Bu mikroplar enterotoksinler üretir, istilacıdır ve ciddi inflamatuar 
hastalıklara ve ince ve kalın bağırsak astarında nekroza neden olur. (13)

8.2.	Patogenez

Salmonella spp. emilim kapasitesini bozarak ve salgıyı uyararak şiddetli 
bağırsak iltihabına neden olur. Salmonella spp. ayrıca bakteriyemiye ve diğer 
organ sistemlerinin enfeksiyonuna yol açan invazivdir. Endotoksinler bakteri 
ölümü üzerine sistemik dolaşıma salınarak depresyona, dolaşım yetmezliğine 
ve kardiyovasküler kollapsa neden olur. (6)

8.3.	Klinik	bulgular

Klinik belirtiler zayıflık ve bol yeşil/kahverengi renkli, kan lekeli, pis 
kokulu ishal, değişken ateş, dehidratasyon ve dispne ile hızla yatış ve ölüme 
ilerler. (6) Özellikle 1 haftalıktan küçük kuzularda görülür bulgular daha 
belirgindir. Enfeksiyona yakalan kuzuda dizanterinin başlamasıyla birlikte hızlı 
dehidrasyon, toksemi, agonal septisemi ve son olarak ölüm görülür. Etkilenen 
kuzular oldukça zayıfladığı dikkati çeker. Abdominal ağrı ve ıkınma görülür. 
Başlangıçta yüksek olan vücut sıcaklığı, belirtilerin şiddetinin artmasıyla normal 
değerlerin altına iner. Pratik olarak korunmada kabul edilmiş bir aşı uygulaması 
mevcut değildir. (3) Bir haftalıktan küçük etkilenen hayvanların klinik 
belirtilerin başlangıcından önce akut olarak ölme olasılığı daha yüksektir. Oysa 
ki,1 haftadan büyük hayvanların ishal olması daha olasıdır. Akut başlangıçlı ateş, 
depresyon, tenesmus ve bazen şok görülür. Salmonella kaynaklı ishalli dışkının 
kan içermesi daha olasıdır. Enterik salmonelloz ayrıca koruyucu önlemlerin 
uygulanmasını garanti eden zoonotik bir hastalıktır. (13).

8.4.	Teşhis

Salmonella ishali tanısı, organizmanın dışkı veya dokulardaki kültürüne 
ve ince ve kalın bağırsağın histopatolojik incelemesindeki karakteristik 
değişikliklere dayanır. Dışkıda Salmonella türlerinin tanımlanması için daha 
hassas PCR teknikleri geliştirilmektedir. İshalli dışkı bazen fibrin içerebilir, 
ancak bu gelişme gözlenmeden birçok hayvan ölür. Klinisyen, tam kan sayımı 
(CBC) sonuçlarında lökopeni veya lökositozu not edebilir. (13)
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8.5.	Tedavi

Salmonella kaynaklı diyare tedavisi, destekleyici bakımı ve muhtemelen 
parenteral antimikrobiyal tedaviyi içerir. (13) Yoğun sıvı tedavisi, geniş 
spektrumlu sistemik antibiyotikler ve fluniksin meglumin ile tedavi 
başarısı değişkendir. İyileşen kuzular tutumludur ve taşıyıcı olabilir. Ancak 
antimikrobiyal ajanların kullanımı tartışmalıdır ve muhtemelen gastrointestinal 
enfeksiyonu etkilemez. Bununla birlikte, Salmonella invaziv bir organizma 
olduğu için, antimikrobiyal ajanların parenteral kullanımı septisemiyi önlemede 
faydalı olabilir. Salmonella türleri için antimikrobiyal duyarlılık modellerini 
tahmin etmek zordur. Bu nedenle antimikrobiyal tedavi kültür ve duyarlılık 
sonuçlarına dayanmalıdır. Seftiofur sodyum (günde iki kez 1.1 ila 2.2 mg/kg 
IM) veya trimetoprim-sulfadiazin (günde bir kez 15 mg/kg SC) antimikrobiyal 
duyarlılık sonuçları elde edilene kadar uygulanabilir. (7,13,25)

8.6.	Proflaksi	

Hayvanların atık depolama alanlarına erişimi engellenmelidir. Septik 
tanklardan taşma önlenmelidir.  Endemik salmonellozlu sığırlarla ve koyunların 
birlikte otlatılması engellenmelidir. Fekal kontaminasyonu önlemek için yem 
depolama alanlarında haşerelere karşı önlem alınmalıdır. Haşereler ve kuşlar 
tarafından çevresel kontaminasyonu engellemek amacıyla için beslenme 
alanlarının değişimi günlük yapılmalıdır. (25)

Gizli Salmonella taşıyıcıları, özellikle stres altında olduklarında, 
organizmaları diğer hayvanlara potansiyel olarak bulaştırabilir. Yeni getirilen 
hayvanlar 1 ay süreyle izole edilmeli ve dışkı kültürü düşünülmelidir. Çamaşır 
suyu (sodyum hipoklorit) ve klorheksidin, bir salgın sırasında tesislere ve 
hayvan işleme/besleme ekipmanına uygulanacak etkili dezenfektanlardır. Sürü 
sorunları için taşıyıcı hayvanların dışkı kültürü ile tanımlanması önerilir. Aşının 
etkinliği şüphelidir ve bugüne kadar koyun ve keçilerde etkileri tam olarak 
değerlendirilmemiştir. (13)

9. Rotavirüs ishalleri

Reoviridea ailesi içerisinde yer alan rotavirüsler insan dahil birçok memeli 
türünde ve kuşlarda şiddetli neonatal ishallere sebep olmaktadırlar. (11, 60-63) 
Yedi farklı (A-G) gruptan oluşan rotavirüslerin B grubu neonatal kuzu ishallerine 
neden olmaktadır. (64)   Kuzularda rotavirüslerin neden olduğu ishaller %2,1-
%48,6 oranında değişmektedir. (3,65-67)
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9.1. Etiyoloji

Rotavirüs ishalleri genellikle 2-14 günlük kuzularda ishale yol açarlar. 
Daha büyük yaştaki kuzularda da enfeksiyona neden olabilirler. Kolostrum alımı 
ile enfeksiyona yakalanma riski arasında negatif yönde ilişki vardır. Bulaşma 
fekal-oral yolla meydana gelir. (11,61) Rotavirüsler geniş pH yaşam aralığına 
sahiptir ve sütün tamponlama sisteminden etkilenmezler. (61)

9.2.	Patogenez

Rotavirüsün ince barsak mukozasındaki villuslarının epitel hücrelerine 
(enterositlere) affiniteleri vardır. (13,15,61,68)  Rotavirüs ince bağırsakların 
villileri üzerindeki olgun absorptif ve enzim salgılayan enterositler üzerinde 
ürerler. Üreme sonucunda enterositlerin parçalanmasına bunun neticesinde de 
enterositlerin fırça yüzeyleri arasında bulunan laktaz ve peptitaz enziminin 
kaybına sebep olarak maldigesyona yol açarlar. (11,69,70) Ayrıca ince bağırsak 
epitelyum hücrelerinin yıkımlanmasına ve atrofiye, bunun neticesinde de 
malabsorsiyona sebep olurlar. (3) Maldigesyon ve malabsorbsiyona bağlı olarak 
hem ozmotik hem de sekrektorik ishal şekillenir.  Özellikle yeni doğanlarda 
rotavirusa bağlı olarak meydana gelen ishaler, sıvı ve elektrolit kayıpları primer 
olarak sekrektorik nedenlerle ilişkilidir. (11)

Rotavirüsler klinik olarak asemptomatik enfeksiyon göstererek aniden 
gelişir ve hızlı ölüme neden olur. Çoğu olgu klinik semptom göstermez. On 
günlükten küçük hayvanlarda mortalite oranı %1-50 arasında değişim gösterir. 
Ölüm; virüsün doğrudan patojenik etkilerinin sonucunda meydana gelir. Tek 
başına rotavirüs enfeksiyonuna rastlansa da sekonder bakteriyel enfeksiyonların 
karıştığı olgular daha ölümcül olur. İshal oldukça sulu ve sarı renktedir. Perineum 
ve kuyruk bölgesi ishale bağlı olarak kirlenmiştir. Ölüm maldigesyon ve 
malabsorbsiyona bağlı olarak şekillenir. (10,11,61) Otopside lezyonlar daha çok 
proksimal ince bağırsakta belirgin olsa da duodenum ve ileum mukozasında da 
bulunur. Nadiren ince bağırsakta makroskobik olarak barsak duvarının inceldiği 
ve barsak mukozasında renk değişikliği olduğu görülür. (13,61)

9.3.	Teşhis

Organizmanın dışkı veya kolonik numunelerin elektron mikroskobu ile 
veya dışkı veya doku kesitlerine uygulanan immünolojik tekniklerle tespiti 
tanının temelidir. (13,16) Bu organizmalar, enfekte ettikleri villus ucu hücreleri 
ile döküldükleri ve viral antijenler, hayvanın antikorlarıyla kompleks oluşturduğu 
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için, akut olarak enfekte olmuş hayvanlardan alınan doku örnekleri en yüksek 
tanı değerine sahiptir. (13) Virüs izolasyonunda fekal örneklerden elde edilen 
rotavirüs antijenleri ya da kan serumundan elde edilen rotavirüs antikorları, 
immünolojik teknikler kullanılarak belirlenir. (10,13,14,61).

9.4.	Tedavi

Hastalığın sağaltımında destekleyici tedavi uygulanır. Destekleyici 
tedavide; sıvı sağaltımı metabolik asidoz şekillenmişse bikarbonat solüsyonları 
uygulanır.  Sekonder enfeksiyon riskine karşı paranteral ve oral antibiyotikler 
tedavide kullanılır. Oral rehidrasyon sıvılarıyla birlikte ishal önleyici preparatlar 
kaolin, pektin, bizmut tuzları,  aktif kömür ve prebiyotikler verilebilir. 
(10,11,15,60) 

9.5.	Proflaksi

Pasif bağışıklığın kolostral transferi yoluyla gerçekleşmesi için gebe 
koyunlar gebeliğe 10-8 ve 4-2 hafta kala iki kez sığırlara uygulanan inaktif 
rotavirus aşıları kullanılarak  aşılanmalı ve yeni doğan kuzuların  yeterli 
kolostrum alımı sağlanmalıdır. (10,11,13,14,60) 

10.  Sonuç

Erken neonatal dönem, doğumdan sonraki ilk 1 haftayı kapsamaktadır. Bu 
dönemde kuzularda ölüm oranlarını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. 
Bu faktörler arasında mevsim, hipotermi, çoklu doğum, düşük doğum ağırlığı, 
yetersiz kolostrum alımı, yetersiz besleme veya aşırı beslenme durumu, 
bakteriyel viral, paraziter enfeksiyonlar ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar 
yer almaktadır. Erken neonatal ölümlere yol açan bu hastalıkların teşhisi ve 
tedavisinin yanında korunma ve kontrol de son derece önemlidir. Bu nedenle 
her bölgeye ve sürüye özgü tedavi programları ile birlikte aşı programları 
oluşturulmalı, buna ek olarak hastalığın oluşumunda hazırlayıcı rol oynayan 
etmenler giderilmelidir. 
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1. Giriş

Anemi, eritrosit sayısının, hemoglobin miktarının veya her ikisinin 
birlikte normalin altına düşmesiyle karakterize bir kan hastalığıdır. 
Dolaşımdaki eritrosit sayısı azalınca kanın oksijen taşıma 

kapasitesinde düşme, dolaşım yetmezliği ve buna bağlı olarak dokularda hipoksi 
şekillenmektedir (1,2). Anemilerin morfolojik sınıflandırılması yapılırken MCV 
(Ortalama Eritrosit Hacmi), MCH (ortalama eritrosit hemoglobin) ve MCHC 
(Ortalama korpusküler hemoglobin konsantrasyonu) değerlerine bakılmaktadır. 
Anemi kan kaybı, eritrositlerde aşırı hemoliz, kemik iliğinin baskılanması ve 
beslenme yetersizliklerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Anemiler ayrıca 
rejeneratif ve nonrejeneratif olarak ikiye ayrılmaktadır. 
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Travmatik durumlar, yonca-warfarin ve eğrelti otu zehirlenmeleri, iç ve 
dış parazitler, ülseratif karakterde gastroenteritis durumları ve bazı tümöral 
etkenler kan kaybı anemisinden sorumlu tutulmaktadır (3,4,5). Kan parazitleri, 
bakteriyel ve viral kaynaklı enfeksiyonlar, bazı kimyasal ajanlar (bakır, 
kurşun, fenotiazin, saponin, naftalin,ve asetanilid, nitrofuranlar, fenasetin, bazı 
sülfonamidler), zehirli bitkiler (hint fasulyesi, meşe sürgünleri, şalgam, süpürge, 
ranunculus (horoz ayağı), convolvulus (tarla sarmaşığı), colchicum (vargit 
çiçeği), kül, kurtbağrı, gürgen, ela, hellebore (düğün çiçeği) ve yabani soğan) ve 
metabolik hastalıklar (fosfor, bakır, selenyum, demir, kobalt, b12 eksiklikleri) 
hemolitik anemiden sorumludur. Anemiye neden olan kan parazitleri arasında 
anaplasma, piroplasma yer almaktadır. Bakteriyel nedenler arasında leptospira 
spp., clostridium haemoliticum yer almaktadır. Kemik iliğinin çeşitli nedenlerle 
deprese olduğu durumlarda nonrejeneratif anemi ortaya çıkmaktadır (6).

Anemili hayvanlarda etiyolojik faktöre göre değişmekle birlikte yüksek 
ateş, hemoglobinüri, mukozalarda solgunluk, hepatomegali, splenomegali, 
peteşiyel kanamalar, taşikardi, uyuşukluk, depresyon, ikterus ve halsizlik, 
verim düşüklüğü, immunsupresyon, gelişme geriliği, anoreksi, zayıflık, 
besinlerin sindirim ve emiliminde eksiklikler, ciddi anemik durumlarda 
beyindeki hipoksiye bağlı olarak sinirsel semptomlar görülen klinik bulgular 
arasındadır (7).

2. Kırmızı kan hücresi morfolojisi ve eritrositlerdeki kusurlar

2.1.	Heinz	Bodies	Cisimcikleri

Eritrositlerde oksidatif hasar meydana geldiğinde heinz bodies cisimcikleri 
oluşur. Aşırı miktarda soğan ve sarımsak tüketimi sonrasında, parasetamol ve 
yüksek doz K3 vitamini alınması, benzokain içeren lokal anestezikler, çinko 
ve klozet temizleyicisi gibi çeşitli oksidanlara maruz kalınması sonucu ortaya 
çıkarlar. Ayrıca splenektomi uygulanan hayvanlarda, kortikosteroid tedavisinden 
sonra ve şiddetli dalak disfonksiyonu olan hastalarda da gözlenmiştir (8).

2.2.	Howell-Jolly	Bodies	Cisimcikleri

Howell-Jolly bodies cisimciklerinin varlığı rejenerasyon veya dalaktaki 
fonksiyon bozukluğunu işaret eder. (8).

2.3.	Polikromatik	Eritrosit	ve	Çekirdeklenmiş	Kan	Hücreleri

Bunların varlığı yeni üretilen eritrositlerin hala olgunlaşma aşamasında 
olduklarını gösterir (8).
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2.4.	Akantosit	ve	Schistosit

Hücre çeperinde düzensiz görünüşe sahiptirler. Eritrositlerin yaşam 
süresinin kısalığını ifade eder (8).

2.5.	Poikilositozis

Kanda anormal biçimli eritrositlerin bulunması durumudur. Demir 
eksikliği anemisinde görülebilir (8).

2.6. Retikülositozis

Olgunlaşmamış eritrositi ifade eder (8).

2.7.	Sferositozis

Bağışıklıkla ilgili aneminin oluşturduğu şekil değişikliğidir (8).

2.8.	Hipokromasi	ve	Mikrositozis

Eritrositlerin çapları değişmez fakat volümleri azalır (8).

3. Anemilerin Sınıflandırması 

Klinik olarak anemiler morfolojik ve etiyolojik olarak iki şekilde 
sınıflandırılırlar. 

3.1.	Morfolojik	Sınıflandırma

Anemilerin morfolojik sınıflandırılması MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi), 
MCH (ortalama eritrosit hemoglobin) ve MCHC (Ortalama korpusküler 
hemoglobin konsantrasyonu) değerlerine göre yapılmaktadır (7).

Bir alyuvarın ortalama hacmi (MCV), hematokrit değer (%) ile 1 mm3 
kanda bulunan alyuvar sayısından yaklaşık olarak hesaplanabilir. Sonuç mikron 
küp (µ3) olarak bulunur, formülü şöyledir:

OAH(MCV) =
Hematokrit değer (%) x ıo

Alyuvar sayısı (1 mm3 'te milyon)
 = Mikron küp(µ3)  (9).

Tablo 1.  Türlere göre MCV değeri (9)

Tür Alyuvar hacmi(µ3)
Sığır 52 (40-60)

Koyun 33 (23-48)
Keçi 27 (19 37)
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Ortalama alyuvar hemoglobini (OAHb) her alyuvara düşen ortalama 
hemoglobin miktarının pikogram (pg) ya da mikro mikrogram (µg) olarak 
belirlenmesidir. Bu değer bir alyuvardaki hemoglobin miktarını ağırlık cinsinden 
belirtir. Bu nedenle bu değere “tek alyuvar ortalama hemoglobin değeri” de 
denir. Bu değer 100 ml kanda bulunan hemoglobin miktarını, aynı kanın 1 mm3 
‹ündeki alyuvar sayısına bölmekle elde edilir ve şu formülle hesaplanır.

OAHb (MCH)=
Hemoglobin (100 ml kanda gr.) x 10

Alyuvar (1 mm3 'te milyon)
= pgr, ya da µµgr.

Ortalama alyuvar hemoglobin derişimi (OAHbD), ortalama olarak bir 
alyuvara düşen yüzde hemoglobin miktarını belirtir.

OAHbD (MCHC) =
Hemoglobin (100 ml kanda gr.) x 100 

Hematokrit değer (%)
= % (9).

Tablo 2.  Türlere göre ortalama alyuvar hemoglobini (MCH) değeri (9).

Tür
Ortalama alyuvar hemoglobini (OAHb-  

pg ya da  µg )
Sığır 14 (11-17)

Koyun 11(9-12)
Keçi 6 (5-7)

Bu morfolojik değişiklikler Tablo 3 ‘de belirtildiği gibi bazı etiyolojik 
faktörlerle ilişkili olarak bulunabilir.

3.2.	Etiyolojik	Sınıflandırma

Etiyolojik olarak anemiler 4 genel kategoride toplanabilir. Buna ek olarak 
anemiler tedaviye cevap veren (rejeneratif) veya tedaviye cevap vermeyen 
(nonrejeneratif) olarak sınıflandırılabilir. Genelde makrositik anemiler tedaviye 
cevap verirken normositik anemiler ise tedaviye cevap vermez (6).

A-Kan kaybı anemisi (Hemorajik)
B-Eritrositlerin aşırı tahribatı veya eritrositin yaşam süresinin kısalığı

(Hemolitik)
C-Kemik iliği depresyonu (Aplastik)
D-Beslenme yetersizliği anemileri (Nutrisyonel)
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Tablo 3. Aneminin morfolojik ve etiyolojik sınıflandırılmasının 
karşılaştırılması (6,7)

Makrositik-
Normokromik

Makrositik- Hipokromik
Normositik- 
Normokromik

Kobalt Yetersizliği Akut Kan Kaybı Kronik Hastalıklar

Doğmasal Porfiri Tatlı Yonca Zehirlenmesi
Kemik iliğinin 
baskılanması

Basiller Hemoglobinüri Üremi
Leptospirozis
Anaplazmozis
Babesiozis

Normositik- Hipokromik
Mikrositik-
Normokromik

Mikrositik-Hipokromik

Mide-barsak kurtları Eğrelti Otu Zehirlenmesi Fe Eksikliği

Lösemi
Soya Fasülyesi Küspesi 
Zehirlenmesi

Bakır Yetersizliği
Molibden Zehirlenmesi

3.2.1.	Kan	Kaybı	Anemisi	(Hemorajik	Anemi)

Kan kaybı anemisi akut, subakut veya kronik formda seyreder. Anemi 
kanamadan hemen sonra değil kan hacmi normale döndükten sonra görülür. 
Tatlı yonca, warfarin, eğrelti otu ve trickloretinle (TCE) extrakte edilmiş 
soya fasülyesi küspesi zehirlenmelerinde hem akut kanama şekillenir hem 
de pıhtılaşma bozuklukları ortaya çıkar. Kronik kan kaybı anemileri büyük 
ölçüde mikrositik hipokromik karakterdedir. Kronik kan kaybı vakalarının 
çoğunda demir rezervi tükenir ve mikrositlere ek olarak periferik dolaşımda 
çekirdeklenmiş eritrositler ve retikülositler sıklıkla gözlenir. Kronik hemorajik 
aneminin yaygın nedenleri arasında gastrointestinal sisteme ait kancalı kurtlar, 
mide kurtları, coccidiyalar gibi iç parazitler ile kene, kan emici bitler, pireler 
gibi dış parazitlerde yer alır. İç ve dış parazitler hem kan kaybına yol açar 
hem de yetersiz beslenmeye neden olarak anemiye sebebiyet verir. Hemorajik 
karakterde ülseratif gastroenteritis vakalarında ve ürogenital sistemdeki kanama 
durumlarında anemi ile sık karşılaşılır (6). Özellikle ruminantlarda abomasum 
ülseri (3,4) ve Clostridium perfringens tip A’nın neden olduğu hemorajik barsak 
sendromunda anemi meydana gelmektedir (10). Bunun yanında bazı tümöral 
oluşumlarda anemiye yol açmaktadır (5). Sığırlarda masif trombositopeni 
kaynaklı iç kanamalardan mukozal disease-viral diyare (BVD-MD) hastalığı 
sorumlu tutulmaktadır (11,12). Ruminantlarda kan kaybı anemisinin nedenleri 
Tablo 4’te sunulmuştur.
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Tablo 4. Ruminantlarda kan kaybı anemisinin nedenleri

Paraziter
Etkenler

Sindirim
Sistemi
Hastalıkları

Solunum
Sistemi
Hastalıkları

Üriner
Hastalıklar Diğer Nedenler

Linognathus 
spp.

Mecistocirrus spp.
Caudal v. cava 
trombozu

Enzootik 
hematüri

Yaralanmalar

Fasciola hepatica
Pulmoner 
emboli

Tümör

Paramphistomum 
cervi

Hemostatik  
Bozukluklar

Abomazum ülseri
Karbon 
Tetraklorür

Haemonchus 
concortus
Hemorajik Bağırsak 
Sendromu
Kış Dizanterisi

3.2.2. Hemolitik Anemi

Eritrositlerin aşırı tahribatı veya yaşam sürelerinin kısalmasıyla (hemoliz) 
karakterize bir anemi olup etiyolojisinde birçok faktör rol oynamaktadır. 
Kan parazitleri, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, kimyasal ajanlar, bitkisel 
zehirlenmeler ve metabolik hastalıklar eritrositlerde hemolize yol açmaktadır. 
Otoimmun reaksiyonlarda hemolitik aneminin nedenleri arasında yer 
almaktadır. (7).

Tablo 5. Hemoliz Bulguları (13).

Laboratuar bulguları Ekstravasküler hemoliz İntravasküler hemoliz
Retikülosit artmış artmış
Bilirubin artmış artmış
Haptoglobin azalmış/hiç yok hiç yok
LDH artmış artmış
Hemoglobinemi - +
Methemalbuminemi - +
Ferritin normal /artmış azalmış
Hemosiderinüri - +
Hemoglobinüri - +
Böbrek demiri normal artmış
Kemik iliği demiri normal/artmış azalmış
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Anemiye neden olan kan parazitleri arasında anaplasma, piroplasma 
yer almaktadır. Yapılan mikroskobik muayenede eritrositlerin içerisinde bu 
etkenlerin görülmesiyle hastalığın teşhisi konulmaktadır. (7).

Tablo 6. Ruminantlarda hemolitik aneminin nedenleri (12).

Enfeksiyöz Ajanlar Toksik Ajanlar
Beslenme 

Yetersizliği
İmmun İlişkili 

Durumlar
Babesia spp. Allium spp. Bakır Aşılama

Theileria spp. Brassica spp. Selenyum
İmmun İlişkili 

Hemolitik Anemi

Anaplasma spp.
Ipomoa carnea 

çiçeği
Fosfor

Trypanosoma spp. Oksitetrasiklin
Mycoplasma spp. Bakır
Bovine 
stephanofilarial 
dermatitis

Çinko

Cl. perfringens Arsenik
Basiller 
hemoglobinüri

Kurşun

Leptospira spp.

Leptospirozis enfeksiyonuna bağlı olarak hemolitik anemi ile sık 
karşılaşılmaktadır. Klinik olarak hastalarda başlangıçta anemi (eritrosit 
sayısındaki düşüklüğe bağlı olarak) sonrasında ise ikterus ve hemoglobinüri 
görülmektedir. (14). 

Evcil hayvanlarda hemolitik anemiye sebep olan yaygın nedenler arasında 
bakır, kurşun, fenotiazin, saponin, naftalin,ve asetanilid, nitrofuranlar, fenasetin, 
bazı sülfonamidler yer almaktadır. Bakıra en duyarlı hayvan türü koyundur. 
Bakır zehirlenmesinin nedeni bakır içeriği fazla olan bitkilerin tüketilmesi 
veya iç parazitlere karşı yüksek dozda bakır sülfat verilmesidir. Bakır normalde 
karaciğerde depolanır. Fakat yüksek dozda alındığında karaciğer kapasitesini 
aşınca kan dolaşımına karışarak eritrositlerde hemolize yol açmaktadır. Bakır 
zehirlenmesinde hemoglobinüri önemli bir klinik bulgudur. Kemik iliğinde 
hiperplazi (eritrositlerde aşırı yıkımlanmaya bağlı) meydan gelmektedir (6).

Çeşitli zehirli bitkilerde evcil hayvanlarda hemolitik anemiye sebep 
olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır; Hint fasulyesi, meşe sürgünleri, şalgam, 
süpürge, ranunculus (horoz ayağı), convolvulus (tarla sarmaşığı), colchicum 
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(vargit çiçeği), kül, kurtbağrı, gürgen, ela, hellebore (düğün çiçeği) ve yabani 
soğan. Ancak bu bitkiler hayvanların severek tükettiği bitkilerden değildir. Bu 
nedenle bu bitkilere bağlı zehirlenmeler nadir olarak görülür (6). Puerperal 
hemoglobinüri özellikle süt verimi yüksek olan ineklerde puerpeal altı haftalık 
dönemde karşılaşılan, akut seyirli intravasküler hemoliz, hemoglobinüri ve 
anemi ile seyreden metabolik bir hastalıktır (15,16). Temel nedeni dolaşım 
sistemindeki inorganik fosfor miktarının düşüklüğüdür (17). Bunun yanı sıra 
selenyum ve bakır eksikliğininde hastalığın görülmesinde rolü olabileceği 
belirtilmiştir (18). Çok sık olmamakla beraber ruminantlarda da immun ilişkili 
aneminin görüldüğü (botulismus aşılaması sonrasında aşı kaynaklı olarak) 
bildirilmiştir (19). 

3.3.3.	Kemik	İliği	Depresyonuna	Bağlı	Anemi	(Aplastik)

Kemik iliğinin depresyonu ile ilişkili rejeneratif olmayan anemiler, fiziksel 
ve kimyasal etkenler dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanır. Bu tür 
anemiler, sekonder olarak ortaya çıkmakta olup hipoplastik veya aplastik anemi 
olarak adlandırılır. Temel nedeninin yeterli retikülosit yanıtın gelişmemesi 
olduğu bildirilmiştir (6). 

Radyuma veya radyoaktif izotoplara, X ışınlarına maruz kalınması kemik 
iliğinde depresyonuna neden olmaktadır. Bunun sonucunda anemi, belirgin 
granülositopeni, lenfopeni ve trombositopeni ortaya çıkmaktadır. Alınan ışın 
miktarı ölümcül miktarda değilse radyasyona maruz kalınan tarihten itibaren 
yeni hücrelerin meydana gelmesi içi ortalama 15-20 günlük bir süreye ihtiyaç 
vardır (6).

3.3.4.	Beslenme	Yetersizliği	Anemileri	(Nutrisyonel	Anemi)

Beslenme yetersizliğine bağlı anemiler anoreksi, zayıflık, besinlerin 
sindirim ve emilimindeki yetersizlikle beraber seyreden metabolik bir 
bozukluktur (6).

3.3.4.1.	Demir	Eksikliği

Eritrositlerin yapısında fazla miktarda yer alan demir esansiyel iz 
elementlerin en başında gelmekle birlikte yaşamsal değeri bulunan ve birçok 
hayati mekanizmada rolü olan iz elementtir. Demir, ferritin ve transferrin’in 
yapısına katılmasının yanı sıra oksijenin taşınmasını sağlayan kromoproteinler 
(miyoglobin ve hemoglobin), sitokrom oksidaz, ksantin oksidaz, peroksidaz 
ve katalaz gibi enzimlerinde bileşiminde bulunmaktadır (20). Vücutta toplam 
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bulunan demirin miktarı yaklaşık 4-5 gram olup bu miktarın neredeyse %65’i 
hemoglobinde, %4 kadarı miyoglobinde, %1’i de intrasellüler oksidasyonunda 
görev alan hem bileşiklerinin yapısında bulunmaktadır. Demirin %0,1’i de 
plazmada transferrin proteini’yle birlikte yer almaktadır. Retikuloendoteliyal 
sistem ve karaciğer parankiminde %15-%30 oranında ferritin şeklinde 
depolanmaktadır (21). 

Depolanan demirin küçük bir oranı hemosiderin adı verilen çözünmeyen 
bir formdadır. Plazmada demir seviyesi düşünce ferritinden kolaylıkla ayrılır 
(22). Demir eksikliği anemisi olgularında hipokromik ve mikrositoz karakterde 
anemi ile birlikte, serum demir ve ferritin seviyesinde düşme, demir bağlama 
kapasitesinde yükselme görülür. Bunun sonucunda hücre içi demiri taşıyan 
molekülün kapasitesinde artış olur ve yüksek oranda demir emilimi gerçekleşir. 
Demir miktarının fazlası plazmada artan apotransferrine nakledilir (23). Serum 
demir seviyesinin normalin altında oluşuna hiposideremi adı verilmektedir. 
Nedenleri arasında gıdalardaki demir, protein, vitamin C eksikliği yer alır. 
Hamilelikte, kan kaybı durumlarında, karaciğer yetmezliğinde, böbrek 
yetmezliğinde, üremi, eksudatif enteropati, doğumsal atransferrinemi ve 
malignitelerde de hiposideremi oluşabildiği bildirilmiştir (24).

3.3.4.2.	Kobalt	Eksikliği

Geviş getiren hayvanların dışarıdan alması zorunluluk arzeden kobalt 
(Co), rumen mikroorganizmaları vasıtasıyla kullanılıp kobalamin (Vit B12) 
üretilmesinde görev almaktadır (25). B12 vitaminin ortalama %4’ünü Co 
oluşturmaktadır (26). Kobalamin üretimi için rasyonda yeteri kadar Co 
bulunmalıdır (27). Kobalt eksikliği olan hayvanlarda gelişme geriliği, pika, 
kaşeksi, anemi ve sarılık ortaya çıkmaktadır (27,28).

3.3.4.3.	Bakır	Eksikliği

Bakır (Cu), yağ metabolizması, kemik doku, kalp kası ve bağ dokunun 
şekillenmesinde, omurilikte bulunan myelin kılıfının oluşumunda, fertilizasyonda, 
yapağının ve sinir sisteminin gelişmesinde, doku pigmentasyonunda, 
immunitenin gelişiminde ve oksidasyon durumunda görevli olmanın yanısıra kan 
yapımında da demir (Fe) ile birlikte görev almaktadır (29). Cu ince bağırsaklarda 
emilmekle beraber ortalama %5 kadarı sistemik dolaşıma katılır. Kanda bulunan 
Cu’nun ortalama %60’ı serumda, %40 kadarı eritrositlerde, küçübir miktarı 
ise lökositlerde yer almaktadır (30). Cu; lisiloksidaz, süperoksitdismutaz, 
süperoksidaz, tirozinaz, seruloplazmin ve sitokromoksidaz enzimlerinin 
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yapısına katılmaktadır. Bu enzimler kollajen ve elastinin yapısal bütünlüğünün 
sağlanması, süperoksit radikallerin detoksifikasyonu, pigmentasyon, demirin 
taşıması, enerji metabolizmasında önemli görevlere sahiptir (31). Cu eksikliği 
olan hayvanlarda enzootik ataksi, anemi, immun sistemde zayıflık, gelişme 
geriliği, kaşeksi, ishal, yapağıda bozulma ve kılların depigmentasyonu gibi 
semptomlar görülmektedir (32).

3.3.4.4. B12	Eksikliği

Siyanokobalamin veya antipernisiyöz vitamin olarak adlandırılan B12 
vitamini korrin halka sistemine sahip olup sentezlenmesinde kobaltın etkisi 
büyüktür (33). B12 vitamini at, kedi, köpek gibi tek midelilerin dışardan alması 
zorunlu olan bir vitamindir. Fakat ruminantlar için böyle bir zorunluluk yoktur. 
Çünkü kobalt varlığında rumende hulunan Selemonas spp., Peptostreptococcus 
spp. ve Butyrivibrio spp. gibi bakteriler B12’yi üretebilir (34). Sentezlenen B12 

vitamininin yanlızca %3-15 kadarı kobalamin olarak bulunur. Koyunlarda günde 
500 µg kadar B12 vitamini üretilip bunun 11 µg’ı vücut için harcanmaktadır. 
Folik asit ve BI2 vitamini de büyük oranda hücre içinde bulunup rumen mukozası 
yoluyla az miktarda emilimi gerçekleşir. Mikroorganizmaların abomasum 
ve ince bağırsaklarda sindirimi sonrası üretilen B12 vitamini bilhassa ince 
bağırsaklarda ileumun son kısmından emilir. Emilebilmesi için mide tarafında 
üretilen glikoprotein yapıdaki intrinsik faktör (İF) olarak adlandırılan özel 
taşıyıcı bir proteine ihtiyacı vardır (35). B12 vitamininin fazlası dışkı yoluyla 
dışarıya atılmaktadır (36). B12 vitamini vücutta iki şekilde bulunmaktadır. 
Bunlar transkobalamin ve metilkobalamindir.  B12 vitamini kolin ve timin ‘in 
yapısınada girmektedir. Timin hücre bölünmesinde ve büyümeyle alakalı DNA 
oluşumu için gereklidir. Hemosisteinin metionine metillenmesinde kofaktör 
olarak metilkobalamin kullanılır. B12 vitamini eksikliğinde DNA oluşumu 
engellenir ve alyuvarların üretim hızında düşmeyle beraber megaloblastik anemi 
ortaya çıkar. Anemik hastada halsizlik, kaşeksi, karaciğer yağlanması ve dalakta 
hemosideroz görüldüğü bildirilmiştir (37). 

4. Kronik Hastalık Anemisi

Çeşitli hastalık durumlarında kemik iliğinin metabolik inhibisyonu 
sonucunda sekonder olarak anemiler ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklar arasında 
kronik bağırsak hastalıkları ve nefrit, kronik karaciğer hastalıkları, endokrin 
bozukluklar, paraziter hastalıklar ve miyeloproliferatif ve hematopoietik 
hastalıklar yer almaktadır (6).
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Tiroid bezinden köken alan tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) birçok 
enzim, organ ve vücut sistemine etki etmenin yanında (38) alyuvarlar, akyuvarlar 
ve hemoglobin üretiminde de rol oynamaktadır (39,40,41,42,43). Yapılan 
çalışmalarda tiroid hormonunun fazla olduğu durumlarda (hipertiroidizm) 
aerobik metabolizmanın ve eritropoetin üretiminin hızlanmasıyla, dolaşım 
sisteminde alyuvarlarda artma şekillendiği, tiroid hormonunun az olduğu 
durumlarda (hipotiroidizm) ise kırmızı kemik iliğindeki eritropoetik dokuda 
hipoplazinin meydana gelmesi sonucunda serum demir, folik asit ve vitamin 
B12 miktarlarında düşüş olduğu dolayısıyla aneminin ortaya çıktığı bildirilmiştir 
(42,44).

5. Tedavi

Öncelikle mümkün olduğu kadar nedenlerin uzaklaştırılıp asıl hastalığın 
tedavisine başlanmalı. Bakteriyel ve paraziter hastalıklar için spesifik ilaçlar 
kullanılmalı. Rasyon kaynaklı durumlarda yem değişikliği yapılmalı. Kanama 
durumu kontrol edilerek varsa adrenalin gibi hemostatikler uygulanmalı. Gerekli 
olduğunda operasyon yapılarak kanama kontrol altına alınmalı. Ruminantlarda 
pıhtılaşmayı kolaylaştırmak için kalsiyum boroglukonat %10 luk sığırlara 
150-300 ml, koyunlara 15-30 ml i.v. veya trombokinaz, manetol, hemostop 
(sığırlara 10-50 ml, küçük ruminantlara 1-5 ml i.v.), transamin amp. (5 ml i.v., 
i.m.) kullanılmalı. Akut kan kayıplı durumlarda kan volümü düşeceğinden 
ölüm riskini azaltmak için hipovolemi tedavisi yapılır. Aplastik anemilerde kan 
nakliyle beraber antibiyotik kullanarak desteklenmeli (45). 

Nutrisyonel kaynaklı Siyanokobalamin (B12) eksikliği anemisinde 
sağaltım için köpeklere ağızdan toplam 100-200 mg veya i.m. ya da s.c. yolla 
toplam 250-500 mg günlük olarak verilir. Kuzu ve buzağılara i.m. veya s.c. 
yolla toplam 500 mg doz haftada iki kez verilir. Sığırlara toplam 1,000-2,000 
mg doz haftada bir veya iki kez i.m. veya s.c. yolla uygulanır. (46,47). Sığırlarda 
Puerperal hemoglobinürinin tedavisinde, başlangıçta damar içi fosfor içeren 
solüsyonların uygulanması ve gerekirse kan nakli yapılması önerilmektedir (50).

5.1. Kan Transfüzyonu

Tüm kanın veya kanın teşkil ettiği kısımlardan bazılarının dolaşıma enjekte 
edilmesine kan transfüzyonu denilmektedir. Kan transfüzyonu direkt veya 
endirekt olarak verilebilir. Veteriner sahada pratik oluşundan ve kolay oluşundan 
endirekt verilmesi tercih edilmektedir. Taze kan olduğu gibi verilebilmekte veya 
içine antikuagulan maddeler eklenekte verilebilir. İçine bir şey eklenmeden 
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yapılan kan transfüzyonuna tam kan adıda verilmekle beraber bu yöntemde 
eritrositlerin oksijen taşıma kabiliyeti bozulmaz ve kanda bulunan fagositoz 
elemanları, şekilli elementler, hormonlar, vitaminler, enzimler canlılıklarını 
muhafaza eder. Ancak bu yöntemde en önemli sorun antiquagulant olmadan 
kanın pıhlaşmasıdır. Bu yüzden pıhtılaşma olmayacak şekilde hızlı verilmeli ve 
kanın pıhtılaşmasını önleyecek düz satıhlı kaplarda toplanması gerekmektedir.

İçine bir şey eklenmiş kana ‘stabilize kan’ denir. Bu kan ya beklenmeden 
verilir (stabilize taze kan transfüzyonu) ya da bir müddet beklendikten sonra 
verilir (konserve kan transfüzyonu) stabilize kanlara sitrat eklenirse sitratlı kan, 
sitrat-glikoz içerisine toplanmışsa bunada rezerve kan denilir. Sitratlı kan en 
fazla 7 gün saklanabilir. Ancak rezerve kan 4 derecede bırakılırsa 21 gün sonra 
da nakledilebilir. Kan vericisi, aynı nev’iden, sağlam, genç hayvanlardan seçilir. 
Bununla beraber alıcının kan yakınlığı, kan grup faktörlerinin uygun oluşu 
sebebiyle tercih edilmeli. Kan uygun şekilde alınıp, taşınması ve muhafazası 
uygun koşullarda sağlanmalıdır. Damar içi kan nakli yapılırken sığırlarda 
300’den fazla kan grubunun olması nedeniyle kan uyuşmazlığına dikkat 
edilmelidir. Bu yüzden kan nakli yapmak için iki test yapmamız gerekmektedir;

1-Lam aglütinasyon testi: Alıcı hayvanın serumundan 1 damla vericinin 
%1 oranında sulandırışmış kanından bir damla alınarak bir lamın üzerinde 
karıştırılır. Pıhtılaşma şekilleniyorsa uyuşmazlık olduğu anlaşılır.

2-Az miktarda kan nakli deneyi: Kan vericisi hayvandan sitratlı kan 
alınarak büyük hayvana en fazla 150 cc, küçüklere 5-10 cc i.v. yolla verilir. 
Hayvanda titreme, taşikardi, asfeksi, polipnea, yüksek ateş, titreme, sık sık 
idrar yapma gibi semptomların gelişip gelişmediğine bakılır. Eğer herhangi bir 
semptom göstermiyorsa kanın nakli sağlanır. (45).

Sığırlarda kan nakillerinde verilmesi gereken kan miktarı kaybolan kanın 
%20-40’ı olarak ifade edilmektedir (48). Bu miktardaki kan nakli ile kemik 
iliğindeki yeterli üretim gerçekleşinceye kadar hayvanın hayatını sürdürebileceği 
kan miktarı karşılanabilmektedir (17). İmmun hemolitik anemilerde makrofaj 
fonksiyonlarını hızlıca bloke eden glikokortikoidler kullanılabilir. Bu amaçla 
prednizolon günde 2-4 mg/kg dozunda günde 2 kez oral kullanılır (49).

6. Sonuç

Anemi semptomu verim düşüklüğü, zayıflık, yaşam konforunda azalma 
ve ölüme sebep olabileceğinden önem arz etmektedir. Anemi kaynaklı beyinde 
hipoksi şekillenmesi ve beyin dokusunun yeterince beslenememesi sebebiyle 
sinirsel semptomlar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca bazı hastalıkların tanısında 
anemi önemli bir bulgu olarak kabul edilmektedir. Bu yolla hızlı bir şekilde 
tedaviye başlanabilir ve tedavi şansı daha yüksek olur.
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1. Giriş

Vitaminler; enerji yapımında kullanılmayan, hücrelerin yapısına 
katılmayan, büyüme, sağlık, her türlü verim performansı ve yaşamsal 
fonksiyonların devamı için ihtiyaç duyulan organik esansiyel 

bileşiklerdir (1,2). Vitaminler suda (C ve B grubu) ve yağda çözünen vitaminler 
(A, D, E ve K) olarak iki gruba ayrılırlar. Yağda eriyen vitaminler vücutta 
depo edilebilir, normal miktarının üzerinde toksik etki gösterirken, suda eriyen 
vitaminler depo edilememekte ve toksik etkilerine rastlanmaz (1,3,4 5).

2. Yağda Eriyen Vitaminler

Bu gruptaki vitaminler depo edilebildiklerinden dolayı çoğu zaman
yetersizlik belirtileri akut olarak ortaya çıkmaz (1). Bu bölümde geviş getiren 
hayvanların yağda eriyen vitaminlerden kaynaklanan hastalıklar anlatılmıştır. 
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2.1. A Vitamini 

A vitamini epitel koruyucu vitamin olarak da bilinir. Geviş getiren hayvanlar 
A vitaminini sentezleyemezler. Klorofil ihtiva eden yeşil bitkiler çok miktarda 
karoten içerirler ve rasyon içeriğindeki yeşil bitkiler ile alınan karotenler A 
vitaminine dönüştürülür. Yeşil yemlerde bulunan β-karoten, geviş getiren 
hayvanların A vitamini kaynağıdır. Yeşil rengin derecesi karoten içeriğinin iyi bir 
göstergesidir. A vitamininin ön maddeleri, dokularda A vitaminine dönüştürülür. 
A vitamini oksidasyona karşı hassastır. Karoten içeriğinin çoğu hasat işlemleri 
sırasında yok olur (6,7).

Geviş getirenlerde karotenler, A vitaminine dönüştürüldükten sonra büyük 
kısmı bağırsak kanalından emilir. Keçi ve koyunlarda karotenlerin hemen hemen 
tamamı bağırsakta parçalanır. Sığırlarda ise önemli miktarda karoten emilerek 
karaciğer ve yağ dokusunda depolandığından sığırların vücut ve süt yağları sarı 
iken, keçi ve koyunlarınki beyazdır. Karotenoidlerin emiliminde birçok faktör 
etkilidir. E vitamini karotenlerin emilini arttırırken, proteinler emilimini azaltır 
(1,8). 

A vitamini yetersizliği, ya A vitamininin veya ön maddesi karotenin 
rasyondaki yetersiz olmasından dolayı primer, ya da A vitamini veya karotenin 
sindirim ve emiliminin aksamasından dolayı sekunder olarak şekillenir (9,10). 
Primer yetmezlik, kurak meralarda veya yeşil yemlerden fakir rasyonlarla 
beslenme durumunda gelişir. Özellikle aile tipi işletmelerde bulunan hayvanlar 
yeterli tedbirler alınmaz ise yetersizlik görülebilir. Kötü kaliteli saman, 
kurutulmuş şeker pancarı posası ve konsantrelerden oluşan rasyonla beslenen 
besi sığırlarında A vitamini eksikliği ortaya çıkabilir. A vitamini bakımından 
yetersiz rasyon ile beslenen ineklerden doğan buzağılarda da sindirim ve 
solunum sistemleri enfeksiyonlarına, körlük, sentral sinir sistemi bozukluklarına 
karşı duyarlılığın arttığı bilinmektedir (3,8,10,11).

Sekunder A vitamini eksikliği, A vitamini ya da karotenin sindirim 
kanalından emiliminin veya bağırsak epitelyumunda karotenin A vitaminine 
dönüşümünün engellenmesi sonucu oluşur. Karotenin, A vitaminine dönüşümü 
çoğunlukla bağırsak epitelinde olduğu ve karaciğerin A vitamininin başlıca 
depolanma yeri olması karaciğer ya da bağırsağın kronik hastalıklarında ortaya 
çıkar (9). Klorlu naftalinler, karotenin A vitaminine dönüşümünü engeller. 
Sığırlarda yüksek oranda kalsiyum, düşük E vitamini ve nitrat ve nitrit içeren 
yemler, karotenin A vitaminine dönüşümünü engelleyen faktörler arasında 
sayılabilir. Sığırlarda mide dilatasyonlarının tedavisinde kullanılan mineral 
yağların sık kullanımı da A vitamini eksikliğine neden olabilir (11).
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A vitamini üreme, büyüme, epitel koruyucu ve görme gibi önemli 
fonksiyonlara katıldığı için eksikliğinde bu fonksiyonlara ait bozukluklar 
ortaya çıkar (3,12-14). Geviş getiren hayvanlarda A vitamini eksikliğinde yem 
tüketiminde azalma, kıl örtüsünde kabalaşma, eklemlerde ödem, kseroftalmi, 
gece körlüğü, ishal, konvülsiyonlar, anormal kemik gelişimi, fötusun 
resorbsiyonu, abort ve kör buzağı doğumu gibi önemli klinik belirtiler ortaya 
çıkar. Ek olarak sürüde mastitisin şiddeti ve insidensı artar (9,11).

Buzağılarda A vitamini eksikliğinde en fazla retina ve arachnoid villiler 
etkilenir. Eksiklik başlangıçta gece körlüğüne, sonraları körlüğe neden olur 
(10,15,16). Buzağılarda A vitamini eksikliğine bağlı 3 farklı körlük devresi 
belirlenir (17). Birincisi, reverzibl form olarak bilinen rodopsin pigmentinin 
yetersiz sentezlenmesinden meydana gelen gece körlüğü ile karakterizedir. 
İkincisi, rod ve kon hücrelerinde hasar oluşması sonucu meydana gelen 
kronik retinal dejenerasyon formudur. Üçüncüsü, optik sinirin basınç altında 
kalmasından dolayı, irreversibl görüş kaybının ortaya çıktığı formdur. Üçüncü 
formda retinal damarlarda dolgunluk, papilla ödemi ve optik sinir etrafında 
belirgin olmak üzere kanamalar görülür (15,16,18,19).

A vitamini yetersizliğinin ilk fizyolojik belirtilerinden birisi de 
serebrospinal sıvı basıncındaki artıştır. Basınçtaki bu artış, serebrospinal sıvının 
absorbsiyonundan sorumlu olan arachnoid villöz hücrelerdeki biyokimyasal ve 
yapısal değişiklikler sonucu sıvı absorbsiyonunun azalmasından kaynaklanır. 
A vitamini yetersizliğinin başlangıç devrelerinde görülen konvülsiyonlar, 
serebrospinal sıvı basıncındaki artışa bağlanır (11,19). 

A vitamini, kemik matriksinin temel hücrelerinin (osteoblast, osteoklast) 
normal gelişimi ve aktivitelerinin devamı için gereklidir. A vitamini eksikliğinin 
kemikler üzerine etkisi kemik yapımı devam ederken kemik rezorpsiyonunun 
engellenmesi şeklinde açıklanabilir. Bu durum en belirgin olarak optik kanalda 
etkisini gösterir. A vitamini eksikliğinde kafa kemiklerinin gelişimi sırasında 
optik kanalın yanlarında ve tabanında azalan kemik rezorpsiyonu kanalın 
daralmasıyla sonuçlanır. Optik kanalda meydana gelen stenoz optik sinirin 
işemik nekrozuna ve irreversible körlüğe neden olur. Optik kanal gelişimi 
tamamlanmış hayvanlarda A vitamini eksikliğine bağlı optik sinirin işemik 
nekrozu ile ilgili körlük şekillenmez (15,20).

Erkek geviş getirenlerde A vitamini eksikliğinde seminifer tübüllerinin 
dejenerasyonu ve libidoda düşme ile ilişkili olarak anormal spermatazoa 
oranında artış, spermatozoa sayı ve kalitesinde azalma, sterilite ve sperma 
kalitesinde azalma görülür (9,21-23). Erkek hayvanlarda üreme üzerine A 
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vitamini eksikliğinin etkisi, yaşa ve derecesine bağlıdır. Pubertede önce oluşan 
eksiklikte spermatogenezin durduğu, puberteden sonra oluşan eksiklikte ise 
spermatogenezin devam ettiği fakat repdorüktif kapasitenin düşük olduğu 
bildirilmektedir (9). Dişi hayvanlarda vitamin A yetersizliği östrus siklusunda 
aksamaya ve fertilitede azalmaya sebep olur. A vitamini eksikliği bulunan 
sürülerde plasentanın retensiyonuna daha sık rastlanır (9,21,23).

A vitamini eksikliği epitel hücrelerinde atrofiye yol açmakta ve tek katlı 
epitel tipleri çok katlı yassı epitele dönüşür. Ultrastrüktürel çalışmalar, silindirik 
epitel hücrelerinin çok katlı yassı epitele metaplazisinin, bazal kattan gelişen 
hücrelerin farklılaşma derecesindeki değişiklikleri takiben normal epitelin 
atrofisi sonucu ortaya çıktığını göstermiştir. Metaplazik değişiklikler özellikle 
solunum, ürogenital ve sindirim sistemleri, lakrimal bezler, parotid bezi ve 
kornea epitellerini etkiler. Solunum yolu epitellerinin skuamöz metaplazisine 
bağlı solunum sistemi enfeksiyonları, üriner sistemdeki metaplazik değişiklikler 
sonucu keratinize olmuş hücrelerin dökülmesine bağlı taş oluşumu, plasentadaki 
değişiklikler sonucu infertilite, lakrimal bez ve kanal epitellerindeki değişiklikler 
sonucu keratitis ve konjuktivitis gibi oküler bozukluklar ortaya çıkar (9,21-23).

Nekropside vitamin A eksikliğine ait spesifik bir bulgu yoktur. Gençlerde 
en sık belirlenen makroskopik bulgu, optik kanalın dorsoventral daralmasıdır. 
Kanalın enine kesitinde malasik optik sinir görülür. Ayrıca intervertabral kanalda 
daralma, os frontalenin kubbeleşmesi, beyin ve beyincikte dorsoventral olarak 
yassılaşma, foramen magnum içine fıtıklaşma ve serebellar hipoplasi gözlenen 
diğer bulgulardır. Hipofiz bezinin kistleri de A vitamini eksikliği olan sığırlarda 
bildirilmiştir. Bazı olgularda da rumen, retikulum, penis ve prepisyumda beyaz 
odaklar halinde keratinizasyon alanları da görülür (21-24).

Mikroskobik muayenelerde retinanın rod ve kon katlarında fokal kayıp, optik 
sinir dentritlerinde ve retinal dejenerasyon belirlenir. Optik kanalın proksimal 
ve distalindeki optik sinirlerin kesitlerinde miyelin kaybı vardır. Hematoksilen-
Eozin ile boyanan kesitlerde çok sayıda dejenere gemistosit astrositler görülür. 
Optik sinirin mikroskobik muayenesinde, sinirin fibröz kalıntısını çeviren dural 
örtüde kalınlaşma görülür. N. opticusun kök kısmındaki nöron ve uzantılarında 
ise dejenerasyon, nekroz, demiyelinizasyon, glia hücrelerinde artış ve hiperemi 
gözlenir (9,21-23,25).

A vitamini eksikliği bulunan genç hayvanlarda kemik trabekülleri 
daha kalın, kortex daha kompakt, sentral kanallar daha küçüktür. A vitamini 
yetersizliğinin yeni doğan buzağılarda görülen ensefalo-oküler formunda, 
beyinde kortikal bölgedeki gangliyonlarda satellitosis, nöronofaji, kanamalar 
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ve lenfohistiyositer hücre infiltrasyonları bildirilmiştir. Benzer lezyonlara M. 
oblangata ve M. spinalisde de rastlanır (9,23,25).

Serebellar hipoplazi görülen olgularda purkinje hücrelerinde şiddetli 
dejeneratif değişiklikler ve granüler tabakanın gözden silindiği dikkati çeker. 
Parotid bezi kanallarının skuamöz metaplazisinde, çok katlı epitelde keratin 
silindirleri oluşumu, metaplastik bölgelerde ise goblet hücrelerinin sayısında 
azalma görülür (21-23,25).

İshalin başlıca semptom olduğu gastrointestinal bozukluklarda, bağırsak 
mukozasında mononükleer hücre infiltrasyonu, karaciğerde parankim ve yağ 
dejenerasyonuyla birlikte fokal nekroz odakları, böbreklerde proksimal konvolut 
tubul epitellerinde dejenerasyondan nekroza kadar değişen lezyonlar, bazen 
tubul epitellerinde metaplazi ve keratinizasyon, testisde tubul epitellerinde 
dejenerasyon ve nekroz, gözlerde seromüköz keratokonjuktuvitis, korneada 
ülseratif yangı bildirilen diğer bulgulardır (9,22,23,25). 

Hipervitaminozis A, geviş getiren hayvanlarda diğer vitaminlere kıyasla 
klinik olarak insidensi yüksektir. Geviş getirenler için toksik sınırın yüksek 
olması, rumende mikrobiyel A vitamini yıkımının olmasından kaynaklanır 
(26). Bu durumda görülen klinik bulgular iskelet bozuklukları ve spontan 
olarak gelişen kırıklardır. Diğer bulgular ise, ağırlık kaybı, derinin incelmesi, 
pıhtılaşma zamanının uzaması ve konjuktivitistir (27,28).

Hipervitaminozis A sığırlarda sırtlan hastalığı ismi verilen, genç sığırların 
yandan bakıda tıpkı bir sırtlan gibi görünmelerine yol açan iskelet sistemi 
bozukluğuna sebep olur. Hastanın sırtlan gibi görünmesine yol açan temel 
değişiklik, büyüme dengesinin bozulması sonucu arka ekstremitelerin önlere 
kıyasla daha kısa olması ve pelvis’in sağlıklı hayvanlara göre daha dar olmasıdır 
(26). Pelvis kemiklerinde simetrik bir daralma görülmesinin yanı sıra bu 
bölgede bulunan kaslarda atrofi belirgindir. Sırtlan hastalığında, değişikliklerin 
oluşmasına yol açan en belirgin patoloji, uzun kemiklerin metafizer bölgelerinde 
oluşan lezyonlardır (26,29). Özellikle femur ve tibia’da, bazen de humerus’ta 
proksimal ve distal büyüme plaklarının zamanından önce kapanması dikkat 
çeken en önemli bulgudur (30). Mikroskobik olarak büyüme plağındaki 
kondrosit sayısında azalma olduğu ve kondrositlerin dizilişlerinin bozulduğu 
belirlenir (26,29).

2.2. D Vitamini  

D vitamini antiraşitik vitamin olarak da bilinir. Sentezlenmesi için 
güneşin etkisi gerekli olduğundan, D vitamini güneş ışığı vitamini olarak 
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adlandırılmaktadır. Hayvansal organizmada bulunan kolekalsiferol (D3)  ve 
bitki, mantar ve mayalarda ultraviyole ışınları ile ergosterolden sentezlenen 
ergokalsiferol (D2) iki temel D vitamini kaynağıdır (31). D vitamini birincil 
olarak kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilimini, mobilizasyonunu ve 
kemiklerde depolanmasını sağlar. Kemiklerin mineralizasyon bozukluklarında 
gençlerde raşitizm, yaşlılarda osteomalazi gelişir (32). 

Rasyonla alınan D vitamini ince bağırsaklardan, çoğunlukla da ileumdan 
emilir. Safra tuzları emilimde etkilidir. D vitamini şilomikron yapısına katılarak 
lenf sistemine geçer. Vitamin D ihtiyacının karşılanması için belli sürelerde 
güneş ışınına maruziyetin önemli olduğu bilinmektedir (31,33). 

Geviş getirenler A vitaminine göre daha az olmakla birlikte D vitaminini 
de depolayabilir. Karaciğer D vitamininin depolanma yeri olarak bilinir ancak 
akciğer, böbrek ve diğer dokularda da bulunabilir (31). D vitamini plazma 
kalsiyum ve fosfor konsantrasyonunu artırır. Kalsitonin bağırsaklardan emilimi 
engelleyerek, kemik demineralizasyonunu baskılayarak veya böbreklerden 
reabsorbsiyonu azaltarak kan Ca seviyesini düşürür (7,33). D vitamini 
eksikliğinde belirgin olarak, kıkırdak matriksinde Ca tuzlarının birikiminde 
yetersizlik, kıkırdak olgunlaşmasında gecikme, eklemlerde genişleme, 
kemiklerin kırılganlığının artması ve deformite belirlenir. Kemiklerin D 
vitamini eksikliğine karşı dirençleri farklılık gösterir. Belirtilerin ilk ortaya 
çıktığı kemikler kafa ve vertebra kemikleridir (34).

D vitamini ile ilişkili kemik hastalıkları basit olarak; D vitamini eksikliği ile 
kalsiyum ve fosfor miktarının azalması ile karekterize Raşitizm, D vitamininin 
fazla alınması ve kalsiyum eksikliğine bağlı şekillenen Juvenil Osteopeni ve aşırı 
D vitamini alınması ile birlikle kalsiyum ve fosfor miktarlarının fazlalığına bağlı 
Hipertrofik Osteopati şeklinde sınıflandırılır (34). Raşitizm, genç hayvanlarda D 
vitamini eksikliğine bağlı olarak kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) metabolizmasının 
bozulması sonucu kemiğin kollagen matriksinin oluşumunun devam etmesine 
rağmen mineralizasyonunun tam olmaması durumunda yumuşak ve esnek 
kemik oluşumu ile karakterize bir iskelet sistemi hastalığıdır (35, 36). Raşitizmli 
hayvanlarda Ca ve P metabolize edilmeden kolayca dışarı atılmakta ve böylece 
kan serumunda Ca ve inorganik fosfat yoğunluğu azalmaktadır (36,37).

Raşitizmde kemikte belirlenen temel patolojik bulgu kalsiyum tuzlarının 
depolanmasındaki eksikliktir ve geçici kalsifikasyon sahalarında ortaya 
çıkmasıyla belirlenir (22,36). Kemiğin ekstrasellüler sıvısındaki kalsiyum ve 
fosfor düzeylerinin yetersizliği, kireçlenmedeki eksikliğin temel sebebidir. 
Kıkırdak hücrelerinin üretimi devam eder ancak yeni kıkırdak hücreleri daha 
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küçüktür ve organize sütunlar oluşturamazlar. Bu arada kemiklerin diyafiz 
kısımlarında osteoblastlar çalışmaya devam ederek belirgin bir matriks oluşturur. 
Kalsifiye olamayan bu kemik matriksinde epifiz kıkırdağı kalınlaşır ve yumuşar 
(22,36). Raşitik hayvanlarda epifiz ve diafiz arasında yer alan kıkırdakta 
ossifikasyon geciktiğinden kemikler kırılgan ve yumuşaktır. Uzun kemikler 
beden ağırlığının etkisi ile eğilir, bükülür ve bacaklarda şekil bozuklukları 
oluşur. Ossifikasyondaki gecikmeyi dengelemek için kemik dokuda üremeler 
şekillenir. Üremeler özellikle periost altında eklem kıkırdaklarının birleşme 
yerinde oluşur. Kaburgalarda kostakondral bölgede şişkinlikler oluşur ve bunlar 
palpasyonda tespih dizisi biçiminde fark edilir. Kan Ca düzeyi düşerse tetani 
belirtileri görülür (22,34).

Juvenil osteopeni, juvenile hypoplaslic osteoporosis ve nutritional 
osteodystrophy gibi isimler ile de tanımlanmaktadır (38). Paraziter kaşeksi 
ya da açlık gibi hastalıklar veya kronik enteritislerde görülen malabsorbsiyon 
sendromu ile birlikte ortaya çıkar. Malabsorbsiyon sendromu özellikle 
kalsiyum fosfor ve D vitamini ile diğer esansiyel maddelerin emiliminde 
yetersizliğe yol açar. Aşırı D vitamini ve P alınması da aynı durumu ortaya 
çıkarır (34,38).

Hormonal etkiler ya da beslenme yetersizliğine bağlı olarak osteoblastik 
aktivitedeki yetersizlik sonucu osteoid doku oluşumu aksamaktadır (39). 
Osteoblast miktarı azalır, ancak osteoid madde miktarı normalden fazladır. 
Osteoklastik rezorbsiyon artar. Ayrıca osteoid tabakanın genişliği, ortalama 
trabeküler genişlik ve trabeküler kemik miktarları azalır. Medullar kanal 
genişlemiş olup korteks çok incelmiş ve delikli bir görünüm almıştır (34).

Hipertrofik osteopati, osteoporosis deformans olarak da isimlendirilir. 
Tekrarlayan D vitamini enjeksiyonları ile ortaya çıkan D hipervitaminozis 
başlıca etiyolojik faktörüdür. Bunun yanında kalsiyum ve fosfor fazlalığı 
da yapıcı faktör olarak kendini gösterir (34). Hastalık dört bacağın hepsinin 
distal kısımlarında ödematöz olmayan yumuşak doku şişkinliği şeklinde 
tanınır. Başlangıçta oluşan yumuşak doku şişkinliğine yaygın periostal kemik 
oluşumu eşlik eder. Spongioz kemiklerin medullar aralıkları mineralize olmuş 
yeni kemik dokusu ile dolar. Şiddetli seyreden olgularda yumuşak dokularda 
kalsifikasyonlar şekillenir. Özellikle pulmoner arter, aorta, kalp, fleksor tendolar 
ve böbrekler en çok etkilenen organlardır (34,40). Kemik deformasyonları daha 
çok metafiz ile diafizde şekillenir. Metafiz ve diafiz çevresinde subperiostal 
kalsifikasyonlar vardır (34).
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2.3.		E	Vitamini	(Tokoferol)

E vitamini bütün hayvan türleri için esansiyeldir. E vitamininin dördü 
tokoferol (γ,β,γ,ð) ve dördü tokotrienol olmak üzere 8 formu bulunur. Bu iki 
form arasındaki fark yan zincirdeki doymamış bağlardan kaynaklanır (41). Isıya 
dayanıklı sarı renkli bir vitamin olan α-tokoferol, organik çözücülerde çözülür. 
Acımış yağlar, nem, ısı, oksitlenme ve bazı iz elementlerin varlığında artar 
(41,42).

E vitamininin emilimde safra, pankreatik lipaz ve rasyonun yağ içeriği 
etkilidir. E vitamini alkol formu halinde absorbe edilir. Ester formları ise sindirim 
kanalında hidrolize edilirerek lenfe geçer ve dolaşıma katılır. E vitamini asetat 
formunda alınır ise alkol formuna dönüştürülür (12,41). E vitamininin önemli 
fonksiyonlarından birisi metabolik reaksiyonlar sırasında ortaya çıkan ve serbest 
radikallerin nötralizasyonuyla toksik etkilerinin önlenmesidir. E vitamininin bu 
fonksiyonunda C vitamini ve selenyum önem taşır (41). E vitamini ve selenyum 
lenfositleri ve makrofajları hücresel hasara karşı korur. İmmun sistem hücrelerinin 
bakteri toksinlerinden etkilenmemesine olanak sağlar. E vitamini eksikliği olan 
hayvanlarda makrofaj ve nötrofillerin fagositik aktivitelerinin azaldığı belirlenir 
(43). Stres ve hastalık durumlarında organizmada glukokortikoid, epinefrin, 
eikosanoidlerin sentezi ve hücresel fagositik aktivite artar. E vitaminleri 
glukokortikoid yapımını azaltarak böylelikle immunosupressif etkileri de giderir 
(44). E vitamini ihtiyacı ile rasyon yapısı arasında kuvvetli bir ilişki vardır. 
Rasyonun doymamış yağ asidi içeriğinin fazla olması, okside edici maddeler ve 
gossipol toksikasyonu gibi durumlar E vitamini ihtiyacını arttırır (4,21).

Serbest radikaller; hücrede membran lipidlerinin peroksidasyonuna 
ve mitokondriyumlar, endoplazmik retikulum gibi organallerde protein 
moleküllerinde fizikokimyasal yıkıma neden olarak hücresel zedelenmeyi 
başlatabilir. Bunların etkilerine karşı korunma kısmen tokoferoller, askorbat 
ve β-karoten gibi moleküllerle, ayrıca glutation peroksidaz ve glutation 
reduktaz sisteminin selenyum içeren enzimleriyle sağlanabilmektedir. Bunlar 
hücrede serbest radikallerin birikimini engellemektedir. Yeterli korunma 
olmadığında hücresel membranlar serbest radikallerle modifiye olur. Böylece 
bu membranların bir ya da daha fazla iyon için gerekli ayırıcı geçirgenliği 
azalır veya kaybolur. Hücre dışından sitozole kalsiyum iyonlarının akışı artar. 
Hücrede kalsiyum miktarı arttığında, kalsiyuma duyarlı miyofibrillerden ve 
mitokondriyumlardan kalsiyumun uzaklaştırılması için fazla enerjiye ihtiyaç 
duyulur. Sonuç olarak mitokondriyumlarda normal miktarın 50 katı kadar fazla 
kalsiyum birikir ve enerji sistemi tükenir. Ayrıca mitokondriyumlarda fazla 
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miktarda kalsiyum bulunması miyofibrillerde şiddetli kontraksiyona ve kas 
tellerinin dejenerasyonuna neden olur (23,25).

Beyaz kas hastalığı ekonomik kayıplara neden olan lokomotor 
bozukluklarla karakterize, nutrisyonel bir hastalıktır. Etiyolojisinde vitamin 
E ve selenyum eksikliğinin rol oynadığı, iskelet ve kalp kasında dejeneratif 
değişikliklerle ortaya çıkan bir hastalıktır. Beyaz kas hastalığı musküler distrofi 
olarak ta isimlendirilir. Hastalık süt emen hayvanlarda daha çok görülür. Kötü 
kaliteli kaba yem ve şalgam gibi yemler ile beslenen erişkin hayvanlarda da 
hastalık oluşur. Beyaz kas hastalığı kış sonu ve ilkbaharda daha çok ortaya 
çıkar. Hastalığın ortaya çıkışında mera bitkilerinin bazılarının yüksek oranda 
doymamış yağ asidi içermesi de etkili olmaktadır (11,23,25).

Klinik olarak hasta hayvanlarda solunum güçlüğü, topallık ve ön ayakların 
dışarı doğru rotasyonu görülür. Buzağılarda bazen miyoglobinüri şekillenir (11). 
Nekropside iskelet ve kalp kaslarında açık renkli ve opak görünüşte belirgin 
kalsifikasyon alanlarına rastlanır. Kalp kası şiddetli etkilendiğinde interkostal ve 
diyaframatik kaslar da etkilenir. Buzağılarda sol ventrikül kaslarındaki lezyonlar 
daha belirgindir. İskelet kaslarındaki lezyonlar femur ve omuz bölgesindeki 
kaslarda daha şiddetlidir. Ancak lezyonlar bilateral simetrik olup diğer kaslarda 
da bulunabilir. Kuzularda süt emme için sıklıkla kullanılan dil ve boyun 
kaslarında lezyonlar oldukça şiddetlidir. Mikroskopik olarak sarkoplasmada 
görülen hiyalin dejenerasyonu, sarkolemmaya da yayılarak nekroza sebep olur. 
Dejenere olan miyofibrillerde önce granüller halinde sonra da yaygın bir distrofik 
kalsifikasyon şekillenir. Dejenere ve nekroze olan miyofibrillerin yerini ilk önce 
makrofaj, lenfosit ve lökositler ile fibroblast ve kan damarlarından ibaret bir 
granülasyon dokusu doldurur. Dejenerasyon sarkoplasma’dan sarkolemma’ya 
yayıldığı zaman bütün miyofibriller nekroze olabilir (22,23,25). 

2.4. K Vitamini    

K vitamini, kan pıhtılaşmasında rol oynayan, sindirim kanalı 
mikroorganizmaları tarafından sentezlenen altın sarısı renkte bir vitamindir. K 
vitamini ısıya dayanıklı, yağda çözünen, oksidasyona, alkalilere, asitlere ve ışığa 
karşı hassastır. K1, K2 ve K3 olmak üzere 3 formu bulunmaktadır. Protrombin 
(faktör II) ve faktör VII, IX, X sentezlenmesi için gereklidir. K vitamini yetersizliği 
bir hipoprotrombinemi olarak da bilinmektedir (4,45). Geviş getirenlerde K 
vitamini antagonisti olan dikumarol içeren bozulmuş tatlı yonca ile beslenme K 
vitamini eksikliğine sebep olur. Barsak mikroflorasının tam olarak gelişmediği 
gençlerde yeteri kadar K vitamini sentezi olmadığından gençler yetişkinlere 
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göre daha duyarlıdır. Mikotoksinlerde K vitamini antagonistleridir (4,11). K 
vitamini eksikliğinde pıhtılaşma bozuklukları, pıhtılaşma süresinin uzaması ve 
kanama görülür (11).

3. Sonuç

Günümüzde geviş getiren hayvan beslemesinde rasyon içeriğinin uygun 
şekilde ve miktarlarda hazırlanması oldukça önem arz etmektedir. Geviş 
getirenler için iyi hazırlanmış bir besleme programında protein, enerji, vitamin 
ve minerallerin dengeli bir şekilde verilmesi gereklidir. Geviş getirenler protein 
ve enerji ihtiyaçları tam olarak karşılansa bile, vitamin ve mineral ihtiyaçları 
rasyon ile sağlanmadığı takdirde genetik potansiyellerinin karşılığı olan verime 
ulaşamazlar. Özellikle yağda eriyen vitaminler ile ilgili yetersizlikler durumunda 
vücutta birçok doku ve organlarda anormal durumlara yol açmaktadır.
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1. GİRİŞ

Atmosferde en yüksek oranda bulunan azot gazı bitkisel ve hayvansal 
proteinin ana kaynağıdır. Nitrat (NO3) ve nitrit (NO2), azot siklusunun 
nitrifikasyon aşamasında azot kullanan bakteriler tarafından doğal 

olarak oluşturulan inorganik bileşiklerdir. (1) Sindirim kanalında nitrat ve 
nitritin dönüşümünde nitromanas ve nitrobakteriler rol oynar. (2) Nitrat, nitrat 
reduktaz enzimi ile nitrite dönüşürken, nitrit de nitrit reduktaz enzimi ile 
amonyağa çevrilir. (3,4) Doğada nitritin oksitlenmesi ile kolayca şekillenen 
nitrat iyonlarına daha sık rastlanır. (5) Nitrat methemoglobinemiye yol açması 
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ve kanserojen etkiye sahip olma potansiyeli nedeniyle ruminant yemlerinde 
bulunması istenmeyen maddelerdendir. (6)

Atmosferdeki azot çeşitli yollarla nitrat ve nitrite dönüşerek toprak, su, bitki 
ve canlılarda değişik yoğunluklarda birikmektedir. Toprakta nitrat yoğunluğu; 
toprağın yapısı, iklim şartları, endüstriyel atıkların varlığı, tarımsal faaliyetlerde 
kullanılan sodyum, potasyum ya da amonyum nitratlı gübre kullanımının sıklığı 
ve miktarı gibi faktörlere bağlı olarak değişim gösterir. (7) Su kaynaklarında 
nitrat ve nitrit birikimi, topraktaki bu iyonların aşırı birikimi ve böyle topraklarda 
yetişen bitkilerin nitrat ve nitrit iyonlarını yeterince kullanamaması neticesinde 
gerçekleşir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) içme sularında bulunabilecek nitrat 
miktarını 50 mg/L olarak bildirmiştir. Ülkemizde ise Doğal Kaynak, Maden 
ve İçme Suları ile Suların İstihsali, Ambalajlanması ve Satışı Hakkındaki 
Yönetmelikte doğal kaynak sularında nitrat düzeyi sınırı 25 mg/L, içme sularında 
ise 45 mg/L olarak sınırlandırılmıştır. (8) Çiftlik hayvanlarında su kaynaklı nitrat 
için kabul edilebilir üst sınır ise 100 ppm olarak bildirilmektedir. (1) Türkiye’de 
uygulanan yem yönetmeliğine göre yemlerde nitrit için kabul edilebilir üst sınır 
15 ppm olarak belirlenmiştir. (9)

Bitkiler ise kuraklığa bağlı gelişen su azlığına bağlı olarak nitriti yeterince 
amonyağa dönüştüremezler ve adı geçen iyonlar bitkide birikmeye başlar.  Bitkinin 
büyüme ve gelişim süresince ihtiyaç duyduğu suyu yeterince alamaması bitkide 
nitrat birikimine neden olur. Genç ve hızlı büyüyen bitkiler genellikle daha fazla 
nitrat içerirler. (4) Sıcaklığın azalması ve don olayları bitkilerde fotosentezin 
aksaması ve nitrat akümülasyonuna yol açar. Zararlı ot mücadelesinde 
kullanılan fenoksiasetik asit türevi ilaçlardan 2,4-diklorofenoksiasetik ait ve 
2,4,5-triklorofenoksiasetik asit bitkilerde özellikle kurak dönemlerde nitrat 
birikimine neden olur. Yine uzun süren bulutlu ve sisli havalarda fotosentezin 
yapılamaması nitrat birikimine zemin hazırlar. Ayrıca yukarıda da belirtildiği 
gibi verim artışı amaçlı yapay ve doğal gübreleme işleminin yoğun şekilde 
yapılması bitkilerde nitrat-nitrit birikimine önderlik eder. (2,10) Fotosentezin 
gerçekleşmediği gece döneminde nitrat bitkilerde birikir. Sabah saatlerinde ise 
bitkilerdeki nitrat düzeyi en üst düzeye ulaşır. Güneş ışıklarıyla birlikte bitkide 
protein sentezi başlar ve biriken nitrat proteinlere dönüştürülür. Arpa, buğday, 
yulaf, çavdar, tritikale gibi tahıllar, taş yoncası, domuz ayrığı (10), sorgum, 
sudan otu, yeni sökülmüş pancar yaprakları ve mısır gibi bitkiler yapısında fazla 
miktarda nitrat biriktiren bitkiler arasında sayılabilir. (1,11). Ayrıca bitkilerin 
kök, gövde yaprakları da nitrat birikiminde farklılık gösterebilir. (5) Yem kuru 
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maddesinde 2260 ppm ve üzerindeki nitrat azotu akut zehirlenmeye, 800-2000 
ppm düzeyleri ise subakut ve kronik zehirlenmeye yol açmaktadır. (1)

Nitrit bileşikleri bunların dışında et ve et ürünlerinin renk lezzet ve 
aromasının sağlanmasında, ayrıca gıda zehirlenmesine neden olan Clostridium 
botulinum etkeninin gelişmesini önlemek amacıyla az miktarda et ürünlerine 
karıştırılmaktadır. (12) Siyanid içeren bitkilerle zehirlenme olgularında ise bu 
bileşikler terapötik ajan olarak kullanılmaktadır. (11)

2. Çiftlik hayvanlarında nitrat-nitrit zehirlenmesi

Çiftlik hayvanları yem ve sularla birlikte nitratı alırlar. Geviş getiren 
hayvanların rumenlerinde normal şartlarda nitratlar, bakteriler tarafından protein 
sentezinde kullanılacak olan amonyağa dönüştürülür ve rumende bakteriyel 
protein sentezlenir. (3) Amonyak oluşumuna kadar geçen süreçte nitrat önce 
nitrite, nitrit diazot oksite, bu da hidroksilamin amonyağa çevrilir. (2) Nitratın 
fazlası nitrit ve amonyakla birlikte emilerek kan dolaşımına geçer. Daha sonra 
nitrit nitrata okside olur ve idrarla atılır. (8) Nitrit kanda oksihemoglobini 
methemoglobine dönüştürülür. Kanda methemoglobin %1-3 arasında bulunur. 
Eğer rumende nitratın nitrite dönüşüm hızı nitritin amonyağa dönüşüm hızından 
daha fazla olursa fazla miktardaki nitrit kanda anormal düzeyde methemoglobin 
oluşumuna yol açar. Amonyak nitrat ve nitritten 10 kat daha toksiktir. (11) 
Alınan nitratın miktarı, ortamdaki glikoz ve molibden yoğunluğuna bağlı 
olarak amonyak oluşumu farklılık göstermekte, bu maddeler ne kadar fazlaysa 
zehirlenme de o derece şiddetli olmaktadır. Nitrat ne kadar yoğun alınmışsa 
nitrit oluşumu da o kadar artmakta ve nitrit sindirim kanalından dolaşıma 
hızla geçmektedir. Dolaşımdaki nitrit ise eritrositlerdeki hemoglobini (Fe2) 
methemoglobine (Fe3) indirgemekte, damar düz kaslarına etki ederek damarlarda 
vazodilatasyona, dolayısıyla kan basıncının düşmesine neden olmakta, oluşan 
methemoglobin düzeyine bağlı olarak da akut ve kronik zehirlenme belirtileri 
ortaya çıkmaktadır. (6)

Evcil hayvanlardan sığır, koyun ve keçiler nitrat ve nitrit zehirlenmesine 
oldukça duyarlıdırlar. Bunun nedeni olarak rumende nitrat ve nitritin amonyağa 
dönüşümü gösterilmekte ve zehirlenme en çok sığırlarda şekillenmektedir. 
Zehirlenmeler çoğunlukla nitrat içeren bitkilerin yenmesi, suların içilmesi, 
yanlışlıkla nitrat içeren gübre ve kimyasal maddelerin alınması sonucu 
oluşmaktadır. (11)
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Türkiye’de yapılan çalışmalarda Oruç ve Ceylan (1), Bursa yöresinde, 
Özmen ve ark (13) Burdur’da, Liman ve Doğan (6) Kars bölgesinde, Şanlı ve 
ark (14) Isparta’da sığır rasyonlarında kullanılan farklı yemlerde nitrat-nitrit 
düzeylerini 26.76±15.37-708.33±277.43 ppm aralığında tespit etmişlerdir. 
Değişik su örneklerinde nitrat-nitrit düzeylerinin araştırıldığı çalışmalarda ise 
Ağaoğlu ve ark (8) Van bölgesine, Güneş ve ark (15) Nevşehir’de, Durmaz 
ve ark (16) Şanlıurfa’da, Ertaş ve ark (17) Kayseri bölgesinde, Özdemir ve 
ark (9) ve Afyonkarahisar bölgesinde 0.23-295.4 ppm aralığında nitrat-nitrit 
belirlemişlerdir. Konuyla ilgili çalışan araştırıcılar kanda methemoglobin 
oranını da %6.2-32.0 ppm olarak ölçmüşlerdir.

Simoes ve ark (18) Brezilya’da koyun ve keçilerde semiz otuna 
(Portulace oleracea) bağlı nitrat ve nitrit zehirlenmesi olgularında rumen 
içeriğinde difenilamin testinin 10 saniyede pozitif sonuç verdiğini, %2’lik 
metilen mavisinden 4 mg/kg doz uygulanan bazı hayvanların iyileştiğini 
bazılarının ise öldüğünü bildirmektedirler. Binta ve Mushi (3) Bostwana’da 
2000-2005 yılları arasında 8’i yem ve 14’ü su kaynaklı nitrat zehirlenmesi 
olgularında sığır, koyun ve keçide 505 ölüm görüldüğünü ve zehirlenmeden 
en çok buzağı ve gebe sığırların etkilendiğini belirtmektedirler. Nagarajan ve 
ark (7) Hindistan’da üç adet inekte sorgum bitkisinin yenilmesine bağlı nitrat 
zehirlenmesinin şekillendiğini tespit etmişler, hayvanlardan alınan yem, rumen 
içeriği ve diğer örneklerde (idrar, vücut sıvıları) nitrat varlığını difenilamin 
testi ile belirlemişlerdir. Al-Qudah ve ark (4) Ürdün’de arıtma işlemi gören atık 
sularla sulanan bitkilerle beslenen 130 başlık bir sürüde nitrat zehirlenmesini 
rapor ettikleri çalışmada kanda methemoglobin düzeyini %27-53 oranında, 
nitrat düzeyini sularda ortalama 1.7±0.36 ppm yemde ise 1.48±0.70 ppm olarak 
ölçmüşlerdir.

İklim değişiklikleri, kuraklık, endüstriyel atıklar ve gübreleme faaliyetleri 
neticesinde toprak ve sularda biriken nitrat ve nitrit bileşikleri bitki ve su 
kaynaklarına geçerek evcil hayvan ve insanlarda zehirlenmeye yol açmaktadır. 
(1) Yemlerle alınan 1000 ppm’e kadar ve sularla tüketilen 100 ppm düzeyindeki 
nitrat hayvanlarda bir zehirlenmeye neden olmaz. Yemle birlikte alınan 1000 
ppm’den fazla nitrat hayvanlarda kronik zehirlenmelere, sularla alınan 125 
ppm nitrat kronik zehirlenmeye ve 500 ppm’den fazlası ise akut zehirlenmeye 
yol açar. Eğer yemlerle alınan nitrat düzeyi 2100 ppm’in üzerine çıkarsa bu 
durumda da vitamin A, Vitamin E metabolizmasında bozukluklar ve tiroid 
bezinde fonksiyon bozuklukları görülür. (2)
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3. Patogenezis

Toksik dozlarda alınan nitrat iyonları sindirim kanalında nitrit ve sonrasında 
amonyağa dönüşür. Bu dönüşümde ortamdaki nitrat, glikoz ve molibden miktarı 
indirgenme düzeyini etkiler. Glikoz, sindirim kanalındaki mikroorganizmaların 
nitratın nitrite dönüşüm kapasitesini artırmasına kolaylık sağlar. Molibden ise 
nitrat redüktaz enzimini aktive ederek nitritlerin oluşumuna katkı yapar. (5) 
Oluşan nitritin amonyağa dönüşümü nitratın nitrite dönüşümünden daha az olursa 
sindirim kanalında fazla miktarda nitrit birikir. Fazla nitrit sindirim kanalından 
kan dolaşımına geçer ve hücre duvarını parçalamadan eritrositlerin içine 
girerek oksihemoglobini oksijen taşıma yeteneği olmayan (19) methemoglobin 
formuna çevirir. Kanın oksijen taşıma kapasitesi azalır. Yetişkin insan ve 
hayvanlarda oluşan methemoglobin NADH-methemoglobin redüktaz enzimi ile 
oksihemoglobine tekrar dönüştürülürken bu enzim sistemi henüz gelişmemiş 
olan genç hayvanlarda bu dönüşüm çok yavaş şekillenir. Dolayısıyla genç 
hayvanlar nitrat-nitrit zehirlenmesine daha duyarlıdır. Hemoglobinin %20’si 
methemoglobine dönüştüğünde zehirlenme belirtileri ortaya çıkar, bu oran 
%80’i aştığında ise ölüm görülür. (2)

Nitritler kanda oluşan methemoglobin sebebiyle respiratorik distres 
sendromuna neden olur. (20) Hayvanda anemik anoksi tablosu ortaya çıkar. 
Nitritin bir diğer etkisi ise damar düz kaslarında gevşemeye neden olarak 
vazodilatasyon oluşturmasıdır. Bu da dolaşımın bozulması ve diğer organlara 
yeterli kanın ulaşamamasına yol açar. (2) Gebeliğin özellikle son trimesterinde 
fötusa dolaşım yetersizliği ve methemoglobinemi nedeniyle yeterli miktarda 
oksijen bulunmaması abortlara neden olur (13).

Nitrat iyonları sindirim kanalında irkiltici etkiye sahiptir. Buna bağlı olarak 
sindirim sistemi bozukluklarının semptomlarının görülmesine neden olur. (2)

Fazla miktarda tüketilen nitrat ve nitrit karotenin A vitaminine dönüşümünü 
kısıtlar, karaciğerde depolanmayı azaltır ve sindirim kanalında vitamin A’nın 
parçalanmasına yol açar. Yavrunun vitamin A gereksinimi yeterince karşılanamaz 
ise fötusun retinasında bulunan ve görmeden sorumlu konjuge karatinoid 
retinen yetersizliği ya da yokluğu söz konusu olur. Bu durumdan rodopsin ve 
iodopsin pigmentleri de etkilenir. Dolayısıyla buzağılarda bakarkörlük diye 
bilinen amorozis şekillenir. Tiroid bezi nitrat ve nitritlerin fazlalığı durumunda 
iyot emilimini gerçekleştiremez ve bezde büyüme ve fonksiyon bozuklukları 
görülür. Ayrıca nitrit sindirim kanalının asit ortamında ikincil amin ve 
N-substitüentli amidlerle tepkimeye girerek kanserojen özellikli N-nitrozo 
bileşikleri oluşturabilir. (2) Nitrozaminlerin ise mide, barsak, karaciğer, böbrek 
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kanserlerine, nonhodgkin lenfomaya, hipertansiyon ve doğum defektlerine 
neden olduğu bildirilmektedir. (17)

4. Klinik Bulgular

Perakut nitrat zehirlenmesi olgularında klinik semptomlar görülmeden ölüm
şekillenir. (19) Ruminantlarda akut nitrat-nitrit zehirlenmesinde klinik belirtiler 
aniden gelişmektedir. Semptomların görülmesi ve şiddeti methemoglobin düzeyi 
ile yakından ilişkilidir. Alınan nitrat-nitrit düzeyine bağlı olarak hayvanlarda 
halsizlik, gastroenteritis, hipersalivasyon, sancı, kusma, bazen kanlı olabilen 
ishal, kalp ve solunum sayısında artış, mukozalarda ve derinin pigmentsiz 
bölgelerinde siyanoz, ağzı açık soluma, beden ısısında düşme, kaslarda titreme 
ve zayıflık, timpani, poliüri, midriazis, abort ve ölüm görülebilmektedir 
(11,21). İssi ve arkadaşları (21) amonyum nitrat içeren gübreden 4-5 kg 
tüketen iki sığırda klinik semptomların birkaç saat sonra ortaya çıktığını 
belirtmektedirler. En tipik belirti nitrit zehirlenmesiyle ortaya çıkan anoksidir 
(20). Methemoglobin oranının %80 düzeyine ulaşmasıyla hastalarda ölüm 
şekillenir. Ayrıca akut nitrit zehirlenmesinde görülen ani ölümlerin 
nedeninin kan damarlarında oluşan dilatasyon olduğu da belirtilmektedir. (4,)

Kronik olgularda ise toksikasyon belirtileri oluşmadan, nitrat ve nitritin 
A vitamini (21) ve iyot metabolizmasını bozmasıyla ortaya çıkabilecek; 
büyümede gerilik, canlı ağırlık artışında ve yemden yararlanmada azalma, süt 
veriminin azalması, cılız veya anomalili yavru oranının artması gibi semptomlar 
gözlenebilmektedir (11).

5. Nekropsi bulguları

Bulgular çoğunlukla asfeksi ve anoreksiyle ilişkilidir. Solunum ve
gastrointestinal sistem mukozaları koyu kırmızı vişne renginde ve hemorajiktir. 
Mezenterik damarlar genişlemiştir. Kan koyu çikolata rengini almıştır. Genel 
bir siyanoz tablosu hakimdir. Fötusta ise hidrotoraks, asites, epikard altında 
kanamalar ve karaciğerde nekroz göze çarpar. (2) Akciğerlerde kahverengimsi 
renk oluşumu dikkat çeker. ()19 Nitrat-nitrit tayini için laboratuvara gönderilmek 
üzere alınan şüpheli bitki, su ya da içeriklerde bakteriyel fermentasyonu önlemek 
amacıyla numunelerin içerisine kloroform veya formalin eklenmelidir. (20)

6. Tanı

Nitrat-nitrit zehirlenmesinde anamnez, klinik semptomlar ve kanın
çikolata rengini alması gibi belirtiler hastalıktan şüphelendirir. Ancak klorat 
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ve asetilanid zehirlenmesi de benzer semptomlara neden olabilir (2). Solunum 
sistemine ait bozukluklar da siyanid zehirlenmesiyle karıştırılabilir. (11) Kesin 
tanı ise kanda methemoglobin düzeyinin belirlenmesi, yem, su, dışkı, rumen 
içeriği ve idrarda nitrat miktarının belirlenmesiyle konulmaktadır. (11) Kanda 
methemoglobin düzeyinin yüksekliği akut zehirlenmelerde tanı için önemli 
olmakla birlikte kan örneklerinin hemen analizi önem taşır. Çünkü alınan kan 
örneklerinin methemoglobin analizinde yaşanan gecikmeler methemoglobinin 
tekrar oksihemoglobine dönüşümüne ya da başka nedenlere bağlı olarak kanda 
methemoglobin oluşumuna yol açabilir. Methemoglobinin %50’si iki saat 
içerisinde tekrar hemoglobine dönüşmektedir. Bu durumun önüne geçmek 
için analizlerin hızlı yapılmasında ve methemoglobini stabilize etmek için kan 
örneklerinin 20 hacim fosfat tamponu ile seyreltilmesinde fayda vardır. (2)

Nitrat testlerinden diphenylamin bleu (%1 DPB) ve nitrat strip testleri 
kullanılarak zehirlenme sebepleri ve zehirlenme olguları ortaya konulabilir. 
Diphenylamin bleu testi hayvanlara verilen rasyondaki nitrat düzeyini 
belirlemede; nitrit strip testleri ise şüpheli hayvanlardaki serum, plazma, 
gözyaşı akıntısı ve idrarda, ayrıca hayvanlara verilen sularda nitrit düzeyini 
belirlemede kullanılabilecek test yöntemleri olarak yarar sağlamaktadır. (11) 
Diphenylamin bleu testi hayvandan alınan bir damla rumen içeriği ile bir damla 
DPB solüsyonunun karıştırılması ile kolayca yapılabilir. Reaksiyon sonunda 
mavi renk oluşumu nitrit zehirlenmesini ortaya koyar. (20)

Saha şartlarında kanda methemoglobin düzeyinin belirlenmesi amacıyla 
Spot Test yöntemi de kullanılabilir. Bu test için hastalıktan şüpheli ve sağlıklı 
hayvanlardan alınan bir damla kan beyaz renkli kurutma kağıdının farklı 
bölgelerine damlatılır. Kahverengimsi renk oluşumu kanda methemoglobin 
düzeyinin %10 veya daha fazla olduğunu gösterirken, parlak kırmızı renk 
methemoglobin miktarının azlığını, dolayısıyla nitrat zehirlenmesinin 
şekillenmediğini, hayvanın sağlıklı olduğunu ortaya koyar. (19) 

Ayırıcı tanıda ise methemoglobin oluşumuna yol açabilecek hastalıklar 
göz önünde bulundurulmalıdır. Hidrosiyanik asit (HCN), pestisit, üre, CO, 
hidrojen sülfit gibi toksik gazlarla zehirlenmeler, kloratlar, asetaminofen, 
sülfonamid, fenasetin bileşikleri ile oluşabilecek toksikasyonlar ya da 
hipokalsemi, hipomagnezemi olguları gibi non-enfeksiyöz hastalıklar nitrat 
nitrit zehirlenmeleri ile karıştırılabilecek hastalıklardır. (11) Akut nitrat-nitrit 
zehirlenmesinde kan koyu kırmızı renktedir. Hidrosiyanik asit zehirlenmelerinde 
ise kan açık parlak renge sahiptir. Ayrıca akut pulmoner ödem ve amfizem ile 
anaflaktik reaksiyonlar da ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır. (22)
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7. Tedavi

Zehirlenmenin tedavisinde ilk yapılması gereken, alınan nitrat ve nitritin 
vücut tarafından emilimini engellemek olmalıdır. Bu amaçla ön midelerin 
yıkanması, kusturucu ve sürgüt ilaçların kullanılması yarar sağlar. Hipotansiyon 
şekillenen hayvanlara kalp analeptikleri verilebilir. (2) Methemoglobineminin 
sağaltımı için antidot olarak serum fizyolojik ya da distile suda hazırlanan 
%1-2’lik metilen mavisinden 1-22 mg/kg dozlarda damar içi yolla verilebilir. 
(11,20) Metilen mavisinin yarılanma ömrü 2 saattir. Eğer beklenen etki 
görülmezse 6-8 saat sonra doz tekrarlanabilir. Metilen mavisinin çok yüksek 
dozları methemoglobin oluşumunu hızlandırabilir Ayrıca indirgeyici olarak 
askorbik asit preparatları 5-20 mg/kg dozda damar içi yolla kullanılabilir. (2) 
Rumen içerisinde bakterilerin nitrit üretimini azaltmak amacıyla ağız yoluyla 
antibiyotiklerin kullanılması da yarar sağlayabilir. (11) Rumende bakteriyel 
faaliyetlerin azaltılarak nitratın nitrite dönüşümünü engellemek için hayvanlara 
oral yolla soğuk su verilebilir. (21)

8. Korunma

Nitrat-nitrit zehirlenmesinden korunmak için hayvanlara yedirilen rasyon 
içeriklerinin ve suların bu bileşikler yönünden kontrol edilmesi önem arz eder. 
Nitratlı yapay gübrelerin kullanıldığı otlak ve meralara hayvanların girişinin 
engellenmesi ve hayvanların bu gübrelere ulaşımının engellenmesi yarar sağlar 
(2). Ayrıca nitratların nitrite indirgenmesini engellemek amacıyla rasyona 22 
mg/kg dozda klortetrasiklin preparatları ya da formalin eklenebilir. (11, 22)

9. Sonuç

Tarımda kullanılan nitrat içerikli gübrelerin kullanılmasında daha özenli 
davranılması, toprak, bitki ve sularda nitrat birikimine neden olabilecek 
endüstriyel atık uygulamalarına ve küresel ısınmaya karşı duyarlı hareket 
edilmesi, çiftlik hayvanlarında beslenme kaynaklı nitrat ve nitrit zehirlenme 
olgularına rastlanmaması için gerekli önlemlerin alınması, zehirlenme 
olgularında ise en kısa sürede tedavi girişimlerinin başlatılması nitrat ve nitritten 
kaynaklanacak zararların önlenmesinde önem arz etmektedir.
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1. Giriş

Adrenal bezler, böbreklerin kraniyomedialinde yerleşen küçük endokrin 
bezlerdir. Her adrenal bez yapısal ve işlevsel olarak bağımsız iki 
endokrin organdan meydana gelmiş olup korteks ve medulladan oluşur. 

Her bezin medullası, epinefrin ve norepinefrin salgılayan nöroektodermal 
kökenli kromaffin hücrelerinden oluşur (1, 2). Çevreleyen korteks mezodermden 
köken alır ve histolojik olarak üç bölgeden meydana gelir. Bunlar sırasıyla; zona 
glomerulosa (arkuata), normal sıvı dengesi ve dolaşım hacminin korunmasında 
sodyum ve potasyum konsantrasyonlarını düzenleyen başlıca hormon 
mineralkortikoid aldesteron üretir. Orta tabaka zona fasciculata, özellikle 
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kortizol olmak üzere glukokortikoidleri ve iç tabaka zona reticularis cinsiyet 
hormonlarını salgılar. En yaygın bozukluklar adrenal korteksi etkiler ve adrenal 
korteks, klinik önemi çok az olan veya hiç olmayan yaklaşık 30 farklı hormon 
üretir (2, 3). Glukokortikoid ve mineralkortikoidlerin salınım mekanizması 
farklıdır. Aldesteron renin-anjiyotensin-aldesteron sistemi ve plazma potasyum 
seviyesi etkisi altında iken kortizol hipofizden salınan adrenokortikotropik 
hormon (ACTH) tarafından kontrol edilir. Adrenal medulla ise sempatik 
sinir sistemi ile ilişkilidir ve uyarım sonrası kateşolaminler (norefinefrin ve 
epinefrin) salınır (3). Kortizol ve aldesteron kolestrolden sentezlenir ve kortizol 
yapısına ait C-17 üzerindeki hidroksil grubu bu iki hormonu farklı kılarak 
biyolojik aktivitelerinde bir örtüşmeyle sonuçlanır. Ancak glukokortikoid ya 
da mineralkortikoid aktivitesine ilişkin etki sırasıyla kortizol ve aldesteron için 
en yüksektir. Kortizol kanda kortikosteroid bağlayan globülin (transkortin) ve 
daha az olmak üzere albümin tarafından taşınırken, aldesteron başlıca albümin 
tarafından taşınır ve yaklaşık %40’ı bağlı değildir (1).

2. Hiperadrenokortisizm (Cushing Sendromu, Hiperkortizolemi)

Hiperadrenokortisizm (HAC), ilk kez bir nörolog olan Harvey Cushing 
tarafından tanımlanmış ve Cushing sendromu olarak adlandırılmıştır     (4, 
5). Köpeklerde HAC, abdominal obezite, ağırlık artışı, yorgunluk, kas 
atrofisi ve dermatolojik değişiklikler gibi klinik belirtilerle karakterizedir (6). 
HAC aşırı glukokortikoid (spontan) üretimi ya da glukokortikoid tedavisi 
(iyatrojenik) sonucu oluşan köpeklerde sık karşılaşılan endokrinopatilerdendir. 
Spontan hiperadrenokortisizmin (HAC), hipofizer (PD-HAC) ve adrenal 
hiperadrenokortisizim (AD-HAC) olmak üzere iki formu mevcuttur. HAC, bütün 
ırklarda görülmesine karşın en fazla Duschound, Terrier (Yorkshire terrier, Jack 
Russell terrier), Alman Çoban, Poodle, Beagle ve Boxer ırkı köpeklerde daha 
fazla görülmektedir. PD-HAC daha çok orta yaşlı (ortalama 7-9 yaş) küçük ırk 
(<20kg) köpeklerde ortaya çıkarken AD-HAC >20kg’dan büyük ve daha yaşlı 
(ortalama 11-12 yaş) köpeklerde görülmektedir (7, 8). 

2.1. Etiyoloji

Hiperadrenokortisizm üç ana neden kapsamında değerlendirilmektedir. 
Bunlar sırasıyla; hipofiz makro ve mikro adenomlarının neden olduğu PD-HAC, 
adrenal bezlerin tümörlerinin sebep olduğu AD-HAC ve fazla miktarda 
kortikositeroid uygulamasının sonucuna bağlı olarak şekillenen iyatrojenik 
hiperadrenokortisizm (IA-HAC) olgularıdır (9-13).
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2.1.1.	Hipofizer	Hiperadrenokortisizm	(PD-HAC)

HAC’li köpeklerin %80-85’ini PD-HAC oluşturur. Kortikotropik hücre 
adenomları en yaygın hipofiz tümörleridir. PD-HAC’li olguların %90’ı ACTH 
salgılayan fonksiyonel hipofiz tümörü nedeniyle meydana gelir. Aşırı ACTH 
salınımı negatif geri bildirim mekanizmasının aşılmasına adrenal hiperplazi ve 
sürekli kortizol salınımına neden olur (9-13).

2.1.2.	Adrenal	Hiperadrenokortisizm	(AD-HAC)

Adrenal tümörler spontan HAC olgularının %15-20’sini oluşturmaktadır. 
Nadiren çift taraflı olmakla birlikte çoğunlukla tek taraflıdır. Adenom ve 
karsinomlar eşit orandadır. Karsinomlar böbrek, karaciğer ve akciğerlere 
metastaz yapabilirler (9-13).

2.1.3.	İyatrojenik	Hiperadrenokortisizm	(IA-HAC)

Aşırı miktarda glukokortikoid kullanımına bağlı olarak meydana gelir. 
HAC’a ait klinik bulgulara neden olmasına rağmen ACTH uyarım testinde 
hipoadrenokortisizm ile uyumlu sonuç verir (9-13).

2.2.	Klinik	Bulgular

Hiperadrenokortisizm kronik bir hastalıktır ve genellikle değişiklikler yavaş 
gelişir. Bu nedenle hayvan sahipleri tarafından fark edilmez. Klinik belirtiler 
hayvanlar arasında bireysel olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir ve birkaç 
vakada sadece bir veya iki belirti gözlenebilir (2, 5, 7). Hastalık çoğunlukla 5 
ile 16 yaşları arasındaki köpeklerde görülür. Yüksek kortizol ve kortikosteron 
seviyeleri nedeni ile hayvanlarda klinik belirti olarak poliüri, polidipsi, polifaji, 
abdomenin aşağı doğru sarkması, bilateral alopesi, hepatomegali, kas zayıflığı ve 
atrofisi, uyuşukluk, inatçı anöstrus, atrofiye testisler, deride hiperpigmentasyon 
ve kalsiyum birikimi, ısı intoleransı, dişilerde klitoris hipertrofisi ve nörolojik 
bozukluklar gelişebilir. HAC’li köpeklerin çoğunda poliüri, polidipsi, karnın 
sarkması ve çift taraflı alopesi üçlemesi görülür. Kalsinozis kutis, HAC’lı 
köpeklerin yaklaşık %25’inde izlenir. Yüksek glukokortikoid seviyelerinden 
iskelet kasları da etkilenir. Karnın sarkmasının yanı sıra etkilenen hayvanlarda 
kasların zayıflığından dolayı düz ve bükülemez bir bacak duruşu oluşabilir. HAC’lı 
köpeklerde miyotoni veya psöydomiyotoni proksimal appendikular kasların 
ekstensor kaslarında sertliğe yol açar. Bu durum genellikle arka bacağın birinde 
başlar, sonra diğer arka bacağa geçer ve en sonunda ön ayakları etkiler. Böylece 
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özellikle hayvan soğuğa maruz kaldığında veya dinlendikten sonra yürüyüş 
katılaşır. Isı intoleransı olan obez köpeklerde hipertansiyon ve konjestif kalp 
yetmezliği gelişir ve diyafram hareketleri bozulur. HAC olgularında yaygın olarak 
hepatomegali ve solunum güçlüğü görülür. Pulmoner tromboembolizm nedeni ile 
ani gelişen solunum güçlüğü, sağ kalp yetmezliği veya ölüm izlenebilir. Geriatrik 
köpeklerde adrenokortikal karsinomun yırtılması sonucu ani halsizlik ve anemi 
oluşabilir. Hipofiz tümörünün büyüdüğü veya adrenokortikal karsinomunun 
yayıldığı köpeklerde tik, uyuklama, amaçsızca gezinme, körlük, anizorkori ve 
Horner sendromu gibi nörolojik bozukluklar görülebilir (7, 9, 11-14).

Tablo 1. Hiperadrenokortisizmli köpeklerde klinik belirtiler ve fiziksel 
muayene bulguları (11, 13,14).

♦ Klinik Belirtiler ♦ Fiziksel Muayene Bulguları
   Poliüri, Polidipsi    Endokrin alopesi
   Polifaji    Epidermal atrofi
   Hızlı soluma    Kılların yeniden uzayamaması
   Abdominal şişkinlik    Abdominal şişkinlik
   Endokrin alopesi    Hepatomegali
   Halsizlik    Kas atrofisi
   Letarji    Deride hiperpigmentasyon
   Kalsinozis kutis    Komedonlar
♦ Deride;    Kalsinozis kutis
   Hiperpigmentasyon    Testis atrofisi
   İdrar kaçırma    Nörolojik belirtiler 
   Kalıcı anöstrüs (dişiler)    Fasiyal paraliz
   Düşük libido (erkekler) ♦ Solunum güçlüğü;
♦ Nörolojik belirtiler;    Taşipne 
   Stupor    Miyotoni
   Ataksi    Topallık (ligament laksisitesi, yırtığı)
   Daireler çizme
   Amaçsız dolaşma
  Volta atma
  Davranış değişiklikleri
♦ Solunum güçlüğü;
   Taşipne 
   Topallık (ligament problemleri)
   Tutuk yürüyüş (Myotoni)
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2.2.1. Komplikasyonlar

HAC bağlı olarak sistemik hipertansiyon, pyelonefritis, idrar kesesi taşları, 
glomerülopati, proteinüri, konjestif kalp yetmezliği, pankreatitis, insüline 
dirençli diyabet mellitus, steroid hepatopatisi, pulmoner tromboembolizm, kalıcı 
anöstrüs, hipofiz makrotümör sendromu, dejeneratif miyopati ve psödomiyopati 
gibi önemli komplikasyonlar oluşmaktadır (13-16).

Tablo 2. Köpeklerde hiperadrenokortisizme bağlı komplikasyonlar (13,14).

♦ Sistemik hipertanisyon
♦ Pyelonefritis
♦ İdrar kesesi taşları
♦ Glomerülonefropati
♦ Konjestif kalp yetmezliği
♦ Pankreatitis
♦ İnsilüne dirençli diabetes mellitus
♦ Steroid hepatopatisi
♦ Pulmoner tromboembolizm
♦ Kalıcı anöstrüs
♦ Hipofiz makrotümör sendromu
♦ Dejeneratif miyopati
♦ Psödomiyotoni

2.3.	Laboratuvar	Bulguları

2.3.1.	Hematolojik	Profil

Hiperadrenokortisizmli köpeklerin hematolojik profilinde nötrofilik 
lökositoz, monositozis, lenfopeni ve eozinopeni ile karakterize belirgin stres 
lökogramı dikkati çeker. Ayrıca trombositozis ve orta derecede eritrositozis 
(dişilerde androjenlerin kemik iliği üzerine stimülator etkisine bağlı olarak) 
gözlenmektedir (11-14).

2.3.2.	Biyokimyasal	Profil

Hiperadrenokortisizmli köpeklerin biyokimyasal profilinde önemli 
değişiklikler gözlenir. Bunlar serum alkalen fosfataz (ALP), alanin 
aminotransferaz (ALT) ve aspartat amino transferaz (AST) aktivitelerinde 
önemli düzeyde artışlardır. Serum ALP aktivitesindeki artış glukokortikoidler 
(GC) tarafından indüklenen spesifik bir hepatik izoenzimdeki artışa bağlı olarak 
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şekillenir. Serum ALT ve AST aktivitelerinde artış hafif düzeydeki hepatik 
nekrozun yanısıra karaciğerde glikojen birikmesi sonucu meydana gelir. Steroid 
hepatopatisine bağlı olarak bilurubin seviyesi yükselmez, serum safra asitlerinde 
hafif artışlar belirlenebilir. GC’lerin yağ katabolizmasını yükseltmesi sonucu 
hiperkolestrolemi şekillenir. GC’lerin insüline antagonistik etki etmesi ve 
glikonogenezisi artırması sonucu hiperglisemi oluşur. Poliüriye bağlı olarak bazı 
olgularda düşük kan üre nitrojen (BUN) düzeyi şekillenir. GC’lerin fosfrorun 
idrarla atılımını artırmasına bağı olarak hipofosfatemi gelişir. Hiponatremi, 
hiperkloremi ve hipokalemi gibi elektrolit bozuklukları şekillenebileceği 
gibi, sodyum, potasyum ve kalsiyum konsantrasyonları referans aralıkta da 
seyredebilir. İdrar dansitesi (<1.008) düşüktür. GC’lerin aşırı sekresyonuna 
bağlı olarak oluşan immunsupresyon nedeni ile alt idrar yolu enfeksiyonları 
oluşmaktadır. İdrar analizlerinde glikozüri, piyuri ve bakteriüri belirlenir. 
Buna ilaveten proteinüri HAC’lı köpeklerde yaygın bir bulgudur. Proteinürinin 
nedeni, GC kaynaklı sistemik ve glomerülar hipertansiyon, glomerülonefritis 
veya glomerüloskleroz olabilir (7, 13, 14). 

Tablo 3. Hiperadrenokortisizmli köpeklerde belirlenen klinikopatolojik 
bulgular (7, 13, 14).

Tam Kan Sayımı Serum Biyokimya Paneli İdrar Analizi
♦ Nötrofili ♦ Alkalen fosfataz aktivitesinde artma ♦ İdrar özgül ağırlığı

<1.020 (1.008)
♦ Lenfopeni ♦ Alanin aminotransferaz aktivitesinde 

artma
♦ Üriner sistem 
enfeksiyonu

♦ Eozinopeni ♦ Hiperkolestrolemi ♦ Proteinüri
♦ Monositoz ♦ Hipertrigliseridemi
♦ Eritrositozis ♦ Lipemi
♦ Trombositozis ♦ Hiperglisemi

♦ Açlık ve tokluk safra asitlerinde artış

2.4.	Tanı	Yöntemleri

Hiperadrenokortisizmden şüphelenilen olguların tanısında, klinik 
bulgular, fiziksel muayene bulguları, laboratuvar bulguları ve görüntüleme 
yöntemlerinden yararlanılmaktadır (13, 14). HAC’ın laboratuvar tanısı için 
hemotoloji, serum biyokimyası, idrar analizi ve hormon analizleri (tek tek ve/
veya dinamik testler) yapılmaktadır.  Kesin tanı için düşük doz deksametazon 
süpresyon testi (LDDST), yüksek doz deksametazon süpresyon testi (HDDST) 
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ve ACTH uyarım testi yapılabilir. Bazal plazma ya da serum kortizol seviyesinin 
belirlenmesinin günlük ritim ve çeşitli hastalıklara bağlı olarak tanısal önemi 
sınırlıdır (7, 13, 14).

Adrenal fonksiyonların belirlenmesinde ACTH uyarım testi, LDDST 
ve idrar kortizol/kreatin oranından (UCCR), adrenal ve hipofiz tümörlerinin 
belirlenmesinde abdominal radyografi, ultrasonografi, abdominal ve kranial 
bilgisayarlı tomografi (CT) ve magnetik rezonans görüntüleme (MRG) 
yöntemlerinden yararlanılmaktadır (7,11-14).

2.4.1. Adrenal Fonksiyon Testleri

2.4.1.1.	Adrenokortikotropik	Hormon	Uyarım	Testi

HAC’ın izlenmesinde en pratik yaklaşımlardan biri olarak kabul 
edilmektedir. ACTH uyarım testinin amacı, adrenokortikal rezerv kapasitesinin 
değerlendirilmesi ile primer veya sekonder adrenokortikal yetmezliğin 
teşhisidir. İdrar kortizol/kreatinin oranı (UCCR) ve LDDST’ye göre doğruluk 
düzeyi daha düşüktür (5). Deksametazon testlerine göre daha hızlı ve ucuzdur 
ve yanlış pozitif sonuçlarla daha az karşılaşılır. ACTH uyarım testi, köpeklerde 
hipoadrenokortisizm ve IA-HAC’ın doğrulanması ve HAC tedavisinin 
izlenmesinde kullanılan bir testtir    (17-19). ACTH uyarım testi PD-HAC ve 
AT ayırıcı tanısında kullanılmaz (18). HAC’ın güçlü göstergeleri olan olgularda, 
ACTH uyarım testi düşük veya normal çıkarsa, atipik seks hormonu sekrete 
eden adrenal tümörün düşünülmesi gerektiği ve seks hormonları (progesteron, 
17-hidroksiprogesteron, estradiol, testosteron) ile birlikte ACTH uyarım testinin 
tekrarlanması tavsiye edilmektedir (20). Sağlıklı köpeklerde normal kortizol 
konsantrasyonu 100-300 nmol/L olarak kabul edilmektedir (17). ACTH uyarım 
testi sonrası, kortizol konsantrasyonunun 400-600 nmol/L düzeyi, adrenal 
kökenli Cushing; 500 nmol/L ve üzeri kortizol düzeyleri ise hipofiz kökenli 
Cushing olarak yorumlanmaktadır. Kortizol düzeyinin >1000 nmol/L olması, 
hipofiz kökenli Cushing için pozitif sonuç olarak kabul edilmektedir (17). 
ACTH uyarımı, normal köpeklerde serum kortizol konsantrasyonunda 10 μg/dl 
(>300 nmol/L)’nin üzerinde artışa neden olurken, HAC olgularında ise serum 
kortizol konsantrasyonu 20 μg/dl (>600 nmol/L)’nin üzerinde artış gösterir. 
ACTH uyarım testi ile kortizol sekrete eden AT’li köpeklerin %60’ı, PD-HAC’lı 
köpeklerin %85’i teşhis edilebilir. (19) Adrenal tümör kökenli HAC olgularının 
küçük bir kısmında ACTH cevabı normal olabilir. Bu durumda klinik bulgular 
HAC’ı işaret ediyorsa, LDDST tavsiye edilmektedir (17). IA-HAC olgularında 
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hiperkortizoleminin klinik belirtilerine rağmen kortizol düzeyleri düşük olabilir. 
Doğal HAC olgularında, ACTH uyarım testi sonrasında kortizol düzeylerinin 
önemli düzeyde (>150μg/dl) yükselmesi gerekir.

ACTH enjeksiyonu sonrasında kortizol konsantrasyonunun 
değerlendirilmesi (17).

♦ 400-600 nmol/L düzeyi; AD-HAC şüphesi,
♦ 500-600 nmol/L düzeyi; PD-HAC şüphesi,
♦ 600-700 nmol/L düzeyi; PD-HAC şüphesi,
♦ 700-800 nmol/L düzeyi; kuvvetle muhtemel PD-HAC,
♦ 800 nmol/L ve üzeri; PD-HAC için diagnostik olarak kabul edilir.

Tablo 4. Köpeklerde ACTH uyarım testinin yorumlanması (18).

♦ Kortizol konsantrasyonu
♦ <2μg/dl; hipoadrenokortisizm
♦ <6μg/dl; IA-HAC
♦ 6-18μg/dl; Normal
♦ 18-24μg/dl; pozitif spontan HAC
♦ >24μg/dl; güçlü pozitif spontan HAC

2.4.1.2.	Düşük	Doz	Deksametazon	Süpresyon	Testi

LDDST, köpeklerde HAC’ın doğrulanmasında altın standart olarak 
kabul edilmektedir. LDDST spontan HAC’ın izlenmesi ve PD-HAC/AD-HAC 
ayırıcı tanısında kullanılmakla birlikte IA-HAC’ın tanısı ve tedavi cevabının 
izlenmesinde kullanılmaz (18, 22). LDDST’de kullanılan deksametazon dozu 
oldukça düşüktür, stresli hayvanlarda endojen ACTH sekresyonu yanlış pozitif 
sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle test süresince hayvanın stresten uzak 
tutulması ve rahat ettirilmesi önemlidir (5, 17, 19, 22). LDDST’nin sensitivite 
ve spesifitesi sırasıyla %85-100 ve %44-73 olarak bildirilmektedir (22).

Sağlıklı ve stres altında bulunmayan köpeklerde normal kan kortizol 
konsantrasyonu 100-300 nmol/L aralığındadır, düşük doz deksametazon 
(0.01/0.015 mg/kg deksametazon, i.v.) uygulamasından 3 saat sonra yarı 
yarıya azalır, 8 saat sonra ise 20 nmol/L nin altına düşer (17). LDDST’de, 
uygulama sonrası 8. saat örneğinde, kortizol konsantrasyonunun 40 nmol/L 
düzeyinin üzerinde olması, fiziksel ve biyokimyasal değişikliklerle birlikte 
HAC’a yorumlanır (5, 17). Kortizol konsantrasyonun 8. saatteki artışı veya 
süpresyondan kaçış, PD-HAC için diagnostik kabul edilir, teşhis için başka 
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teste gerek yoktur. Serum veya plazma kortizolünün yetersiz süpresyonu (4 
ve 8. saat örneklerinde kortizol konsantrasyonunun >1μg/dL veya >30 nmol/L 
olması) HAC için diagnostik değerdedir, fakat ayırıcı tanıda etkisizdir (19). 
LDDST ayırıcı tanı amacıyla da kullanılmaktadır. LDDST 3. saat örneğinde; 
2 4. veya 8.saat örneklerinde, plazma kortizol konsantrasyonunun bazal 
değerin yarısından daha az olması (5) veya >40 nmol/L olması (21), PD-HAC; 
AD-HAC olgularında kortizol sekresyonu ACTH etkisinden bağımsız olduğu 
için daha yüksek değerler, AD-HAC olarak değerlendirilir. Düşük doz 
deksametazon, PD-HAC’lı köpeklerin %60’ında test sonrası 2-6. saatlerde 
hipofiz kökenli ACTH ve serum kortizol sekresyonunu baskılar, AD-HAC’lı 
köpeklerde ve PD-HAC’lı köpeklerin %40’ında baskılamaz. Bu durumda 
düşük doz deksametazon sonrası 4. saatte serum kortizol konsantrasyonunun 
<1.4 μg/dl olması veya bazal konsantrasyonun %50’sinden düşük olması ya da 
düşük doz deksametazon sonrası 8. saatte serum kortizol konsantrasyonunun 
bazal konsantrasyonun %50’sinden düşük olması baskılama olarak kabul 
edilir (18). 

Tablo 5. LDDST yorumu ve PD-HAC/AD-HAC ayırıcı tanısı (22).

Bazal kortizol 4. saat kortizol 8. saat kortizol Sonuç
Normal <1.4μg/dl <1.4μg/dl Negatif
Normal-Artmış >1.4μg/dl veya >%50

bazal
>1.4μg/dl veya >%50
bazal

PD-HAC 
veya AT

Normal-Artmış <1.4μg/dl veya <%50 
bazal

<%50 bazal PD-HAC

Normal-Artmış >1.4μg/dl >1.4μg/dl AT

2.4.1.3.	Yüksek	Doz	Deksametazon	Süpresyon	Testi

HDDST, köpeklerde HAC’ın araştırılması ve PD-HAC/AT ayırıcı 
tanısında kullanılır (20, 21, 23, 24). PD-HAC’lı köpeklerin çoğunda, 
glukokortikoid geribildirim duyarlılığının azalmasına rağmen, HDDST ile 
ACTH sekresyonu baskılanır (5). AT olgularında, HDDST sonrası 3. ve 8. 
saat örneklemelerinde, kortizol düzeyi hiçbir zaman bazal değerin yarısının 
altına düşmez. Olguların çoğunda hafif düşme görülür veya hiç düşmez 
(17). Kortizol sekrete eden AT olgularında deksametazon verilmesi, plazma 
kortizol konsantrasyonu ve CCR’de paradoksik yükselmeye neden olur. AT 
kökenli hiperkortizolizm PD-HAC’nın baskılanamayan formlarından plazma 
ACTH ölçümü ile ayırt edilebilir. AT olgularında ACTH konsantrasyonunun 
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düşük olması gereklidir. Ayrıca AT varlığı, ultrasonografi, BT ve MRG 
muayeneleriyle de araştırılabilir (5). ACTH bağımlı hiperkortizolizm 
olgularının büyük bir çoğunluğunda ACTH hipersekresyonunun kaynağı, 
hipofiz kökenli kortikotropik adenomdur. ACTH hipersekresyonu hipofiz 
bezinin anterior lobundan ve pars intermediadan orijin alır, olguların %75-
80’inde adenom hipofizin anterior lobunda bulunur. HAC olgularının 
yaklaşık dört yada beşte birinde pars intermediada kortikotropik bir adenom 
vardır ve pars intermedia tümörleri, hormon sentezinin spesifik hipotalamik 
kontrolünün pars intermediada olması nedeniyle anterior lob tümörlerinden 
daha büyüktür. Aynı zamanda pars intermedia glukokortikoid reseptörlerinin 
ekspresyonunu baskılayan direkt nöral kontrol (tonik dopaminerjik 
inhibisyon) altındadır. Bu nedenle pars intermedia orijinli PD-HAC 
olgularında deksametazon supresyonuna direnç gelişebilmektedir. Spontan 
hiperkortizolizmin diğer formlarında, kortizolün aşırı salınımı hipofiz ACTH 
etkisinden bağımsızdır, bu yüzden deksametazondan etkilenmez. Anterior 
lob tümörü nedeniyle glukokortikoid geribildirimine duyarlılığın bozulması, 
HDDST ile gösterilebilir. Plazma kortizol veya UCCR testinde bazal değerin 
%50’sinden fazla azalma PD-HAC’ı doğrular. Hipofiz kökenli bazı olgularda, 
pars intermedia veya dirençli bir anterior lob tümörü nedeniyle %50’den daha 
az bir baskılama olduğu zaman plazma ACTH konsantrasyonunun ölçümü 
gereklidir. PD-HAC olgularında, yüksek plazma kortizol konsantrasyonlarına 
rağmen plazma ACTH konsantrasyonu tamamen baskılanmaz (5). HDDST, 
PD-HAC’lı köpeklerde hipofizden ACTH sekresyonunu baskılamak için 
kullanılır. Uygulama (0.1 mg/kg dekzamethazon, i.v.) sonrası 4. veya 8. 
örneklerinde serum kortizol konsantrasyonunun <1.4 μg/dl veya bazal değerin 
%50’sinden düşük olması, baskılama olarak kabul edilir. (18) Köpeklerde 
PD-HAC olgularında, baskılama daha çok 4. saatte olduğu için 4. saat 
örneğinde kortizol konsantrasyonunun <1.5 μg/dl, 8. saat örneğinde ise kortizol 
konsantrasyonunun >1.5 μg/dl olduğu sıklıkla gözlenir. AT olgularında ise 4 
ve 8. saat örneklerinde (>1.5 μg/dl) baskılanma olmaz (21).

2.4.1.4.	Endojen	Adrenokortikotropik	Hormon	Ölçümü

PD-HAC ve AD-HAC olgularının ayırıcı tanısında kullanılan önemli bir 
testtir (12, 13, 20). ACTH düzeyi hipofiz kökenli olgularda anormal seviyede 
yüksek (>40 pg/ml) iken adrenal kökenli veya IA-HAC olgularında anormal 
düzeyde (<20 pg/ml) düşüktür (17, 19). ACTH referans aralığı köpeklerde 
10-70 pg/ml’dir (18).
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Tablo 6. Köpeklerde ACTH ölçümü (18).

♦ Hiperadrenokortisizmli Köpeklerde ACTH
♦ < 10pg/ml; AD-HAC
♦ 10-45 pg/ml; anlamlı değildir.
♦ >45pg/ml; PD-HAC

2.4.1.5.	 İdrar	 Kortizol/Kreatinin	 Oranı	 (Urine	 Cortisol/Creatinine	
Ratio-UCCR)

İdrar kortizol/kreatinin oranı (UCCR) HAC’ın izlenmesinde önemli 
bir testtir. UCCR idrar kortizol (μmol/l) konsantrasyonunun kreatinin 
konsantrasyonuna (μmol/l) bölünmesiyle elde edilir (19, 21). HAC’dan 
şüphelenilen hastalarda tarama testi olarak kullanılır. Testin yapılabilmesi için 
ev ortamında strese neden olmadan sabah idrarının alınması gerekir. Stres 
nedeni ile yanlış pozitif sonuçlar alınabilir. Sağlıklı köpeklerde referans değeri 
<10x106’dir. Tek örnekte değerlendirme imkânı vermesi açısından avantajlı bir 
testtir, fakat HAC’da kesin teşhis ve tedavi kararı öncesinde dinamik kortizol 
testleri ile doğrulanması gerekliliği (17) ve köpeklerde non-adrenal hastalıklarda 
yanlış pozitif test oranının (%76-79) oldukça yüksek olması dezavantajıdır (19). 
Yüksek sensitivite ve düşük spesifitesine rağmen UCCR, negatif doğruluk 
oranının yüksekliği nedeniyle tavsiye edilmektedir. UCCR normal ise HAC 
yoktur, diğer taraftan UCCR’nin yüksek olması HAC için pozitif bulgudur ve 
LDDST veya ACTH uyarım testi ile doğrulanması gerekir (18,19). UCCR, 
PD-HAC/AD-HAC ayırıcı tanısında güvenilir değildir, fakat UCCR > 100 
olması güçlü pozitif PD-HAC bulgusudur (19).

2.4.2.	Diagnostik	Görüntüleme

Diagnostik görüntüleme (DG) kapsamında, abdominal radyografi, 
abdominal ultrasonografi (AU), bilgisayarlı tomografi (CT), magnetik rezonans 
görüntüleme (MRG) (abdomen ve beyin) PD-HAC ve AD-HAC olgularının 
ayırımında ve tanısında kullanılabilmektedir. Abdomenin tanısal olarak 
görüntülemesi birçok olguda adrenal korteksin beningn ve malignant tümörlerini 
ayırt etmek içinde kullanılabilir (7, 11-14, 19).

2.4.2.1.	Torakal	ve	Abdominal	Radyografi

HAC tanısı yalnızca görüntüleme ile yapılamaz ve hormon testlerine 
dayanmalıdır. Ayrıca, normal büyüklükte adrenal bezlerin bulunması HAC’ı 
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elimine etmez (12). Torasik radyografilerde bronşiyal mineralizasyon görülebilir 
ve HAC tanısı ile uyumludur. HAC olan köpeklerdeki en tutarlı radyografik 
bulgular abdomendeki yağ dağılımının artmasına sekonder olarak abdominal 
kontrastta artma, steroid hepatopatinin neden olduğu hepatomegali, poliürik 
durumda sekonder olarak idrar kesesinde büyüme ve en dikkat çeken bulgu, 
trake, bronşlar, deri ve abdominal damarlar olmak üzere yumuşak dokularda 
kalsifikasyondur. En önemli ancak nadir bulgu adrenal bez bölgesindeki yumuşak 
doku kitlesi veya kalsifikasyondur. Kalsifikasyon sıklığı adenom ile karsinom 
arasında eşit olarak dağılır. Adrenokortikal bir adenomun akciğer paranşimine 
metastazı radyografik muayenede bariz olarak tespit edilir (7, 13, 14).

2.4.2.2.	Abdominal	Ultrasonografi

AU, adrenal bezlerinin boyut ve biçimini değerlendirmek ve abdomendeki 
anormalliklerin aranması için kullanılmaktadır. Adrenal bezin eni en iyi 
aydınlatıcı parametredir. Sağlıklı köpeklerde adrenal bezin maksimum eni 
0.4 ila 0.75 cm arasındadır. HAC olan bir köpekte çift taraflı simetrik normal 
boyutlu veya büyük adrenal bezlerin bulunması PD-HAC’ın neden olduğu 
adrenal hiperplaziye işarettir (7, 13, 14). Choi ve ark. (25) tarafından yapılan bir 
araştırmada küçük köpeklerin adrenal bezlerinin daha küçük olduğu belirlenmiş 
olup normal bir adrenal bezin adrenal hiperplaziden ayırt edilme ölçütü için eşik 
değer olarak 0.6 cm’lik bir eşik değer önerilmiştir. Bento ve ark. (26) tarafından 
yapılan çalışmada ise, adrenal bez dışı hastalığı olan köpeklerden oluşan büyük 
bir popülasyonu kapsayan çalışmada yaşa bağlı olmaksızın ağırlığı 12 kg veya 
daha az olan köpeklerin adrenal bez eninin 0.62 cm’den 12 kg’dan ağır olan 
köpeklerin adrenal bez eninin ise, 0.72 cm’den büyük olmaması gerektiği 
sonucuna varılmıştır. PD-HAC’ı olan köpeklerdeki adrenal bezler benzerdir. 
Ancak boyut ve biçim açısından tam olarak aynı değildir. Sınırları düzensiz değil 
düzgün olmalıdır, genişlikleri 2cm’i geçebilir; bombeli bir kranyal veya kaudal 
kutbu olabilir ve çevre kan damarlarını ya da organları istila etmez. PD-HAC’lı 
köpeklerde bilateral simetrik genişleme, AT’lı köpeklerde soliter adrenal kitle 
ve kontralateral bezin atrofisi beklenir. Bununla birlikte, PD-HAC’lı bazı 
köpeklerde normal görünen adrenal bezler belirlenirken, diğerlerinde adrenal 
kitleyle karıştırılabilecek asimetrik nodüler hiperplazi mevcuttur. Adrenal 
kitleleri olan bazı köpeklerin normal görünen bir kontralateral bezi vardır. Daha 
küçük olan bezin maksimum kalınlığı, asimetrik hiperplaziye (>5 mm) karşı 
adrenal tümörleri (<5 mm) ayırt etmeye yardımcı olur. Bir adrenal tümör tipik 
olarak adrenal bir kitle olarak tanımlanır ve boyutu, maksimum genişliği 1 ila 
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8 cm’den daha büyüktür. Küçük adrenal kitleler (<2cm) çoğunlukla düzgün 
bir kontürdedir ve adrenal bezin sadece bir kısmını distorsiyona uğratabilir. 
Adrenal bezin bir veya her iki kutbu hala normal gözükebilir. Büyük adrenal 
kitlelerle (>4cm) adrenal bez genelde distorsiyona uğrar ve tanınmaz hale gelir. 
Bezin kontürü düzensizleşir ve bitişik kan damarları ile en başta böbrek olmak 
üzere organlara baskı veya yayılma gösterebilir. Bu değişiklikler adrenokortikal 
karsinomu düşündürür ve genellikle kitle ne kadar büyükse karsinom olma 
ihtimali yüksektir. Etkilenmeyen kontrolateral adrenal bez, AD-HAC kaynaklı 
adrenokortikal atrofi nedeniyle küçük veya saptanamaz olmalıdır. Ancak normal 
boyutlu kontraletreal adrenal bez AD-HAC’ı elmine etmez. Klinik bulguların 
HAC’ı desteklediği olgularda bir adrenal kitlenin saptanması ve kontralateral 
adrenal bezin normal ila büyük olması PD-HAC ile birlikte feokromositom, 
fonksiyonel adrenokortikal tümör ya da fonksiyonel olmayan bir adrenal tümör 
olabilen eş zamanlı bir adrenal kitle ihtimalini düşündürür. HAC’ı doğrulanmış 
olgularda normal boyutlu adrenal bezlerin bulunması en çok PD-HAC tanısı 
ile uyumludur. Değişen boyutlarda çok sayıda nodülün görüldüğü bilateral 
adrenomegali bulgusu makronodüler hiperplaziyi gösterir (14).

Tablo 7. Hiperadrenokortisizmli köpeklerde abdominal, torakal radyografi ve 
abdominal ultrasonografi ile belirlenen anormallikler (14).

Abdominal Radyografiler Torakal Radyografiler Abdominal Ultrasonografi
Hepatomegali Trake ve bronşlarda 

kalsifikasyon
Bilateral adrenomegali 
(PD-HAC)

İdrar kesesinde dolgunluk Vertebralarda osteoporozis Adrenal kitle 
(AD-HAC)

İdrar kesesi taşları Adrenokortikal karsinomun 
pulmoner metastazları

Tümör trombusu
 (AD-HAC)

Adrenal kitle Pulmoner tromboembolizm Hepatomegali
Kalsifiye adrenal bez Hipovaskuler akciğer 

sahaları
Hiperekojenik karaciğer

Yumuşak dokularda 
distrofik kalsifikasyon

Alveolar infiltratlar İdrar kesesinde şişkinlik

Kalsinozis kutis Sağ taraflı kardiyomegali İdrar kesesi taşları
Plöral efüzyon Adrenal bezde kalsifikasyon 

(AD-HAC)
Yumuşak dokularda 
distrofik kalsifikasyon
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2.4.2.3.	Bilgisayarlı	Tomografi	ve	Magnetik	Rezonans	Görüntüleme

BT ve MRG hipofiz bezini bir makroadenom için değerlendirmede, 
adrenal bezlerin boyutunu ve simetrisini ölçmede, bitişik damar yapısında 
bir adrenal tümör trombusunu belirlemede kullanılabilir. BT ve MRG için 
başlıca endikasyonlar, makrotümörü düşündüren klinik bulguları olan bir 
köpekte görülebilir bir hipofiz tümörünün varlığını doğrulama veya PD-HAC 
tanısı konmuş bir köpekte hipofiz kitlesinin saptanması halinde sahibinin 
hipofiz irradyasyonu ya da hipofizektomi uygulanmasına istekli olduğunda ve 
adrenalektomi öncesinde adrenal kitlenin boyutu ile kitlenin çevre kan damarları, 
organlar ve vücut duvarına infiltrasyonunun derecesini değerlendirmektir. 
MRG, küçük hipofiz tümörlerini saptamakta, ödem, kistler, kanama ve nekroz 
gibi bağlantılı tümör özelliklerini ortaya çıkarmada ve adrenal bezlerin 
görüntülenmesinde BT’den üstündür (7, 14).

2.5.	Tedavi	Yöntemleri

Hiperadrenokortisizmin tedavisi medikal, şirurjikal veya her ikisinin 
kombinasyonu şeklinde yapılabilir (27-30).

2.5.1.	Medikal	Tedavi

2.5.1.1.	Trilostan	(Vetoryl,	Dechra)	Tedavisi

Trilostan 3-β-hidroksisteroid dehidrojenazı yarışmalı olarak inhibe 
ederek adrenal steroid biyosentezini engelleyen, kısa etkili, sentetik bir steroid 
analoğudur. Trilostan hali hazırda HAC sağaltımında tercih edilen enzim 
blokörüdür. Trilostan PD-HAC ve AD-HAC’ı olan köpeklerde ekilidir ve 
HAC’ı olan köpeklerde klinik belirtileri uzun süre kontrol altına alabilir (27-
30). Trilostan, PD-HAC’için birincil sağaltım yöntemi, Mitotan’ın etkisiz 
kaldığı veya ilaç duyarlılığına ilişkin problemler nedeniyle kullanılabilir 
olmadığı zamanlarda bir alternatif, AD-HAC’ı olan köpeklerde adrenalektomi 
öncesinde HAC’ın neden olduğu metabolik düzensizlikleri tersine çevirme 
aracı ve AD-HAC’a neden olan metastazik adrenokortikal tümörleri olan 
köpeklerde klinik belirtileri kontrol altına almak için medikal bir seçenektir. 
Tedaviye gıda ile günde 1 kez 2-6 mg/kg olarak hesaplanır ve uygulamadan 4 
saat sonra ACTH uyarım testinin sonucuna göre doz ayarlaması yapılır. ACTH 
uyarım testi tedavi başlangıcından sonraki 1-2. haftalarda ve daha sonra 1 ve 3 
ay sonra veya herhangi bir sorun meydana gelirse daha sık olarak yapılmalıdır. 
ACTH uygulaması sonrası kortizol konsantrasyonu <20 nmol/l (<0.7μg/dl) 
ise, 5-7 gün boyunca tedavi durdurulmalı ve daha sonra düşük dozda tekrar 
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başlanılmalıdır. ACTH uygulaması sonrası kortizol konsantrasyonu >120nmol/l 
(>4.3μg/dl) ise, trilostan dozu artırılmalıdır. ACTH uygulaması sonrası kortizol 
konsantrasyonu 20 ve 120 nmol/l (<0.7μg/dl ve >4.3μg/dl) arasında ise ve hasta 
klinik olarak iyi kontrol ediliyorsa doz değiştirilmeden uygulamaya devam 
edilmelidir. Eğer hastanın klinik bulguları zayıf veya sadece kısmen kontrol 
altında ise; dozun günde 2 kez uygulanması gerekebilir (31-35). Trilostan 5, 
10, 30, 60 ve 120mg’lık kapsüller halinde bulunmaktadır. Doz ayarlamaları, 
anamnez, fiziksel muayene bulguları, serum elektrolitleri, ACTH stimülayon 
testi ve UCCR sonuçlarına göre yapılır. Trilostan’ın istenmeyen etkileri, letarji, 
kusma, hipoadrenokortisizm ile uyumlu elektrolit kaymalarıdır. İstenmeyen 
etkiler yok olana kadar Trilostan kesilmeli ve sonrasında Trilostan verilmeye 
daha düşük bir doz, verilme sıklığı veya herikisiyle yeniden başlanmalıdır (31-
33). Çok az olguda Trilostan kaynaklı adrenokortikal nekroz nedeni ile kalıcı 
hipoadrenokortisizm bildirilmiştir. Trilostan tedavisine başladıktan kısa bir süre 
sonra az sayıda köpekte akut ölüm geliştiği bildirilmiştir (36-38).

2.5.1.2.	Mitotan	(o,p’DDD;	Lysodren)	Tedavisi

Mitotan zona fasikülta ve zona retikülarisi seçici olarak yıkımlarken, zona 
glomerulozayı koruma eğiliminde olan insektisit kökenli bir ilaçtır. İnsektisit bir 
ilaç olarak değerlendirilmesi sırasında adrenokortikolitik etkileri belirlenmiştir 
(27-30). Mitotan tedavisi HAC tanısı kesinleştiğinde düşünülmelidir. Güçlü 
etkileri nedeniyle asla ampirik olarak kullanılmamalıdır. Mitotan tedavisinde 
iki tedavi protokolü kullanılmaktadır. ♦ Hipoaderenokortisizm belirtileri 
oluşturulmadan HAC’in kontrol edildiği geleneksel protokol, ♦ bütün adrenal 
korteksin yıkımlandığı medikal adrenaloktemi (HAC’ı hipoadrenokortisizme 
dönüştürmek). Başlangıçta geleneksel protokol tercih edilmektedir. Geleneksel 
protokolde, iki aşama bulunmaktadır; oluşturma (başlatma) aşaması (hastalığın 
kontrol edilmesi), idame (sürdürme) tedavi protokolü (klinik bulguların tekrar 
oluşumunu önlemek için hayat boyu tedavi) dür (34, 35).

♦ Başlangıç (Oluşturulma) Fazı: Mitotan 40-50 mg/kg gün dozda 
(Polidipsi veya eş zamanlı diabestes mellitusu olmayan) 25-35 mg/kg yemekle 
birlikte (az bir miktar bitkisel yağla karıştırıp) günlük doz ikiye bölünerek 
uygulanır. Başlangıç aşamasında düşük doz glukokortikoid (prednizolon, 0,25 
mg/kg gün, oral) kullanılabilir. Sağaltımdan önce hasta sahibi hastanın günlük 
su tüketimini belirler. Sağaltım boyunca hastanın iştahı, su tüketimi, mental 
durumu, aktivitesi, kusma ve ishal takip edilmelidir. İştah ve su tüketimi 
belirgin şekilde azalırsa, depresyon, kusma veya ishal tespit edilirse sağaltım 
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durdurulur ve hipoadrenokortisizm oluşma riskine karşın ACTH stimülasyonu 
yapılarak kortizol seviyesi belirlenmelidir. Olguların çoğunda başlangıç tedavisi 
5-14 günde sonuçlanır. Başlangıç fazı, iştah azalıp günlük su tüketimi 80ml/kg 
ulaştığında tamamlanmaktadır. İlk ACTH uyarım testi HAC belirtileri devam 
etse bile başlangıç fazı sağaltımına başlandıktan 5-7 gün sonra yapılmalıdır (34, 
35, 39, 40).

♦ Sürdürme  (İdame) Fazı: Periyodik olarak Mitotan uygulaması klinik 
bulguların tekarlanmasını engellemek için kullanılmaktadır. Sürdürme tedavisi 
için 50mg/kg/haftalık dozda Mitotan haftada 2 gün veya 3 güne bölünerek 
kullanılır. Tedavinin izlenmesi sürdürme tedavisine başladıktan 6-8 hafta 
ACTH uyarım testi sonucuna göre ve 3-6 ay arayla periyodik olarak ölçülür. 
Kortizol seviyesi ACTH uygulaması sonrası 2-5 μg/dl arasında olmalıdır. 
Hipoadrenokortisizm oluşursa prednizolon (0,25-0,5mg/kg, oral) uygulanırsa 
birkaç saat içinde klinik belirtiler düzelir. Glukokortikoid tedavisine 3-5 gün 
süre ile devam edilmelidir (27-30).   

2.5.1.3.	Ketokanazol	Tedavisi

Kortizol üretiminde görevli sitokrom P-450 enzimini bloke ederek steroid 
sentezini engelleyen sentetik imidazol derviatı antifungal bir ilaçtır. Ayrıca 
ACTH sentezini de dengeler. Başlangıçta 5mg/kg dozda 12 saat ara ile başlanır 
21 gün sonra ilaç uygulmasından birkaç saat sonra ACTH testi uygulanır (27-30,  
39, 40).  

2.5.1.4.	 Selegiline	 (L-Deprenyl)	 Hydrochloride	 (Anipryl,	 Eldepryl,	
Carbex)Tedavisi

Merkezi sinir sisteminde dopamin konsantrasyonunu artıran monoamin 
oksidaz inhibitörüdür. Dopamin hipofizin pars intermidasından salınan ACTH 
sekresyonunu inhibe eder (27-30). PD-HAC olgularının %30’una yakını 
hipofizin pars intermediusuyla ilişkili olduğu belirtilmektedir. Olguların %70’i 
dopaminin etki etmediği hipofizin pars distalisinden kaynaklanan tümörler 
nedeni ile oluşmaktadır. Bununla birlikte selegiline adrenal tümör olgularında 
etkili değildir. Yan etkileri az olmakla birlikte 2mg/kg dozda günde bir kez oral 
kullanılır (41, 42).

2.5.1.5. Medikal Adrenalektomi

Mitotan’ın 50-75mg/kg gün dozda 25 gün kullanımı ile adrenokortikal 
yıkımlanma ve kalıcı hipoadrenokortisizm oluşturulması amaçlanır. Tedavinin 
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üçüncü gününden itibaren glukokortikoid ve mineralokortikoid kullanımına 
başlanır ve hayat boyu devam edilir (27-30, 39, 40).

2.5.2.	Hipofiz	İrradyasyonu	(Radyoterapi)

Hipofiz irradyasyonunun amacı kitleyi küçültmek ve makrotümör 
sendromunun gelişmesini önlemektedir. Köpeklerde PD-HAC tanısı 
konduğunda köpeklerin yaklaşık %50’sinde BT veya MRG ile saptanan hipofiz 
kitlesi bulunur. Hipofiz makrotümör sendromu olan köpeklerde irradyasyon 
başarılı bir şekilde tümör boyutunu küçültmekte ve nörolojik belirtileri 
azaltmakta ya da ortadan kaldırmaktadır. Radyasyon tedavisinin hedefleri 
makrotümörün küçültülmesi, nörolojik bulguların azaltılması veya giderilmesi, 
HAC’ın klinik belirtilerinin azalması veya giderilmesi ile iyi bir yaşam kalitesi 
ile uzun süreli sağ kalımdır. Radyasyon sağaltımından sonra sağ kalım süresini 
etkileyen prognostik faktörlerin nörolojik bulguların şiddeti ile tümör boyutu 
olduğu belirtilmektedir (7, 13, 14). Theon ve ark. (43) nörolojik belirtileri hafif 
olan köpeklerde 25 aylık, şiddetli nörolojik belirtileri olan köpeklerde 17 aylık 
ve nörolojik belirtleri olup sağaltılmayan köpeklerde 5 aylık ortlama sağ kalım 
süreleri belirlemişlerdir. Kent ve ark. (44) tarafından yapılan bir çalışmada 
hipofiz kitleleri olan ve radyasyon sağlatımı uygulanan 19 köpeğin ortalama 
sağ kalım süresinin 1405 gün ve 1, 2 ile 3 yıllık tahmini sağ kalım oranlarının 
sırasıyla %93, %87 ve %55 olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan hipofiz kitleleri 
olup radyasyon sağaltımı uygulanmayan 27 köpeğin ortalama sağ kalım süresi 
551 gün ve 1, 2 ile 3 yıllık ortalama sağ kalım oranları sırasıyla %45, %32 ve % 
25 olarak saptanmıştır. 

2.5.3.	Şirurjikal	Tedavi

2.5.3.1.	Transsfenoidal	Hipofizektomi

Transsfenoidal cerrahi (TSS) tipik olarak bir hipofiz tümörünün cerrahi 
olarak çıkarıldığı bir kraniyotomi prosedürüdür. Küçük hayvan pratiğinde, 
TSS tipik olarak PD-HAC için kullanılır ve son zamanlarda büyümemiş 
adrenokortikotropik hormon (ACTH) üreten adenomların eşlik ettiği PDH-HAC 
için en etkili tedavi şekli olarak kabul edilmektedir. PD-HAC, köpeklerde doğal 
olarak oluşan HAC olgularının yaklaşık %80-85’inin nedenidir ve ACTH üreten 
hipofiz adenomu veya hipofiz ön veya ara lobunda kortikotropun hiperplazisi 
tarafından tetiklenir. Transsfenoidal hipofizektomi (TSH) köpeklerde PD-HAC 
için etkili uzun süreli bir sağaltımdır. Bununla birlikte, kesin tanı, adenom boyutu 
ve büyüme hızı, çevre doku ile ilişkisi, genel durum ve her vakada yer alan 
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nöroşirurjikal prosedür becerisinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, TSS 
uygunluğunu belirlemek için önemlidir. Temel prensip mevcut HAC vakasının 
PD-HAC, yani ACTH üreten bir adenom veya hipofiz ön veya orta lobundan 
kaynaklanan kortikotrop hiperplazisi olduğunu doğrulamaktır (45, 46, 49, 50). 
Endokrinolojik değerlendirmeler, özellikle plazma ACTH konsantrasyonu ve 
diagnositk görüntüleme, özellikle MRG kesin tanı için gereklidir. TSH’nın 
çoğunlukla hipofizleri büyümemiş veya ılmlı ölçüde büyümüş olan köpeklerde 
etkili olduğu belirtilmektedir. Büyümüş hipofiz tümörleri, TSS sonrası sağ kalım 
süresini kısaltabilir, klinik bulguların nüks oranını ve kalıcı sentral diabetes 
insipidus geliştirme riskini artırabilir (47, 48). Bu nedenle, MRG tabanlı 
sınıflandırma sistemine göre düzey IIIA’ya kadar olan adenomların tamamen 
çıkarılması TSS ile nispeten kolaydır ve uzun süreli remisyon ve hayatta kalma 
beklenebilir (45, 46, 49, 50).

2.5.3.2. Adrenalektomi

AD-HAC neden olan adrenokortikal tümörler için tercih edilen sağaltım 
yöntemidir. Preoperatif değerlendirme sırasında çevre organlar veya kan 
damlarlarında metastazik lezyonlar veya yayılma saptanmadığı veya eş zamanlı 
bir hastalığının olmadığı durumlarda endikedir (51-53). Büyük tümöleri olan, 
metastazik lezyonları veya böbrek ya da vücut duvarına infiltre olan tümörlere 
sahip düşük antitrombin III konsantrasyonu ve HAC’ın ileri klinik belirtlerini 
gösteren köpeklerde ciddi post-operatif komplikasyonlar gelişebilir. Bu olgularda 
Trilostan ile sağaltım adrenalektomiye alternatiftir. Trilostan’ın anitümoral 
etkisi yoktur ancak tümör tarafından kortizol sekresyonunu azaltmada etkili 
olup HAC’in klinik belirtilerini kontrol altına almada etkilidir. Opreayon öncesi 
3-4 hafta Trilostan ile sağaltım HAC’in metabolik düzensizliklerini tersine 
çevirebilir ve adrenalektomi ile ilişkili komplaksyonları en aza indirir. Kortizol 
üreten adrenal tümörlerin operasyon sonrasında yönetilmesi, eş zamanlı 
olarak immun sistemin bakılanması, yara iyileşmesinin gecikmesi, sistemik 
hipertansiyon, hiperkoagülasyon, tümörün çevre kan damarları ve yumuşak 
dokulara yayılmış olması, post-operatif olarak pankreatitis gelişme potansiyeli 
ve kitle uzaklaştırıldıktan sonra hipoadrenokortisizm nedeni ile zordur. 
Adrenalektomi tek taraflı yapılıyorsa; kontralateral normal adrenokortikal doku 
fonksiyonel hale geldikten sonra prednizon desteği kesilmelidir. Çift taraflı 
adrenalektomi uygulanan köpeklerde yaşam boyu prednizon sağaltımı gereklidir 
(27-30).
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3. Sonuç

Hiperadrenokortisizm köpeklerde sık karşılaşılan endokrinopatilerden biri 
olmakla birlikte, hasta sahipleri kronik seyirli olmasına bağlı olarak uzun süre 
sonra hastalığın farkına varabilmektedir. Bu nedenle orta yaşlı, geriatrik, bazı 
küçük ve büyük ırk köpeklerde görülme olasılığının yüksek olması nedeni ile 
hipofiz ve adrenal tümörler yönünden kontrol edilmesi önem arz etmektedir. 
Bunun yanında tedavide son yıllarda Trilostan uygulamaları önem kazanmıştır. 
Ayrıca glukokortikoid reseptör antagonistlerinin AD-HAC’ın dopamin ve 
somatostatin inhibitörlerinin PD-HAC tedavisinde etkileri üzerine yapılan 
araştırmalar dikkati çekmektedir.

Kaynaklar

1. Meyer J, Harwey JW. Veteriner Laboratuvar Hekimliği Yorumlama ve 
Tanı. Yeşildere T, Deprem O (Çeviri Editörleri). 1. Baskı, Türkiye: Nobel Tıp 
Kitapevleri; 2010.

2. Ramsey I, Herrtage M. Laboratory evaluation of adrenal diseases. 
BSAVA Manual of Canine and Feline Clinical Pathology. Williers E, Ristic J, 
eds. 3rd Ed. England, Gloucester: BSAVA; 2016:353-372.

3. Barret EJ. Adrenal bez. Medikal Fizyoloji. Baştuğ M, Uzun M, 
Edremitoğlu M, Eroğlu HA (Çeviri Editörleri). 3. Baskı. Türkiye, Malatya: 
Medipres; 2019: 1018-1033.

4. Cushing, H. The basophil adenomas of the pituitary body and their 
clinical manifestations (pituitary basophilism). Obes Res. 1932; (2): 486–508.

5. Kooistra HS, Galac S. Recent advances in the diagnosis of Cushing’s 
syndrome in dogs. Top Companion Anim Med. 2012;27(1):21-24.

6. Kooistra HS, Galac S, Buijtels JJ, Meij BP. Endocrine diseases in 
animals. Horm Res. 2009; 71(Suppl 1):144-147.

7. Behrend E. Canine hyperadrenocorticism. Canine and Feline 
Endocrinology. Feldman E, Nelson R, Reusch C, Scott-Moncrieff J, eds. 4th ed. 
USA, St. Louis: Elsevier; 2015:377–451.

8. O’neill, DG, Scudder C, Faire JM, et al. Epidemiology of 
hyperadrenocorticism among 210,824 dogs attending primary-care veterinary 
practices in the UK from 2009 to 2014. J Small Anim Pract. 2016; 57: 365–373.

9. Bennaim M, Shiel RE, Mooney CT. Diagnosis of spontaneous 
hyperadrenocorticism in dogs. Part 1: Pathophysiology, aetiology, clinical and 
clinicopathological features. Vet J. 2019; 252:105342.1-8.



88    HAYVAN HASTALIKLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

10. Bruyette D. Canine pituitary dependent hyperadrenocorticism series. 
Part 2:diagnostic approach. Today’s Vet Pract. 2016;6(1):36–44.

11. Herrtage ME. Canine hyperadrenocorticism. Mooney CT, Peterson ME, 
eds. BSAVA Manual of Canine and Feline Endocrinology. 3rd ed. Gloucester: 
BSAVA; 2004:150- 171.

12. Behrend EN, Kooistra HS, Nelson R, Reusch CE, Scott-Moncrieff 
JC. Diagnosis of spontaneous canine hyperadrenocorticism: 2012 ACVIM 
consensus statement (small animal). J Vet Intern Med. 2013; 27(6): 1292-1304.

13. Perez-Alenza MD, Melian C. Hyperadrenocorticism in Dogs. Ettinger 
SJ, Feldman EC, Cote´ E, eds. Textbook of Veterinary Internal Medicine: 
Diseases of the Dog and the Cat. 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2017: 1796–
1811.

14. Nelson RW, Maggiore AD. Disorders of the Adrenal Gland. Nelson 
RW, Couto CG, eds. Small Animal Internal Medicine, 6th ed.USA, St. Louis, 
Missouri: Mosby& Elsevier Inc; 2020:857-892.

15. Dunn K. Complications associated with the diagnosis and management 
of canine hyperadrenocorticism. In Practice. 1997;19 (5): 246-255.

16. Nichols R. Complications and concurrent disease associated with 
canine hyperadrenocorticism. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 1997; 
27(2):309-320.

17. Kerr MG. Veterinary Laboratory Medicine Clinical Biochemistry and 
Haematology. 2nd ed. Oxford: Blackwell Science; 2002.

18. Nelson RW. Endocrine, metabolic, and lipid disorders. In: Willard MD, 
Tvedten H, eds. Clinical Diagnosis By Laboratory Methods. 5th ed. St. Louis: 
Elsevier; 2012:156-190.

19. Peterson ME. Diagnosis of hyperadrenocorticism in dogs. Clin Tech 
Small Anim Pract. 2007; 22(1):2-11.

20. Bennaim M, Shiel RE, Mooney CT. Diagnosis of spontaneous 
hyperadrenocorticism in dogs. Part 2: Adrenal function testing and differentiating 
tests. Vet J. 2019; 252:105343.

21. Gilor C, Graves TK. Interpretation of laboratory tests for canine 
Cushing’s syndrome. Top Companion Anim Med. 2011;26(2):98-108.

22. Lane LV, Rizzi TE. Low-dose dexamethasone suppression testing for 
hyperadrenocorticism. NAVC Clinician’s Brief. 2010: 69-73.

23. Ramsey I, Ristic J. Diagnosis of canine hyperadrenocorticism. In 
Practice. 2007; 29 (8):446-454.

24. Cook A. The Diagnosis of canine hyperadrenocorticism. Todays Vet 
Pract. 2019; 9(1):44-50.



KÖPEKLERİN HİPERADRENOKORTİSİZMİNDE TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ       89

25. Choi J, Kim H, Yoon J. Ultrasonographic adrenal gland measurements 
in clinically normal small breed dogs and comparison with pituitary-dependent 
hyperadrenocorticism. J Vet Med Sci. 2011;73(8):985-989.

26. Bento PL, Center SA, Randolph JF, Yeager AE, Bicalho RC. Associations 
between sex, body weight, age, and ultrasonographically determined adrenal 
gland thickness in dogs with non-adrenal gland illnes. J Am Vet Med Assoc. 
2016; 248 (6):652-660.

27. Sanders K, Kooistra HS, Galac S. Treating canine Cushing’s syndrome: 
Current options and future prospects. Vet J. 2018; 241: 42-51.

28. Brown CG, Graves TK. Hyperadrenocorticism: treating dogs. Comp 
Vet Educ. 2007; 29 (3): 132-145.

29. Schofield I, Geddes R, Fenn J, Ramsey I. Update on the treatment 
options for canine hyperadrenocorticism. In Practice. 2020; 42 (10):540-546.

30. Ramsey I, Neiger R. Treatment of canine hyperadrenocorticism. In 
Practice. 2007; 29 (9):512-519.

31. Ramsey IK. Trilostane in dogs. Vet Clin Small Anim. 2010; 40 (2): 
269–283.

32. Lemetayer J, Blois S. Update on the use of trilostane in dogs. Can Vet 
J. 2018; 59(4): 397–407.

33. Archer T. Trilostane for dogs with hyperadrenocorticism. Today’s Vet 
Pract.  2021; 11(6):88-92.

34. Reine NJ. Medical management of pituitary dependent hyperadren-
ocorticism: mitotane versus trilostane. Clin Tech Small Anim Pract. 2007; 22: 
18–25.

35. Reine NJ. Medical management of pituitary-dependent hyperadreno-
corticism: mitotane versus trilostane. Top Comp Anim Med. 2012; 27 (1):25-30.

36. Fracassi F, Corradini S, Floriano D, et al. Prognostic factors for survival 
in dogs with pituitary-dependent hypercortisolism treated with trilostane. Vet 
Rec. 2015; 176: 49.

37. Alenza DP, Arenas C, Lopez ML, Melian C. Long-term efficacy 
of trilostane administered twice daily in dogs with pituitary-dependent 
hyperadrenocorticism. J Am Anim Hosp Assoc. 2006; 42: 269–276.

38. Neiger R, Ramsey I, O’Connor J, Hurley KJ, Mooney CT. Trilostane 
treatment of 78 dogs with pituitary-dependent hyperadrenocorticism. Vet Rec. 
2002; 150:799–804.

39. Peterson ME. Medical treatment of canine pituitary-dependent 
hyperadrenocorticism (Cushing’s disease). Vet Clin North Am Small Anim 
Pract. 2001; 31: 1005–1014.



90    HAYVAN HASTALIKLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

40. Peterson ME, Kintzer PP. Medical treatment of pituitary dependent 
hyperadrenocorticism mitotane. Vet Clin North Am Small Anim Pract.1997; 
27(2): 255-272.

41. Peterson, ME. Medical treatment of pituitary-dependent 
hyperadrenocorticism in dogs: should L-Deprenyl (Anypryl) ever be used? J 
Vet Intern Med.  1999; 13: 289–290.

42. Bruyette DS, Ruehl WW, Entriken T, Griffin D, Darling L. Management 
of canine pituitary-dependent hyperadrenocorticism with l-deprenyl (Anipryl). 
Vet Clin North Am Small Anim Pract. 1997; 27(2):273-286.

43. Théon AP, Feldman EC. Megavoltage irradiation of pituitary 
macrotumors in dogs with neurologic signs. J Am Vet Med Assoc. 1998; 213 
(2): 225-231.

44. Kent MS, Bommarito D, Feldman E, Theon AP. Survival, neurologic 
response, and prognostic factors in dogs with pituitary masses treated with 
radiation therapy and untreated dogs. J Vet Intern Med. 2007; 21(5):1027-1033.

45. Hara Y. Transsphenoidal surgery in canines: safety, efficacy and patient 
selection. Vet Med (Auckl). 2020; 11: 1–14.

46. Moore SA, O’Brien DP. Canine pituitary macrotumors. Comp Vet 
Educ. 2008; 30 (1):34-41.

47. Hara Y, Teshima T, Taoda T, et al. Efficacy of transsphenoidal surgery 
on endocrinological status and serum chemistry parameters in dogs with 
Cushing’s disease. J Vet Med Sci. 2010;72(4):397-404.

48. Teshima T, Hara Y, Taoda T, Teramoto A, Tagawa M. Central diabetes 
insipidus after transsphenoidal surgery in dogs with Cushing’s disease. J Vet 
Med Sci. 2011;73(1):33-39.

49. Ihle SL. Pituitary corticotroph macro tumors diagnosis and treatment. 
Vet Clin North Am Small Anim Pract. 1997; 27(2): 287-297.

50. Menchettia M, De Risiob L, Gallia G, et al. Neurological abnormalities 
in 97 dogs with detectable pituitary masses. Vet Q. 2019; 39 (1):57–64.

51. Scudder C, Kenny P, Niessen S. Treatment of canine and feline 
hyperadrenocorticism: trilostane and the alternatives. Comp Anim. 2015; 20 
(4):230-238.

52. Beard K. Hyperadrenocorticism: the disease, diagnostics, and treatment 
for dogs. Vet. Nur. 2015; 6(1): 26-32.

53. Kintzer PP,  Peterson ME. Diagnosis and management of canine 
cortisol secreting adrenal tumors. Vet Clin North Am Small Anim Pract.1997; 
27(2): 299-307. 



91

B Ö L Ü M  V I

NEONATAL BUZAĞILARDA ROTA VE 
CORONA VİRUS İSHALLERİ

Rota	and	Corona	Virus	Diarrheas	in	Neonatal	Calves

Emre SAYAR1 & İhsan KELEŞ2 
1Yozgat Bozok Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,
Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat,  

Türkiye e-mail: emre.sayar@bozok.edu.tr  
ORCID: 0000-0002-7377-0044

2 Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 
Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri,  

Türkiye e-mail: ihsankeles@erciyes.edu.tr  
ORCID: 0000-0001-5751-9450

1. Giriş

Yenidoğan buzağılarda ishale neden olan birçok etken bilinmektedir. 
Mikroorganizmalar; çevre ve yönetim koşullarıyla bağlantılı olarak 
hastalığa sebep olur (1). Viral mikroorganizmalar arasında başlıca 

Bovine Rotavirus (BRV) ve Bovine Coronavirus (BCoV) yer almaktadır. Öte 
yandan, BCoV genç sığırlarda solunum sistemi enfeksiyonlarına da sebep 
olmaktadır (2).  BCoV ilk olarak ABD de 1973’ de Mebus ve arkadaşları 
tarafından diyare etkeni olarak belirlenmiştir. Dünya genelinde yapılan 
çalışmalar sonucunda buzağı ölümlerinin gelişmiş ülkelerde %2-%12 civarında 
olduğu, gelişmekte olan ülkelerde ise bu oranın fazla miktarda artarak %30-
35’lere çıktığı bildirilmiştir (3). 

Neonatal ishallerin, neonatal dönemdeki buzağılarda bildirilen hastalıklar 
içerisinde en fazla ölüm oranına (%24,6) sahip olduğu belirlenmiştir (4).  0-6 
aylık buzağılarda ise genel olarak mortalite oranının %11,7 olduğu, bunun %10’ 
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unun ishal, %55,4’ ünün pnömoni, %21,9’ unun septisemi kaynaklı ve %11,8’ 
inin ise diğer sebeplerden dolayı olduğu belirtilmiştir (5). 

Neonatal buzağı ishallerinde gözlenen yüksek mortalite oranının nedeni; 
etiyolojik etkenlerin çok karmaşık olması, etkin bir tedavinin zor olması ve ishal 
sonucu kaybedilen sıvının zamanında yerine konulamamasına bağlanmıştır (6). 
Öte yandan yeni doğan buzağılarda hastalıklara karşı bağışıklık mekanizması 
tam olarak gelişmemiştir. İneklerde plasenta yapısı (syndesmochorial plasenta) 
ve antikorların büyük olması nedeniyle anneden yenidoğan buzağıya antikor 
geçişi olamaz. Bu nedenle yavrular doğduktan sonra yeterli immunoglobuline 
sahip değillerdir ve yeterli düzeyde ağız sütü (kolostrum) alana kadar her türlü 
hastalık etkenlerine karşı savunmasızlardır (7-9). Barınak yapısı ve şartlarının 
kötü olması, hayvan sayısının fazla olduğu işletmelerde kullanılan araçların 
dezenfeksiyonunun yeterli düzeyde olmaması ve doğumdan sonra yavrunun 
göbek kordonu bakımının yapılmaması gibi dış etkenler de ishalin etiyolojisinde 
önemli rol oynar (10,11). Neonatal dönemde karşılaşılan hastalıklardan dolayı 
buzağılarda gelişme geriliği ve ergin yaşa ulaşmış hayvanların performans ve 
verimlerinde düşüş olduğu belirlenmiştir (12).

2. Rotavirus

Rotaviruslar, reoviridae ailesinde, kübik, zarsız, boyutları 60-80 nm 
ve çift iplikçikli RNA içerir. Bu virüsler hem hayvan hem de insanlarda 
gastroenteritise neden olma konusunda birinci derecede sorumlu patojenlerdir 
(13). Rotavirus genomu 6 yapısal ve 6 yapısal olmayan proteini şifreler. Bu 
proteinlerden dış kapsülde bulunan VP4 (proteaz duyarlı protein) ve VP7 
(glikoprotein yapıda) nötralizan antikorların oluşmasını tetikler. Bu proteinleri 
şifreleyen gen bölgelerinin yapısındaki farklılıklar dikkate alınarak, rotaviruslar 
sıralı bir şekilde G ve P genotiplerini oluşturur (14). Bu zamana kadar farklı 
hayvan türlerinde ve insanlarda 37 G ve 27 P genotip belirlenmiştir (15). 
Sığırlarda genellikle bildirilen G genotipleri G6, G8 ve G10, P genotipleri P1, 
P5 ve P11 olarak bilinse de bunlardan farklı G ve P genotipe sahip rotaviruslar 
da belirtilmiştir (16-18). Bu viruslar ısıya dayanıklı olup 70 oC’ de etkisini 
sürdürebilmektedir. Kloroform ve etere karşı dayanıklıdırlar. pH’ sı yüksek olan 
ortamlarda dış kapsülünde bulunan ve hemaglütinasyon özelliğine sahip VP4 
yapısı bozulur (4). 
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Resim 1. Rotavirusların replikasyon aşamaları (19)

Neonatal buzağılarda görülen ishallerde rotaviruslar ön sırada yer almaktadır 
(20,21). Bu virüsler çevre şartlarına karşı dirençli olduğundan aylarca hayatta 
kalabilirler. Böylece BRV ile enfekte olmuş buzağıların dışkıları, enfeksiyonun 
yayılmasında önemli ölçüde etkilidir (22). BRV enfeksiyonu genellikle 2-21 
günlük yaştaki yavrularda kendini gösterir. Neonatal hayvanların beslenmesi 
için aldığı süt, çok farklı gastrointestinal pH düzeyleri ve bağırsak epitel 
hücrelerindeki diğer enfeksiyonlar, rotavirusların hayatlarını sürdürebilmeleri 
için uygun bir ortam hazırlar. Bu virüsler kısa bir kuluçka süresine sahip olup 
enfekte olan hayvanlarda perakut ishale neden olurlar.

 Virüs, ince bağırsaklarda bulunan papillalardaki epitelyum hücrelerine 
yerleşir. İnce bağırsaklarda bulunan villuslardaki atrofi ve kript hücrelerinde 
oluşan proliferasyondan dolayı emilim azalarak sekresyon artar. Sindirim 
sisteminin bozulmasıyla; sulu, mukoid ve sarı renkte ishal şekillenmiş olur. 
Etken ağız yoluyla vücuda giriş yaptıktan 16-24 saat sonra klinik belirtiler; 
depresyon, salivasyon, iştahsızlık ve sulu sarı ishal görülmeye başlar (23). 
Rotavirusla enfekte olmuş ishalli buzağılarda teşhis genellikle dışkıda virus 
veya virus antijeninin varlığının belirlenmesi esasına dayanır. Enfekte olan 
hayvanlar virüsü gaita ile saçarak sürüde enfeksiyonun yayılmasına sebep olur 
(24-26). Dünyanın değişik ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’ de de rotavirus 
enfeksiyonlarının varlığı serolojik ve virolojik çalışmalarla belirlenmiştir (27). 
Son yıllarda ishalin oluşmasında büyük role sahip bu etkenin gaitadan, hızlı bir 
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şekilde etiyolojik olarak belirlenmesi için immunokromotografik test kitlerinin 
yüksek duyarlıkla, pratik olarak laboratuvar ortamı gerekmeden saha şartlarında 
da uygulanabileceği belirlenmiştir (28,39). 

Rotavirus ile enfekte olan buzağılardaki patolojik değişiklikler; 
villusların kısalması veya epitelyum hücrelerinin kaybı ve çok sulu bir ishal 
ile karakterizedir (30). Enfeksiyon esnasında şekillenen bağırsak epitel 
hücrelerindeki yıkımlanmaya bağlı olarak gelişen malabsorbsiyon ile su, 
sodyum ve disakkaritlerin emilmesi azalır. Emilemeyen karbonhidrat, protein 
ve yağlar, sonraki bağırsak bölgesine geçer ve sıvı-elektrolit dengesi olumsuz 
bir şekilde değişime uğrar. Bundan dolayı değişen sıvı-elektrolit dengesinin 
hızlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir. 

Rotavirus enfeksiyonundan dolayı, viral enterotoksin (NSP4) salgılanması, 
villuslarda olgun enterositlerin yıkımlanması ve hasarlı hücrelerdeki vazoaktif 
bileşenler tarafından enterik sinir sisteminin aktivasyonu olayları meydana 
gelmektedir. NSP4 hücre içerisinde bulunan kalsiyum depolarındaki kalsiyumun 
serbest kalmasında etkilidir. Böylece hücre oluşumunun temelinde görev alan 
tubulin ve aktinler etkilenir ve hücre yıkımlanır. Ayrıca, enfeksiyon sonrasında 
epitel hücrelerinin apikal yüzeyinde yer alan sükroz, laktaz ve maltaz gibi 
enzimlerin sentezi de azalır ve böylece disakkaritlerin emilmesi de engellenmiş 
olur (31). 

Resim 2. Buzağıda rota ve corona virus kaynaklı sulu ishali (32) 

3. Coronavirus

Coronaviruslar, coronaviridae ailesine ait şapkalı, zarflı ve yaklaşık 
olarak 24000-31800 nükleotide ve RNA genomuna sahip olan virüslerdir (33). 
Coronaviruslar serolojik ve genetik olarak 4 alt gruba ayrılır, bunlar; Alpha, 
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Beta, Gama ve Delta coronaviruslardır (34). İlk olarak coronaviruslar ile 
ilgili belirtilen hastalık felin enfeksiyöz peritonitistir (35). Bununla birlikte, 
kanatlılarda coronaviruslar ilk olarak 1950’li yıllarda TGEV (Transmissible 
gastroenteritis virus), IBV (Infectious bronchitis virus) ve MHV (Marek 
herpesvirus) hastalıklarına neden olmuştur (36). Bugüne kadar çeşitli salgınlarla 
hayatımızda yerini almıştır. Coronaviruslar geride bıraktığımız son 20 yılda 
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) ve MERS (Middle East Respiratory 
Syndrome) adında iki büyük salgına sebep olmuştur. 

Bovine Coronavirus (BCoV) enfeksiyonları sığırlarda üç farklı klinik 
belirtilerle kendini gösterir. Bunlar; ishal, ergin sığırlarda respiratorik hastalıklar 
ve hemorajik ishaldir (37).

Coronaviruslar 1-30 günlük yaşta olan neonatal buzağılarda ishale, 
5-12 aylık olan genç hayvanlarda solunum sistemi enfeksiyonlarına ve ergin 
sığırlarda ise kış dizanterisi adı altında bilinen sindirim sistemi hastalığına 
sebep olmaktadır. Ülkemizde buzağı ishallerine yönelik yapılan çalışmalarda, 
coronavirus ishalleri %13-35 oranında neonatal dönem hastalıkları arasında 
yerini alır (38). 

Coronaviruslarda bulunan spike proteini, antikorları nötralize eder, 
bununla birlikte virüslerin hücre içerisine girişinde ve patogenezde önemli rolü 
vardır. Virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar ilk olarak ince bağırsakta başlar 
ve tüm ince bağırsaklarla birlikte kolona da yayılır. Mikroskobik olarak, enfekte 
olan ince bağırsak villusları ve kolonik kript hücreleri atrofik hal alır. Lamina 
propria ise nekrozlaşmıştır. Enfekte olan buzağılardaki klinik semptomlar, 
virüsün kript enterositlerine hasar vermesinden dolayı genellikle uzun zaman 
alır (39). Klinik belirtilerin başında iştahsızlık, kilo kaybı, durgunluk, dengesiz 
yürüyüş veya ayağa kalkamama, dehidrasyon ve sulu ishal gözlemlenir. 
Enfeksiyon, özellikle bağışıklık sistemi iyi gelişmemiş bir buzağıda yıkıcı 
etkiye sebep olabilir. Bu durumda şekillenen dehidrasyon hızlı bir şekilde 
düzeltilemez ise kalp yetmezliği ve akut şoka bağlı olarak ölüm şekillenmesi 
yüksek ihtimaldir (40).  
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Resim 3. Coronavirus ve Rotavirus kaynaklı buzağı ishalleri (41)

4. Teşhis 

Rotavirüs ve koronavirüs enfeksiyonlarını teşhis etmek için genellikle 
dışkı kullanılır. Dışkıdan teşhis, direkt olarak virüs veya virüs antijenlerinin 
olup olmadığı tespitine dayanır. Bu nedenle en fazla, bağırsaktan alınan doku 
parçaları, dışkı ve bağırsak içeriği kullanılır. Belirtilen virüsleri hücre kültüründe 
üretmesi zor olduğundan teşhis amaçlı bu yönteme çok başvurulmamıştır. Viral 
enfeksiyonların direkt teşhisinde bağırsak içeriğinden veya dışkıdan Real Time 
PCR, elektron mikroskopi (EM), virüs strip kitleri ve Enzyme Linked Immuno 
Sorbent Assay (ELISA) ile birlikte virüsün hemaglütinasyon özelliğine göre 
teşhis yöntemleri kullanılırken, indirekt teşhis olarak ELISA ve immünofloresan 
antikor (IFA) gibi testler kullanılır. Saha şartlarında kullanımı daha kolay olan 
ve sadece dışkı kullanarak güvenilir sonuç alınan immunokromatografik hızlı 
tanı kitleri de yaygın olarak kullanılmaktadır (42).  

5. Aşı Uygulaması

Neonatal buzağı ishallerine neden olan rota, corona ve E. coli etkenlerine 
karşı aşılar etkindir. Gebe hayvanlara yapılan aşı uygulamaları kolibasillozise, 
rota ve corona viruslarına karşı kolostrum ile buzağılara aktarılacak yüksek 
antikor düzeyi süt işletmeleri için oldukça önemlidir. Özellikle aşı uygulanmayan 
işletmelerde ishal salgın oranının daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Gebe 
hayvanların aşılanması kuru dönemde 4 hafta arayla 2 kez yapılarak E. coli K99 
suşuna karşı kolostral antikor titresini artırabilir (43). 
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6. Sağaltım

Hastalığa yakalanmış olan bütün buzağılarda tedavi olarak genel amaç, 
gram negatif spektrumuna sahip olan antibiyotiklerin parenteral uygulanması, 
meloksikam veya fluniksin-meglumin gibi steroid olmayan antienflamatuar 
ilaçların kısa süreli olarak uygulanması ve iyi bir beslenmedir. Genel olarak 
başarılı tedaviler, propiyonat ve asetat etken maddesine sahip olan oral 
solüsyonların uygulanması ve kronik olarak etkilenmiş hayvanlarda B kompleks 
vitaminleri ve yağda çözünen vitamin uygulamalarıdır. 

İshal görülen buzağılarda sebep ne olursa olsun bağırsaklarda bulunan 
Escherichia coli bakteri sayısında artış gözlenmektedir. Bu sebeple ishal olan 
buzağıların %30’ unda E. coli sebebiyle bakteriyemi görülür. Bu bakteriyemiyi 
tedavi edebilmek için antibiyotik uygulamaları, bağırsak ve kanda bulunan E. 
coli’ ye göre yapılmalıdır. Klortetrasiklin, oksitetrasiklin, amoksisilin, neomisin, 
streptomisin, sülfamezatin, sülfakloropridazin ve tetrasiklin tedavileri Amerika 
Birleşik Devletleri’ nde etkili olarak kullanıldığı bildirilmektedir (41). 

Sistemik olarak hastalığa yakalanan buzağılarda kullanılan antibakteriyel 
ajanlar genellikle, amoxicilin veya ampicillin tryhidrate, fluoroquinolone, 
sulfanamidler ve ceftiofurdur. Ampicillin tryhidrate veya amoxicillin (10mg/kg 
dozda intramüsküler, 12 saat arayla) ve ceftiofur (2,2mg/kg dozda intramüsküler/
derialtı, 12 saat arayla) minimum 5 gün hasta hayvanlara uygulanmalıdır. 
Paranteral olarak uygulanan bu ilaçlar yapılacak bölgeden dolayı kas tabakasını 
en az hasara uğratacaktır ve emilim için en ideal yoldur. Danofloksasin (1,25-
2,5 mg/kg, intramüsküler, 12 saat arayla) ve enrofloksasin (2,5-5 mg/kg, 
intramüsküler, 12 saat arayla) gram-negatif bakterilere karşı savunmada oldukça 
etkindir (44-45).

Enfekte olmuş ishalli buzağılarda dışkıyla birlikte fazla miktarda 
sıvı kaybı olduğu için kaybedilen sıvı tekrar yerine koyulmalıdır. Sıvıyla 
birlikte metabolizma için hayati öneme sahip elektrolitlerde atıldığından 
metabolik değişiklikler de ortaya çıkar. Bunu kompanze etmek için farklı 
kompozisyonlardaki elektrolit solüsyonlar hasta hayvanlara oral veya paranteral 
yolla takviye edilir. Bu sıvıların uygulanma şekli hastanın emme refleksi olup 
olmadığına ve dehidrasyon derecesine göre farklılık gösterir. Dehidrasyon 
derecesi %8’ in altında olan ve emme refleksi olan buzağılarda oral sıvı takviyesi 
yapılır. Dehidrasyon derecesi %8’ in üzerinde ve emme refleksi olmayan 
buzağılara ise intravenöz sıvı uygulamaları yapılmaktadır. 
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Tablo 1. Hidrasyon durumunun belirlenmesinde  
kullanılacak fiziksel muayene parametreleri (46).

Dehidrasyon Şiddeti

Klinik Parametre
Hafif Şiddetli 

(%4-6)
Orta Şiddetli 

(%7-9)
Şiddetli (>%10)

Cervical Deri 
Elastikiyeti

4-5 sn. 5-7 sn. >7 sn.

Göz Küresi Konumu 2-3 mm. 3-4 mm. 6-8 mm.

Oral Mukoza
Nemli, ılık ve 

pembe
Yapışkan, ılık ve 

solgun
Kuru, soğuk ve 

solgun
Ekstremiteler Sıcak Soğuk Soğuk

Hal-Durum Ayakta, alert
Sterna yatıyor, 

uyuşuk
Lateral yatıyor, 

depresif

Damar yolu ile verildiğinde komplikasyonlara neden olacak fosfor 
ve potasyum bileşenlerinin, oral yolla oral rehidrasyon solüsyonları (ORS) 
hipofosfatemi ve hipokalemi olgularında güvenli bir şekilde verilmesine olanak 
sağlar. Alınan suyun etkili bir şekilde bağırsak mukozasından emilmesi için 
ORS’ lerde yeterli miktarda sodyum bulunması gerekir, yeterli olması için 
ORS’ lerin en az 60-120 mmol/l sodyum bulundurması gerekir. Yeni doğanların 
bağırsaklarındaki emilim iyi ise hipertonik solüsyonlarda bulunan glikozun 
tamamına yakınının metabolizma için faydalı olacağı belirtilmektedir. 

7. Parenteral Solüsyonlar

Pratikte genel olarak 4 çeşit solüsyon kullanılır. Bu solüsyonlar kolloidler, 
kristalloidler, kan ve serum ürünleri, parenteral besleme solüsyonlarıdır.

Tedavide en sık kullanılan solüsyonlar kristalloidlerdir ve yapı olarak 
elektrolit, su ve glikoz içerir. Kristalloidler doğru miktarda ve zamanda 
verildiğinde, metabolizma rehidrasyonunu ve elekrolit/asit-baz dengesini 
en ideal şekilde sağlayan sıvılardır. Serum proteinleri damardaki onkotik 
ve az miktarda da olsa ozmotik basınca sebep olduklarından eklenen sıvının 
damarda tutulmasını ve transportunu sağlamaktadır. Hipoproteinemik vakalarda 
parenteral olarak verilen sıvılardan dolayı generalize ödeme ve daha spesifik 
olarak pulmoner ödeme neden olunabilir.

İshal görülen vakalarda elektrolitlerin dengesizliği sonucu metabolik 
asidoz şekillenebilir. Bunun önlenmesi için izotonik ve hipertonik sodyum 
bikarbonat solüsyonları (%5 veya %8,4 NaHCO3) kullanılabilir. Sodyum 
bikarbonat ihtiyacı yeni doğan buzağılarda; 
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İhtiyaç duyulan bikarbonat (mEq) = baz açığı × vücut ağırlığı × 0.6, 
formülüne göre hesaplanarak uygulanır. 

Belirlenecek olan baz açığı kan gazı analizi sonucunda görülebilir (47). 
Asidifiye edici solüsyonlar olarak genellikle %0.9 NaCl ve Ringer 

solüsyonu kullanılır. Bu solüsyonlar stazis, gastrointestinal obsturksiyon ve 
anoreksi gibi sebepler sonucu şekillenen metabolik alkolozis vakalarında 
uygulanır (48). 

Kolloid sıvıların molekül ağırlıkları fazladır ve damar içerisinde uzun 
süre kalarak intravasküler hacmin artmasını sağlar. Takviye olarak kullanılan 
kolloidler izotonik olsalar bile onkotik özelliklerinden dolayı intersitisyel 
bölgeden intravasküler bölgeye sıvı geçişine neden olarak kalp debisini ve 
plazma volümünü artırırlar (49).

8. Korunma ve Kontrol

Neonatal buzağılarda ilk olarak bakım anne karnında başlar. Özellikle 
bu dönemde kaliteli yemler kullanılmalıdır. Kuru dönemde şekillenecek olan 
yetersiz ve kötü beslenme, stres faktörlerindeki artış ve transport, düşük kalitede 
ve yetersiz kolostrum üretimine sebep olmaktadır. Yenidoğanların yaşamını en 
iyi şekilde devam ettirebilmesi ve hastalıklara karşı savunma mekanizmalarının 
iyi olması için kaliteli, zamanında ve yeterli miktarda kolostrum almaları 
elzemdir. Ağız sütü kalitesini, içerdiği IgG seviyesi belirler. 

Kolostrum yenidoğanlara doğumdan sonraki ilk 3-4 saat içerisinde, canlı 
ağırlığının %5-6’ sı, geri kalan %5-6’sı (toplam günlük %10-12) ise ilk 6-12 saat 
içerisinde biberonla verilmelidir. İshallere sebep olan etkenler içerisinde yer alan 
rota ve corona viruslara karşı gebe hayvanlar gebeliğin 7. ve 8. aylarında 2 doz 
şeklinde aşılanmalıdır. Bu aşılamayla kolostrumda yüksek antikor seviyelerine 
ulaşılabilir. Doğumda kullanılacak ekipmanlar temiz olmalıdır. Doğumdan sonra 
buzağıların barınacağı kulübeler, beslenmesinde kullanılacak araç ve gereçler 
kontamine olmuş şekilde kullanılmamalıdır (50). 

9. Sonuç

Neonatal buzağılarda doğumdan sonra bağışıklık sistemleri iyi 
gelişmediğinden hastalıklara karşı oldukça savunmasızdır. Bu sebeple en büyük 
patojenlerden olan rota-corona ishalleri bu dönemde ciddi problemler oluşturur. 
Bunu önlemek adına ilk adım gebe hayvanın özenli bakım beslenmesidir. 
Yenidoğanların doğumdan hemen sonraki alması gereken kolostrumun 
kaliteli olması için gebe hayvanın düzenli bir şekilde beslenmesi şarttır. 
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Neonatal buzağıların bağışıklık sistemlerinin gelişiminde kolostrum büyük 
rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda buzağıların çoğu kolostrum 
yönünden düzensiz, yetersiz beslenme ve hijyenik olmayan koşullar sonucu 
enfeksiyona yakalandıkları ortaya koyulmuştur. 
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1. Giriş

Listeria spp doğal tabiatta saprofit olarak yaşayan ara sıra memeliler, 
kuşlar, keseli hayvanlar ve sürüngenler dahil olmak üzere birçok çeşitli 
omurgalı hayvanlarda hastalığa neden olan gram pozitif bakterilerdir. 

Günümüzde L. monocytogenes, L. seeligeri, L. ivanovii, L. innocua, L. grayi ve L. 
welshimeri olmak üzere 6 türden oluşmasının yanısıra sadece L. Monocytogenes 
ve L. İvanovii patojen olduğu ifade edilmektedir (1,2). 

Listeriozis, Listeria monocytogenes’in neden olduğu ciddi ve yaşamı 
tehdit eden zoonotik potansiyele sahip, küresel olarak dağılmış bakteriyel 
enfeksiyondur. Silaj hastalığı, dönme hastalığı ve meningoensefalit olarakta 
adlandırılmaktadır. Listeria monocytogenes toprakta, yemlerde ve diğer organik 
materyallerde uzun süre canlılığını koruyabilen hareketli, sporsuz, beta-
hemolitik, mikroaerofilik koşulları tercih eden, psikrofil bir kokobasildir. Etken 
0,5-2 μm uzunluğunda, 0.5 μm çapındadır. Ayrıca etken 4-45°C arasındaki geniş 
bir sıcaklık aralığında gelişebilmekte ve 5,5-9,6 arasındaki pH değerlerini tolere 
edebilmektedir (3-5). 

 L. monocytogenes, listeriolysin O vasıtasıyla fagozomlar engelini 
aşarak, monositler ve makrofajlar içinde çoğalabilen ve akabinde hücreler 
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arası yayılabilen hücre içi patojendir (6,7). L. monocytogenes günümüzde hem 
beşeri hekimlik hem de veteriner hekimler için klasik bir gıda patojeni olarak 
bilinmesinin yanısıra, insan ve evcil ruminantlardaki listeriozis vakaları gün 
geçtikçe önem kazanmakta, zoonotik önemi ön plana çıkarılmakta ve birçok 
çalışmanın odağı olmaktadır. Ayrıca halk sağlığı ve gıda güvenliği kapsamı 
dışında, çiftlik hayvanları ve yavruları enfekte etmesinden dolayı ekonomik 
kayıpların önemli bir nedeni olarakta son zamanlarda endişe kaynağı olmaktadır 
(8,9). L. monocytogenes, insanlarda ve hayvanlarda listeriozis vakalarının 
sırasıyla yaklaşık olarak %98 ve %85’inden sorumludur (10). 

L. monocytogenes ilk defa 1918 yılında menenjitten ölen bir askerin beyin 
omurilik sıvısından izole edilmiştir (11). Birkaç yıl sonrasında laboratuvar 
hayvanında ve sonraki on yıllarda ise geviş getiren hayvanlarda tanımlandı. 
İnsanlarda immünsupresif tedavilerin ortaya çıkması ve birtakım beslenme 
alışkanlıklarındaki değişiklikler sonucu meydana gelen önemli bir insan 
enfeksiyonu olarak kabul edilmeye başlanması ise 20. yüzyılın ikinci yarısında 
olmuştur (11). Kontamine gıdalar ile bağlantılı ilk insan salgını 1983’te 
yayınlanmıştır (12).

Listeriozis günümüzde sporadik seyirli olarak silaj ile beslenen koyun, keçi 
ve sığır gibi evcil ruminantlarda bir kış-bahar hastalığı olarak rastlanılmaktadır. 
Daha az asidik silajın, geviş getiren hayvanlarda bakteriyel kontaminasyonunun 
ana kaynağı olarak uzun yıllardır gösterilmektedir. Ayrıca bu hayvanlarda 
subklinik enfeksiyonlar gelişebilmekte ve dışkıyla etkeni dış ortama 
yayabilmektedir (13-17). Özellikle sığırların, küçükbaş hayvanlara kıyasla 
daha sık ve yüksek bakteri titrelerinde etkenin ortama yaydıkları bildirilmekte 
ve bu durum çiftliklerde etken için önemli rezervuarlar olarak potansiyel rol 
oynamaktadır (18). Kümes hayvanlarında asemptomatik taşıyıcılık bildirilmiştir 
(19). Klinik vakalar sık olarak sığır, koyun ve keçilerde görülse de, diğer 
geviş getiren hayvanlarda da bildirilmektedir. Hastalık koyunlarda, sığırlara 
kıyasla daha sık görülmektedir. Uygun olmayan koşullarda hazırlanmış silaj 
ile beslenmenin, enfeksiyon oluşumu arasında doğrudan bir korrelasyon vardır. 
Özellikle silajdaki daha az asidik pH durumu hastalığın görülme insidensini 
arttırmaktadır (13,20, 21). Düşük kaliteli silajla beslenmenin akabinde 10 gün 
içinde salgınlar meydana gelebilmektedir. Geviş getiren hayvanlarda son yıllarda 
yem amaçlı silaj kullanımın artması hastalık prevalansında önemli artışlar ile 
sonuçlanmaktadır. Silajin rasyondan çıkarılması veya değiştirilmesi genellikle 
hastalığın ortaya çıkışını durdursa da, vakalar yaklaşık 1-2 hafta boyunca ortaya 
çıkabilir. Ayrıca ani yem değişikliği, kalabalık barınma, geç gebelik, soğuk ve 
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yetersiz havalandırma, sürüye yeni hayvan girişi, sindirim sistemini etkileyen 
birtakım bakteriyel ve viral enfeksiyonlar gibi faktörler hastalık oluşumuna 
predispoze yaratabilmektedir (19,22,23).

2. Patogenez

Çiftlik ortamında geviş getirenlerin etkene nasıl maruz kaldıkları tam 
olarak aydınlatılmamasına rağmen yem, su veya mera kontaminasyonu etkenin 
alınmasında en olası yol olarak görülmektedir (18). Enfeksiyon genel olarak 
etken ile kontamine olan yemlerin yenmesiyle ve/veya solunum yolu ile 
oluşmakta ve akabinde geviş getiren hayvanlarda ensefalit, abort ve septisemi 
ile sonuçlanmaktadır (19, 21). Listeria spp. mide asidesine dayanıksız olduğu 
bildirilmesinin yanısıra, antiasit ve H-blokerlerin kullanımı hayatta kalma 
oranını arttırır ve listeriozis gelişimi için risk faktörleri olarak kabul edilir (24). 
Etken fagositoz yoluyla fagositlere giderken, fagositik olmayan hücrelerde 
reseptör aracılı endositoz adı verilen bir süreçle, internalin A (InıA) ve internalin 
B (InıB) olmak üzere içselleştirmeyi başlatır. Sonrasında InıA E-cadherin, InıB 
Met, gC1QR ve proteoglikanlara bağlanır. Bir yüzey proteini olan internalin A,B 
ve konak hücre reseptörleri ile etkileşimi etkenin konaktaki doğal bariyerleri 
geçmesi için kritik öneme sahiptir (25,26). Ayrıca geviş getiren hayvanlarda 
enterik yerleşimi asemptomatik hayvanlarda uzun süreli fekal kontaminasyonda 
oldukça önemlidir. Etkenler bağırsaklarda peyer plaklarındaki M hücrelerine 
nüfus etmesinin ardından, kan ve lenf yoluyla affinite gösterdiği dokulara 
yayılmaktadır. Son zamanlarda periferik sinir uçlarının trigeminal sinirin nöral 
kılıfı yoluyla hasarlı nazal, oral veya öküler mukozal yüzeyler ile merkezi 
sinir sistemi enfeksiyonu için alternatif bir giriş yolu önerilmektedir. Diğer 
taraftan geviş getiren hayvanlarda E-cadherin ekspre edebilen miyelinli Schwan 
hücreleri ve oral epitel hücrelerine etkenin istilası ve akabinde komşu aksonlara 
yayılabileceği önerilmiştir. Etkenler muhtemel trigeminal sinirlerin dalları 
ile sentripedal hareketle beyin köküne ulaşmakta ve lezyon oluşturmaktadır 
(20,24,27).

3. Klinik Bulgular

Evcil ruminantlarda L. monocytogenes septisemi, abort ve ensefalit olmak 
üzere 3 ana klinik forma neden olmaktadır. Kanatlı hayvanlarda miyokardial 
nekroza, insanlarda nadir olarak meningitis, septisemi ve aborta neden 
olabilmektedir (24,27). Domuzlarda esas olarak septisemi formu meydana 
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gelmektedir (28). Listeriozis tüm yaş ve cinsiyetteki hayvanları etkilemesinin 
yanı sıra 3 yaşından küçük hayvanlar, yaşlı hayvanlara kıyasla klinik hastalığa 
yatkınlık gösterirler. Yetişkin hayvanlarda genellikle ensefalit form, yeni 
doğanlarda sıklıkla hastalığın septisemik ve viseral formuna rastlanılır. 
Ensefalitik vakalar, abort formuna kıyasla daha yaygın olarak görülmektedir. 
Septisemi vakaları ise ara sıra görülmektedir (27,29). Salgın durumunda 
sürüdeki hayvanlar yaklaşık olarak %1-2’si klinik belirti gösterir. Bazı istisnai 
durumlarda koyun ve keçi sürülerinde %30, sığırlarda %10’a ulaşabilir (17).

Septisemik form genel olarak merkezi sinir sistemi dışındaki organları 
etkilemekte ve intrauterin enfeksiyonun devamıdır. Klinik olarak ateş, depresyon 
ve ölümle sonuçlanır. Bu form koyun ve keçilerde silaj alınımından sonra 2 gün 
içinde ve 1-2 hafta içinde abortlar ile ortaya çıkmaktadır (4). Etkenin bağırsak 
geçişini takiben başta karaciğer ve dalak olmak üzere iç organlara hematojen 
olarak yayılmaktadır. Sonrasında sistemik yayılma ile özellikle plasenta olmak 
üzere diğer organlarda kolonizasyon oluşabilmektedir. Makroskobik olarak 
milier viseral apseler ile karakterizedir. Ayrıca yetişkinlerde belirgin hemorajik 
enteritis mevcut olabilir. Karaciğer başta olmak üzere, kalp, akciğer, lenf 
düğümü, dalak, sindirim sisteminde ve beyinde nekroz ve apselere rastlanabilir. 
Mikroskobik incelemede fokal nekroz alanları, mononükleer hücre ve nötrofil 
granülosit infiltrasyonları görülür (13,27,30,31).

Abort formu evcil ruminantlarda genellikle gebeliğin son dönemlerinde 
meydana gelmektedir. Koyunlarda özellikle 12 haftadan sonra yaygındır. Koyun 
ve keçilerde abort sonrasında birkaç gün kanlı vaginal akıntı olabilir (20,32). Bu 
formda etkenin transplesantal geçişi ve kontamine amniyotik sıvının solunması 
sonucu olarak fötal enfeksiyon gelişmektedir (33,34). Uterus enfeksiyonu 
gebeliğin son 1/3 lük dönemin başlangıcında olduğu durumda yavru septisemiden 
ölür ve 5 gün içerisinde otolitik değişiklikler ile atılır. Annede hafif bir metritis 
durumu vardır. Fötüsün enfekte olması ve doğuma yakın şekillendiği durumda 
ise güç doğum meydana gelebilir ve annede şiddetli metritis tablosu şekillenir. 
Makroskobik olarak fötüs karaciğerlerinde toplu iğne başı büyüklüğünde birçok 
apse odakları görülür (27)

Ensefalitik form, evcil ruminantlarda en yaygın görülen formdur. Bu form 
hayvanlarda menenjit, meningoensefalit, beyin apseleri ve rhombensefalitise 
neden olmaktadır (35). Geviş getiren hayvanlarda rhombensefalitis en yaygın 
fenotip olduğu bildirilmektedir. Merkezi sinir sistemi hastalıkları arasındaki 
prevalansı %8-35.8 arasında değişmektedir (35,36). Küçükbaş hayvanlar 
sığırlardan daha duyarlıdır. Bazı yazarlar bu formun patogenezinde diş 
ile ilgili problemlerin önemli olduğunu ifade etmektedir (37). Ensefalitik 
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formda özellikle hem meninkslerde hem de beyin parankiminde enfeksiyon 
oluşması Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus 
influenzae gibi meningitisten sıklıkla sorumlu olan patojen etkenlerden kolayca 
ayrılmaktadır (38-40). 

Hastalığın seyri koyun ve keçilerde akut ve ölümcül iken, sığırlarda 
subakut ve kronik seyirlidir. Ensefalit form genellikle yetişkin hayvanlarda 
rastlanılmasına rağmen, 1 haftalıktan büyük kuzu ve buzağılarda da bildirilmiştir. 
Hastalığın klinik seyri koyunlarda birkaç saatten 2 güne kadar, sığırlarda 4-14 
gündür. Klinik olarak ateş, inkoordinasyon, depresyon, yutma güçlüğü, körlük, 
tortikollis, daire çizerek yürüme, başı bir yere dayama, mental şaşkınlık, tek 
taraflı fasiyal felçler, kulak, göz kapağı ve dudakların ipsilateral sarkması ile 
karekterizedir. Vestibüler belirtiler beyin kökü etkilenmişse ipsilateral olarak, 
pedinküller etkilenmişse lezyon tarafının kontralateralinde oluşmaktadır. Ayrıca 
trigeminal sinir felci nedeniyle etkilenen tarafta sürekli salivasyon durumu 
vardır. Özellikle küçükbaş hayvanlar başlangıçta ataksik olup, dairesel (dönme) 
hareketi sıklıkla görülmekle birlikte, sığırlarda tipik olarak baş eğme görülür ve 
formun yıkıcı etkileri sonraları ortaya çıkmaktadır (20,21,27). 

Ensefalit formda dikkat çekici makroskobik bulgular nadir olarak 
gözlenmektedir. Etkilenen bölgeleri (beyin kökü, talamus, omuriliğin servikal 
kısmı) örten meninsklerde jelatinöz ödem ve kesit yüzlerinde hiperemi ve boz 
renkli erime odaklarına rastlanabilir. Ayrıca serebrospinal sıvıda bulanıklaşma 
da dikkat çeker. Genç hayvanlarda beyin kökünde erime odaklarına çok 
rastlanmamakla birlikte, hiperemi ön plandadır. Etkenin beyine sinir yoluyla 
geldiği kabul edildiğinden, lezyonlar beyin parankiminde başlar ve meninksler 
sekonder olarak etkilenir. Hastalığa özgü parankimal lezyonlar mikroapse 
(nötrofil granülositlerin bulunduğu fokal odaklar) olarak değerlendirilir. Ayrıca 
bu formda abort şekillenmemekte ve sindirim, solunum ve dolaşım yetersizliği 
ile ilgili klinik bulgular görülebilmektedir. 

Ensefalit formda mikroskobik olarak noropil dokuda mikroapse odakları 
ve gliozis, nöronofaji, lenfosit, plazma hücresi, histiyosit ve seyrek olarakta 
nötrofil granülositlerden oluşan perivasküler cuffing, meninkslerde hiperemi, 
ödem ve yangısal hücre infiltrasyonları görülür. Aksonal sferoidler sıklıkla 
mikroapselerin yakınında bölgelerde bulunur. Mikroapse odaklarında bakteriler 
fagositler içinde ve/veya nekrotik odakların çevrelerindeki nöropil dokuda 
serbest olarak bol miktarda bulunmaktadır (2,21,27).

Bu formlara ek olarak farklı yaştaki sığır ve koyunlarda akut enterik 
listeriozis bildirilmektedir. Enfektif hayvanlarda iştahsızlık, uyuşukluk, 
hipertermi ve ishal görülebilir. Bu form abomisitis ve etkenlerin miyositlerin 
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içinde bulunduğu, muskuler katmanın dorsalinde multifokal nötrofilik 
infiltrasyonlardan oluşan enteritis ile ilişkilidir. Ayrıca enteritis şekillenmesinin 
akabinde karaciğerde piyogranulomlar, mononükleer periportal infiltrasyonlar 
ve koagülasyon nekrozunun şekillendiği ifade edilmektedir (21,41,42). 

Ayrıca yalnız geviş getiren hayvanlarda subklinik intersitisyel yangıdan, 
irinliyi yangıya kadar değişen mastitis şekillenmektedir. Mastitis patogenezinde 
hematojen olarak meme dokusuna lokalize olduğu ve/veya meme başı kanalı 
yoluyla lokal invazyon yaptığı bildirilmektedir (43,44). Diğer formlar olan 
oküler ve kutanöz listeriozis ise nadir olarak görülmekte ve direkt olarak 
bakteriyel implantasyon sonucu ortaya çıkmaktadır. Özellikle insanlarda 
görülen kutanöz form, enfektif abort materyali ile direkt temas sonucu ortaya 
çıkmaktadır. İnsanlarda makroskobik olarak selülit, deri apseleri ve papülo-
püstüler dermatite neden olmaktadır (45,46). Ruminantlarda özellikle sığırlarda, 
silaj göz olarak adlandırılan, keratokonjonktivit ve üveitis sporadik vakalar 
olarak görülebilir (47). Enfeksiyonun oluşması beslenme sırasında kontamine 
materyalin konjonktival implantasyonu ile ilişkilidir (48).

4. Teşhis ve Tedavi

Hastalık, klinik belirtilere dayalı olarak geçici olarak teşhis edilse de, kesin 
teşhisi için etkenin uygun örneklerden izolasyon ve identifikasyonu ile ortaya 
konulmalıdır. Hastalığın teşhisinde klinik bulgular, histopatolojik değişiklikler, 
etkenin izolasyonu ve identifikasyonu önemli yer tutmaktadır. Hastalığın klinik 
formuna göre mikrobiyolojik olarak kan, serebrospinal sıvı, beyin, karaciğer, 
dalak, kalp, düşük plasenta, uterus akıntıları ve fetüs, yeni doğan mekonyumundan 
kültürler yapılabilir. Ancak kültürün uzun süre alması ve zahmetli olması 
gibi birçok dezavantajları mevcuttur. Karaciğer ve kotiledonların lezyonlu 
bölgelerinden alınan sürme preparatlarda etkenler saptanabilir. Beyin kökünün 
histopatolojik incelemesi sıklıkla nöral listerioziste ön tanı verebilmektedir 
(17,49). İmmunohistokimya, İmmunofloresan, ELİSA ve PCR gibi hızlı 
teşhis methodlarıyla etkenler ortaya konulabilir. Sağlıklı hayvanlarda yüksek 
listeriyal titreye sahip olması ve birkaç farklı etkenler ile çarpraz reaksiyon 
gelişebileceğinden dolayı serolojik testler çok kullanılmamaktadır. Ayrıca gram 
boyama ile etkenlerin zor tespit edileceği bildirilmektedir (2,50-52).

Hastalığın ayrıcı tanısında bakteriyel meningitis, kuduz, beyin apsesi, 
kurşun zehirlenmesi, PEM (Poliensefalomalasi) ve otitis media hastalıkları 
düşünülmelidir. Özelliklerde koyunlarda Cl. perfringes bağlı gelişen abort 
olayları, gebelik toksemisi, sönurozis ve scrapie, keçilerde Caprine arthritis 
and encephalitis (CAEV) ve scrapie ayrıcı tanıda önemli hastalıklardır (2,53). 
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Listerioziste propriyoseptif eksikliklerin bulunması, konlateral körlük ve tek 
taraflı kranial sinir defisitleri ve tek taraflı dönme hareketi diğer hastalıklar ile 
ayrıcı tanıda önemli klinik bulguları oluşturmaktadır. 

Koyun ve keçilerde klinik seyir genelikle hızlı seyreder ve agresif 
antibiyotik tedavisi ve destekleyici bakım ile iyileşme oranı yüzde 30’a kadar 
çıkabilir. Sığırlarda, hastalık seyri subakut ve yüzde 50’ye yaklaşan daha 
yüksek bir tedavi yanıtı vardır. Hastalık etkeni penisilin, eritromisin, seftiofur, 
trimetoprim/sulfonamide duyarlıdır (17). Hastalığın tedavisinde temel prensibi 
erken teşhis ve agresif antibiyotik kullanımı oluşturmaktadır. Tedaviye hastalığın 
seyrinin erken dönemlerinde başlanırsa iyileşme oranında olumlu sonuçlar 
alınabilir. Özellikle serebrospinal protein konsantrasyonu 1,5 g/l›nin altında 
ve Total lökosit sayısı (WBC) düşük olan vakalarda hayatta kalma olasılıkları 
daha yüksek olduğu için agresif antibiyotik tedavisi ve destekleyici bakıma 
ihtiyaç duyarlar. Listeriozis tedavisinde önerilen ilaçlar arasında oksitetrasiklin, 
penisilin-G ve deksametazon bulunmaktadır (20). Günümüzde tercih edilen 
ilaç beyinde minimum bakterisidal konsantrasyonları elde etmek için gereken 
yüksek dozlarda penisilindir. Özellikle küçükbaş geviş getirenlerde önerilen 
tedavi stratejileri arasında günde iki kez oksitetrasiklin ve/veya penisilin-G (7 
gün boyunca günde 3 ila 4 kez) içermektedir (54,55). Ensefalit belirtileri şiddetli 
olduğu durumlarda tedavi yanıt alınamamaktadır. Ayrıca oral beslenmede sıkıntı 
çeken hayvanlar için orogastrik tüp ile sıvı ve elektrolit içeren destekleyici 
tedavi gereklidir (17).

5. Korunma ve Kontrol 

Hastalığın aşışı bulunmamakla birlikte hazırlayıcı faktörleri ortadan 
kaldırmak gerekmektedir. Hastalıktan şüphe durumlarında silaj ve saman, 
etken yönünden kültürel olarak incelenmeli ve bozulmuş yemler hayvanlara 
verilmemelidir. Eğer hastalık ile ilgili salgın doğrulanırsa silajla beslenme ani 
olarak kesilmelidir. Etkilenen hayvanlar sürüden ayrılmalıdır. Kısa zamanda 
antibiyotik ve destekleyici tedavilerine başlanılmalıdır. Düşük kaliteli silaj 
gebe hayvanlara kullanımı sınırlandırılmalıdır. Ağılların, otlakların ve su 
kaynaklarının sanitasyonları iyileştirilmelidir. Yabani kuşlar hastalık için vektör 
görevi görmesinden dolayı işletmelerden uzak tutulmalıdır (17,20).

6.  Sonuç 

Sonuç olarak koyun, keçi ve sığır gibi evcil ruminantlarda birçok formunun 
bulunmasının yanı sıra, hastalığın mortalitesinin yüksek olması ve önemli 
ekonomik kayıplara yol açmasından dolayı oldukça önem arz etmektedir. Her 
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ne kadar hastalığın görülme oranı düşük olmasına rağmen koyun, keçi ve sığır 
sürülerinde ara sıra epizootikler meydana gelebilir ve çoğu zaman yüksek 
çevresel kirlilik oranlarıyla ilişkilidir. Günümüzde geviş getiren hayvanlarda 
zayıf asitlendirilmiş silaj bakteriyel kontaminasyonunun ana kaynağı olarak 
gösterilmekte ve etken bu koşuldaki silajda bol miktarda çoğalmaktadır. Fakat son 
zamanlarda geviş getiren hayvanlarda silajla besleme ile ilgili olmayan ve yılın 
en sıcak aylarında meydana gelen listeriozis vakaları sıklıkla bildirilmektedir. 
Bu bağlamda farklı diyetlerle ortaya çıkabileceğinden, her ne kadar silaj faktörü 
temel faktör olmasına rağmen, ek faktörlerin hastalığın meydana gelmesinde 
etkisi göz ardı edilmemelidir. 
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1. Giriş

Hemostatik ve fibrinolitik yollar arasında normal durumlarda iyi 
bir denge vardır bu hassas denge doku hasarı ve enflamasyonu 
tarafından bozulur. (1) Dissemine intravasküler koagülasyon (DİK), 

hemostatik sistem bileşenlerinin dengesizlikleri ile karakterize altta yatan 
hastalığın varlığında küçük kan damarlarında yaygın mikrotrombüslere neden 
olan pıhtılaşma aktivasyonunun kalıcı olduğu hemostatik bozukluktur. (2,3) 
Primer hastalıktan ziyade çeşitli hastalıkların sekonder komplikasyonu olan bu 
karmaşık sendromda, aşırı intravasküler koagülasyon yaygın mikrotrombozlara 
neden olarak çoklu organ yetmezliğine yol açarken trombositlerin ve pıhtılaşma 
faktörlerinin aşırı tüketimi ve inaktivasyonu eş zamanlı paradoksal kanamayla 
sonuçlanır. (4) DİK, sistemik mikrovasküler trombozis aracılığıyla morbidite 
ve mortaliteye katkıda bulunur. (5) DİK, köpeklerde yaygın olarak, kedilerde 
ise nadiren görülür. (4) Etkilenen hayvanların erken teşhisi daha iyi bir 
prognoza katkı sağlar. (5) Klinik belirtiler meydana geldiği zaman ise prognoz 
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kötüdür bu nedenle ideal olarak tedaviye semptomların gözlenilmesinden önce 
başlanılmalıdır. (3)

2. Etiyoloji

Küçük hayvanlarda protrombotik faktörleri artıran, endojen antikoagülanları
azaltan, endotelyal disfonksiyona neden olan veya fibrinolizde sorunlara 
yol açan herhangi bir hastalık süreci DİK’ i tetikleyebilir (Tablo 1 ve Tablo 
2). (6) Maruyama ve ark., (7) malignant solid tümörlü 164 köpeği içeren 
çalışmasında köpeklerin %12,2’sinde DİK’ i tespit etmiş olup hemanjiosarkom, 
meme bezi karsinomu veya pulmoner adenokarsinomu olan köpeklerde DİK’ 
in insidansının önemli derecede yüksek olduğu belirtmişlerdir. Bruchim ve 
ark., (8) sıcaklık çarpması meydana gelen 54 köpekte yapmış oldukları 
çalışmada köpeklerin %50’ sinde DİK tespit etmişlerdir. 
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Tablo 1. Köpeklerde DİK’ in nedenleri. (4,6,35)

Köpeklerde DİK’ in nedenleri
Neoplazi Hemanjiosarkom

 

Meme karsinom
Dalak tümörü
Renal karsinom
Lenfoma
Kalp tümörü
Lösemi
Malignant histiositozis
Pulmonar adenokarsinom

Enfeksiyon Sepsis

 

Enfeksiyöz canine hepatitis 
Canine parvovirüs 
Babesiozis
Enfektif valvular endokarditis
Leishmaniasis
Pseudallescheria boydii
Dirofilaria immitis
Angiostrongylus vasorum
Leptospirosis
Anaplasma phagocytophilum

İmmun ilişkili hastalık İmmun ilişkili hemolitik anemi

 

İmmun ilişkili trombositopeni
Hemophagositik sendrom
Erythema multiforme

Toksin D-limonene-based dip

 
Çinko zehirlenmesi
Aflatoksikozis

Çeşitli koşullar Yılan ısırması

 

Hepatopati
Sıcak çarpması
Gastrik dilatasyon volvulus
Travma
Pankreatitis
Hemorajik gastroenteritis
Karaciğer lobu torsiyonu
Nefrotik sendrom
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Tablo 2. Kedilerde DİK’ in nedenleri. (4,6,35)

Kedilerde DİK’ in nedenleri
Neoplazi Kranial mediastinal mass

 

Lenfoma
Bilier adenokarsinom
Hepatocellüler karsinom
Dalak ve kemik iliğinin mastositozu
Pulmoner adenokarsinom
Multiple miyelom
Metastatik karsinom
Pankreatik adenokarsinom
Fibrosarkom
Metastatik anaplastik neoplazi

Enfeksiyon Sepsis

 

Cytauzoonosis
Panlökepeni virüs
Feline infeksiyon peritonitis virüs
Kutanöz apse/cellulitis
Toxoplasmozis
Yeast septisemi
Feline lösemi virüs
Piyelonefritis

İmmun ilişkili hastalık İmmun ilişkili hemolitik anemi
 Aşı reaksiyonu

Çeşitli koşullar Lenfadenitis

 

Nefritis
Pankreatitis
Diabetik ketoasidozis
Peritonitis
Hepatik lipidozis
Kolangiohepatitis
Kardiyomiyopatiye bağlı konjestifkalp yetmezliği
Renal amiloidozis
Üroperitoneum
Travma
Beyin hasarı
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3. Patofizyoloji

Sağlıklı hayvanlarda koagülasyon ve fibrinoliz denge halindedir
koagülasyon ve fibrinoliz arasındaki dengenin bozulması şiddetli hemorajik 
trombotik bozukluk olan DİK’ e neden olur. (4) Buna ek olarak koagülasyon ve 
inflamasyon ayrılmaz bir şekilde iç içedir bu bağlamda DİK’ e neden olan birçok 
etken belirgin bir sistemik inflamatuar yanıtla veya enfeksiyonla ilişkilidir. 
(6) Koagülasyonun aktivasyonu ve intravasküler trombozis inflamatuar
yanıtlarla uyum içinde meydana gelir oluşan lokalize trombozis doku onarımını
hızlandırarak ve mikroorganizmaların sistemik yayılmasını sınırlandırarak
vücudun inflamasyona ve enfeksiyona yanıtında önemli rol oynar. (1, 6) Bu
nedenle DİK kontrol altına alınamayan trombin patlaması sistemik fibrin oluşumu
ile sonuçlanan aktivasyon, plazmin aktivasyonu, fizyolojik antikoagülasyon
mekanizmalarının baskılanması ve bozulmuş fibrinolizin bir sonucu olarak
gecikmiş fibrin uzaklaştırılması olarak düşünülebilir. (9)

3.1.	Doku	faktör	aktivasyonu	ve	trombin	üretimi

Mevcut pıhtılaşma doku faktörü (TF) tarafından başlatılır. (10) Doku 
faktörü ayrıca tümör nekroz faktörü (TNF), interlökin-1 veya endotoksin 
gibi inflamatuar sitokinlere maruz kalmış endotel hücrelerinin yüzeyinde 
de eksprese edilir. (11) Doku faktörü, dış pıhtılaşma yolunda dolaşımdaki 
enzimatik ortağı olan pıhtılaşma faktörü VII’ ye (FVII) bağlanarak ve onu 
aktive ederek pıhtılaşma basamağını aktif hale getirir, aktive edilmiş FVII  doku 
faktörü ile kompleks oluşturduğunda, yüzeye bağlı faktör X (FX) ve faktör IX’ 
u etkili bir şekilde aktif hale getirir ayrıca dış pıhtılaşma yolu, aktive edilmiş
FX aracılığıyla trombini ürettiğinde, trombin, iç ve ortak pıhtılaşma yolların
diğer pıhtılaşma faktör enzimlerini (faktör XI) ve kofaktörlerini (faktör VIII ve
V) etkinleştirerek kendi üretimini güçlendirir. (5) Bu durum fibrin üretimi ile
sonuçlanır. (12) Doku faktörü DİK’ in fazla miktarda oluşmasını sağlar ancak
pıhtılaşmanın yayılmasında yetersizdir. (5) Bunun yerine trombin üretimi
fosfolipid içeren mikropartiküller, uygun inhibisyon eksikliği, pıhtılaşma ve
enflamasyon arasında başlatılan feedback döngüsü aracılığıyla sistemik olarak
yayılması kolaylaşır. (12) Mikropartiküller (<1µm) özellikle aktive edildikten
sonra birçok farklı hücrenin membranının yüzeyinden (trombosit, monosit,
granülosit, eritrosit ve endotel hücreler) dökülen küçük veziküllerdir bu
özelliklerinden dolayı, mikropartiküller yaralı bir bölgeyle sınırlı değildir ve
dolaşımda kalır, böylece pıhtılaşmanın sistemik olarak yayılabileceği geniş bir



122    HAYVAN HASTALIKLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

fonksiyonel yüzey alanı sağlarlar. (13) Birçok neoplastik süreç, doku faktörü 
maruziyeti ile intravasküler pıhtılaşmaya neden olabilir. (6) Ikezoe (14), 
insanlarda akut lösemi ve lenfoma hücrelerinin, vasküler endotelyal hücre 
hasarına neden olan interlökin-6 (IL-6) ve tümör nekroz faktörü-α (TNF-α) 
gibi inflamatuar sitokinleri anormal şekilde eksprese ettiği, protein C’ yi (PC) 
aktive protein C’ ye (APC) dönüştüren ve pıhtılaşmayı önleyen trombomodulin 
(TM) ekspresyonundaki azalmaya paralel olarak doku faktörü ve plazminojen 
aktivatör inhibitörü 1 (PAI-1) ekspresyonunda bir artışa neden olduğunu 
ayrıca patojenle aktive olan nötrofillerden salınan nükleer hücre dışı tuzakların 
(NET), faktör XII ile etkileşime girdiğini ve iç pıhtılaşma yolunun kademesini 
düzenlediğini belirtmiştir. Histonlar, özellikle H3 ve H4, NET’ lerin ana 
bileşenleridir Nakahara ve ark. (15) farelerde yaptıkları çalışmada H3’ ün 
vasküler endotelyal hücre hasarına ve koagülopatiye neden olduğunu TM’ nin 
histonlara bağlandığını ve histonların protrombotik etkisini nötralize ettiklerini 
gösterilmiştir. (14,15) Veteriner hekimlikte ise Stokol ve ark. (16) köpeklerde 
yaptıkları çalışmada, memenin ve akciğerin malign epitelyal tümörlerinin 
yüksek düzeyde doku faktörünü içerdiğini bulmuştur. 

3.2. Endotel

Bazal durumda, endotel bariyeri, normal kan akışının korunmasına 
yardımcı olan bir antitrombotik fenotip sergiler. (6) Vazomotor tonusunun 
düzenlenmesinden, sıvıların ve daha büyük moleküllerin kan damarı lümeni 
içinde korunmasından, anormal trombüs oluşumunun önlenmesinden ayrıca 
organ perfüzyonunun korunmasından sorumludur. (17) Glikokalikse antitrombin 
(AT), heparin kofaktör II (HCFII), TM ve doku faktörü yolu inhibitörü (TFPI) 
dahil olmak üzere birkaç önemli antikoagülan element bağlanabilir. (6) AT, 
heparan sülfata bağlanarak trombin inhibisyon oranını arttırır. (18) HCFII, 
damar duvarına bağlandığında, dermatan sülfat tarafından aktive edilir ve ayrıca 
trombinin inaktivasyonunu büyük ölçüde arttırır. (19) Enflamatuvar hastalıklar 
(örneğin sepsis), hemorajik şok ve azalmış mikrovasküler perfüzyon durumları 
glikokalikse zarar verebilir, bu da glikokaliksin fonksiyon kaybına ve hatta 
glikokaliksin dökülmesine neden olabilir. (20)

3.3.	Pıhtılaşmanın	endojen	inhibitörleri	(doğal	antikoagülanlar)

Her protrombotik element, vücuttaki endojen bir antikoagülan tarafından 
dengelenir karmaşık bir sistem olan pıhtılaşma sistemi çeşitli hasarlara cevap 
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vermesi konakçıyı koruması açısından gereklidir. (6) Aşırı intravasküler 
pıhtılaşma, tümü bu aşamada tüketilen doğal antikoagülanlar olan APC, AT 
ve TFPI’ nın azalması ve aşağı regülasyonu ile sonuçlanır. (21) Antitrombotik 
özellikleri nedeniyle bu doğal antikoagülanlar aynı zamanda antiinflamatuardır. 
(6) APC, TM bağlı trombin tarafından ve kofaktör protein S’ e bağlanma
yoluyla aktive edilen endotelyal hücre bazlı bir proteindir. (4) Aynı zamanda,
mikrovasküler pıhtılaşma ve enflamasyonun önemli bir düzenleyicisidir.
(22) APC, faktörler Va ve VIIIa’ yı inaktive ederek prokoagülan aktivitenin
amplifikasyonunu önler ve plazminojen aktivatör inhibitörünün inhibisyonu
yoluyla fibrinolizi arttırır (22) ayrıca trombini bağlayarak daha fazla pıhtılaşmayı
doğrudan engeller. (6) Enflamatuar durumlarda sitokinler, TM’ nin endotelyal
hücre ekspresyonunu azaltır, dolayısıyla PC’ nin aktivasyonu azalır. (23) DİK’ li
köpek modelinde endotoksin enjeksiyonundan sonra APC aktivitesi azalmıştır.
(24) DİK’ de APC  sentezinin bozulması, endotelyal TM ekspresyonunda sitokin
aracılı bir azalmayla ve protein S seviyelerinde bir düşüş kombinasyonlarıyla
azalır bu belirgin bozulma doku hasarını teşvik eder DİK’ e katkıda bulunan
enflamatuar ve prokoagülan mekanizmaların şiddetini arttırır bu bağlamda
pıhtılaşmanın düzenlenmesi tehlikeye girer. (22) AT, heparin ile kombine
edildiğinde trombin, faktör Xa ve inaktive faktör XIIa, XIa, IXa ve VIIa, plazma
kallikrein, plazminin güçlü inhibitörüdür, normal koşullar altında AT-heparin
kompleksinin aktivasyonu pıhtılaşma mekanizmasını kontrol eder ve aşırı fibrin
birikmesini önler (4) AT, enflamatuar hastalıklarda tüketimi (trombin üretimi),
azalan üretimi (negatif akut faz proteinleri) ve nötrofillerden salınan elastazın
bozulması nedeniyle enflamatuar hastalıklarda yaygın olarak azalır. (6) Böylece
pıhtılaşma aşırı ve kontrolsüz hale gelir. (4) Sepsisten ölen köpeklerin yaşayan
köpeklere göre daha düşük PC ve AT’ ye sahip oldukları kaydedilmiştir. (25)
TFPI endotelden salınır ve doku faktörü-VIIa kompleksini ve faktör Xa’ yı
bağlamak ve inhibe etmek için hareket eder, özünde dışsal yol aracılığıyla
pıhtılaşmanın aktivasyonunu önler. (6) TFPI’ nin DİK veya enflamatuar hastalık
durumlarındaki kesin rolü henüz belirlenmemiştir, ancak deneysel çalışmalarda
ekzojen TFPI’ nin sistemik enflamasyon ve enfeksiyon sırasında mortaliteyi
azaltabileceği görülmüştür. (10) Hayvan türlerinde temel TFPI seviyeleri ve
enflamatuar hastalığın etkileri henüz belirlenmemiştir. (6)

3.4.	Fibrinolizin	bozulması	ve	fibrin	bozulma	ürünlerinin	rolü

Fibrinoliz, mikrovasküler tromboza ve ardından organ disfonksiyonuna yol 
açabilecek damar tıkanıklığını önlemek için son koruyucu adımdır plazminojen 
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pıhtı oluşumuna katılır ve fibrine bağlanır dokuya özgü plazminojen aktivatörü 
(tPA) endotelden salınır ve plazminojeni plazmine aktive etmeye çalışarak 
fibrin bölünmesine yol açar. (6) Çapraz bağlı fibrinin plazmin tarafından 
bölünmesi, D-dimerler olarak adlandırılan bir bozunma ürünü üretir. (26) PAI-
1, tPA’ nın önemli bir inhibitörüdür ve fibrinolizi dengelemeye yardım eder. 
(6) DİK’in hayvan modellerinde yapılan çalışmalar, pıhtılaşmanın maksimum 
düzeyde aktive olduğunda fibrinolitik sistemin büyük ölçüde baskıladığını 
göstermektedir. (4) Bu inhibisyon, fibrinolitik sistemin ana inhibitörü olan PAI-1 
plazma seviyesindeki sürekli bir artışı ve yukarı yönde regülasyonuyla birlite 
tPA ürünlerinin baskılanmasından kaynaklanır. (27) Fizyolojik koşullarda, fibrin 
birikimini azaltmak ve periferik dolaşım yetmezliğini önlemek için trombin 
oluşumunu takiben fibrinolitik sistem aktive edilir; ancak bu sistem, sepsis 
kaynaklı DİK hastalarında PAI-1 ekspresyonu tarafından engellenir. (28) PAI-
1’ in plazma seviyeleri, sepsis şiddeti ile korelelidir ve hastaların mortalitesini 
tahmin edebilir. (29) Bununla birlikte, özellikle sepsis ve travmanın sonraki 
aşamalarında, DİK’ de fibrinoliz belli bir dereceye kadar inhibe edilebilir. (5) 
İnhibisyona trombinin kendisi aracılık eder, trombinin yüksek konsantrasyonları 
lizise dirençli kalın fibrin ipliklerinin üretimine ve fibrinolizi inhibe eden bir 
karboksipeptidazın aktivasyonuna neden olur. (30) Trombin üretimi normalde 
inhibitörler, özellikle AT, APC ve TFPI tarafından dengelenir. (31) DİK sırasında 
bu inhibitörler aktive edilmiş hedefleriyle kompleks oluşturdukça tüketilir 
ve dolaşımdan temizlenir enflamasyonla indüklenen DİK’ de enflamatuar 
sitokinler, koagülasyon inhibitörlerin veya bunların kofaktörlerinin veya 
reseptörlerinin üretimini aşağı regüle edebilir, bu da koagülasyon inhibitör 
aktivitesinin azalmasına neden olur bu bağlamda inhibitörler başlangıçta aşırı 
olan DİK’ in ilerlemesini ve yayılmasını engelleyemez. (5) Aktive pıhtılaşma 
faktörleri (özellikle trombin, FX ve doku faktörü-FVII kompleksi), trombositler, 
lökositler ve endotelyal hücreler üzerindeki proteazla aktive olan reseptörlere 
bağlanarak ve onları aktive ederek inflamatuar yanıtı güçlendirebilir bu yüzden 
pıhtılaşma ve inflamasyonun iç içe olduğu kabul edilmektedir. (32) Enflamasyon 
ve pıhtılaşma arasındaki yakın ilişkinin tanınması, DİK tedavisi için (33) 
APC konsantrelerinin sahip olduğu antikoagülan özelliği enflamasyona karşı 
kullanımını yaygınlaştırır. (5) Akut enflamasyona yanıt ve DİK’ in başlangıcında 
fibrinolizis ile birlikte koagülasyonu engelleyen proteaz inhibitörleri 
α2-macroglobulin ve α1-antitrypsinin artan plazma konsantrasyonuyla birlikte 
yetersizlikleri şiddetlenir. (34) Pankreatitisli hastalarda aktif tripsinin kan 
dolaşımı içine salınması proteaz inhibitörlerinin belirgin bir şekilde tükenmesine 
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(35) bu durum aşırı koagülasyona ve fibrinolizise neden olur. (4) FDP’ ler 
özellikle D ve E fragmentleri trombosit fonksiyonlarını güçlü bir şekilde 
inhibe eder ve yeterli miktarlarda bulundukları zaman trombosit yüzeylerini 
kaplar ve trombosit disfonksiyonunu indükler. (36) FDP’ ler de dahil olmak 
üzere fibrinle ilgili materyaller normal şekilde karaciğer tarafından metabolize 
olur ve karaciğerin onları dolaşımdan temizleyememesi DİK’ in gelişmesine 
veya mevcut durumun kötüleşmesine yol açabilir. (37) Karaciğer yetmezliği; 
mikrotrombozis, anemi, kanama ve hipoksinin kombinasyonu olması nedeniyle 
DİK’ de yaygın bir komplikasyondur tersine primer karaciğer yetmezliğinde 
karaciğerin hemostatik proteinlerinin üretimindeki ana rolü nedeniyle DİK 
gelişme eğilimindedir. (4)

4. Klinik Bulgular  

Klinik belirtiler primer hastalığın altında yatan nedene ve DİK’ in evresine 
(trombozis ve hemoraji arasındaki denge) bağlı olup çoğunlukla değişkenlik 
gösterebilir. (4) Hatta klinik belirtiler hastalıklar arasında, hastadan hastaya ve 
aynı hastada hastalık süresince dahi farklılık gösterebilir. (38) DİK’ in perakut 
hiperkoagülasyon fazı, akut tüketim fazı ve kronik sessiz faz olmak üzere üç 
fazı vardır. (39) Hiperkoagülasyon fazı ve kronik sessiz fazın klinik belirtileri 
gözle görülmez. (4) Perakut hiperkoagülasyon fazı ve akut tüketim fazları 
akut şiddetli hastalıktan kaynaklanabilir (sıcak çarpması, elektrik çarpması, 
akut pankreatitis) veya kronik sessiz fazı takip edebilir. (40) Kronik sessiz 
fazda, spontan kanama belirtisi yoktur, ancak hemostatik sistemin laboratuvar 
değerlendirmesinde bu sendromla uyumlu anormallikler ortaya çıkar ayrıca bu 
DİK formu, çeşitli maligniteleri olan sepsisli köpeklerde, hepatik neoplazmalı 
veya sepsisli çoğu kedide yaygın görülmektedir. (41) Akut DİK, kedilerde 
oldukça nadirdir. (40) Patogeneze bakılmaksızın akut DİK’ li köpekler sıklıkla 
ya primer (peteşi, ekimoz, hematokezya, melena, hematemez, hematüri) ya da 
sekonder (vücut boşluklarında kan) olarak bol miktarda spontan kanamanın 
hemostatik bozukluklarıyla birlikte kendini gösterir, parankimal organ 
disfonksiyonu diffuz mikrotrombüse ve anemiye neden olur. (4) Ek olarak, organ 
disfonksiyonunun klinik ve laboratuvar bulguları mevcuttur akut DİK’ li çoğu 
köpekte miyokardiyal hipoksi/tromboz nedeniyle ventriküler aritmiler görülür. 
(41) DİK’ li çoğu kedi spontan kanamanın belirtisini göstermez kedilerin klinik 
belirtileri genellikle primer hastalıkla ilişkilidir. (40) Mikrotrombozla ilişkili 
DİK’ e eşlik eden fiziksel bulgular, azalmış organ perfüzyonu ile ilgiliyken 
özellikle büyük damarların olduğu bölgeler hematom oluşumuna yatkındır. 
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(38)  Diğer vital organlar üzerindeki baskı klinik sorunları daha karmaşık 
hale getirebilir. (42) Pulmoner fonksiyon, DİK’ deki mikrovasküler tromboz 
tarafından etkilenebilir taşipne ve hipoksemiye neden olabilir. (38) Pulmoner 
tromboemboli (belirgin radyografik değişiklikler olmaksızın hipoksemi) ve 
portal ven trombozu (aşırı diyare, kusma ve karın rahatsızlığı) kritik hastalarda 
pıhtı oluşumunun yaygın sonuçlarıdır. (6)

5. Teşhis

Tablo 3. DİK’ in teşhis yöntemleri

Geleneksel Teşhis Yöntemleri
Klinik Bulgular Laboratuvar Bulguları
Peteşi Trombositopeni
Ekimoz Uzamış PT
Hematokezya Uzamış APTT
Melena Uzamış trombin pıhtılaşma zamanı
Hematemez Hipofibrinojenemi
Hematüri Düşük AT
Spontan kanama Artmış fibrinojen yıkımlanma ürünleri
Anemi Artmış D-dimer
Aritmi Şistositoz
Güncel Yaklaşımlar
► Sonoclot
► Tromboelastografi
►Tromboelastometri
► Viskoelastik pıhtılaşma monitörü

Veteriner hekimlikte DİK’ in tek tip kabul edilmiş klinik ve laboratuvar 
tanısı yoktur ancak DİK’ in tanısının hemostazı değerlendiren laboratuvar 
testlerinde en az üç anormal sonucuyla birlikte uyumlu bir anamnez ve klinik 
bulguların varlığına dayanması gerektiği öne sürülmüştür. (43) Ek olarak, 
durumun yayılmış mı yoksa lokalize mi olduğunu belirlemek genellikle zorken 
asimetrik ödem, ekstremitelerin nabzı veya sıcaklığındaki fizik muayene 
değişiklikleri, trombotik komplikasyonlar için hastayı değerlendirirken göz 
önünde bulundurulmalıdır. (6) Trombozisin hastalıktan etkilenen hayvanlarda 
tanısı güçtür ama daha önemlisi trombozis DİK ile ilişkili yüksek morbidite ve 
mortalitenin sorumlu ana faktördür. (5) Laboratuvar testlerine benzer şekilde, 
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veteriner tıbbında trombüsü tanımlamak için ideal görüntüleme yöntemi mevcut 
değildir. (6) Geleneksel teşhis testleri; trombosit sayısını, şistosit için kan 
yaymasının muayenesi, protrombin zamanı (PT), aktive parsiyel tromboplastin 
zamanı (aPTT), AT, fibrinojen, FDP, D-dimer seviyesini içerir. (44) Bu testler DİK’ 
den şüphenildiği zaman yapılır. (4) Bu testler koagülasyon faktör eksikliklerinin 
tespiti için optimize edilmiştir bu nedenle DİK’ in en ileri aşamalarının tespitine 
yöneliktir bununla birlikte, bu geleneksel yöntemlerin DİK’ i teşhis etmek 
için büyük eksiklikleri vardır. (5) Histopatolojik incelemede mikrovasküler 
dolaşımda trombüsün saptanması DİK tanısı için “altın standart” olarak kabul 
edilse de trombüsün ölümden sonra hızla parçalanabilecek olmasından dolayı 
bu teşhis yöntemi zayıf bir standarttır. (45) Dahası geleneksel testlerin türler 
arasında DİK’ e duyarlılığı farklılık gösterir ve köpeklerde kullanılan referans 
değerler kediler için geçerli değildir ayrıca DİK’ in kedilerde teşhisine nadiren 
başvurulur çünkü kediler nadiren nadiren aşırı kanamanın klinik belirtilerini 
gösterir ve rutin hemostatik testler bu türlerde DİK’ e duyarlı değildir. (5) Bu 
testlerin sonuçları aynı zamanda diğer hastalıklar veya durumlarda örneğin 
rodentisit antikoagülan intoksikasyonu (uzamış PT ve aPTT), trombotik 
hastalık (azalmış AT, artmış plazma D-dimer) ve karaciğer hastalıklarında 
(hipofibrinojenemi, azalmış AT, artmış plazma FDP’ ler ve D-dimer, uzamış 
PT ve aPTT) anormal olabilir. (4) Bazı rutin hematolojik bulgular nonspesifik 
olmasına rağmen DİK’ in olası teşhisini destekleyebilir bunlar hemoglobinemi 
(intravasküler hemoliz veya doku nekrozunun sonucu) ile birlikte nötrofili ve 
sola kaymalı nötropeniyi (çok sayıda enflamasyon, immun ilişkili ve neoplastik 
hastalık ile ilişkili) içerir. (4) Köpeklerde trombositopeni daha tutarlı bir şekilde 
görülen laboratuvar değişiklikleri arasında olmasına rağmen, trombositlerin 
kedilerde doğru bir şekilde değerlendirilmesi oldukça zordur, bu parametrenin 
doğru bir şekilde değerlendirilememesine neden olabilir. (5) İdrar tahlilinde 
genellikle, ara sıra proteinüri ve silindirüri ile birlikte hemoglobinüri ve 
bilirubinüri görülür. (41) DİK’ li köpekler üzerinde yapılan birkaç çalışmada 
(46) saptanan en yaygın anormallik trombositopeni olarak tespit edilmişken 
(vakaların %80 ile %100) 21 DİK’ li kedi üzerinde yapılan çalışmada ise, en 
yaygın anormallik olarak uzamış aPTT tespit edilmiş (vakaların %100) ve bunu 
uzamış PT (%71) ve trombositopeni (%57) takip etmiştir. (4) Son zamanlarda 
DİK teşhisi için kullanılan viskoelastik testler, geleneksel teşhis testlerine göre 
birkaç farklı avantajlara sahiptir. (47) Bu avantajlar, spesifik koagülopatilerin 
hızlı teşhisi sağlar ayrıca bu testler, toplam transfüzyon gereksinimini, kanamayı 
ve mortaliteyi azaltabilecek kan ürünleri ve ilaçlar da dahil olmak üzere özel 
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tedaviler önermektedir. (48) Şu anda mevcutta kullanılan viskoelastik testler 
sonoclot, tromboelastografi (TEG), ve rotasyonel tromboelastometri (ROTEM) 
dir. (49) Viskoelastik pıhtılaşma monitörü (VCM) ise, veteriner klinik kullanımı 
için özel olarak tasarlanan nispeten yeni bir koagülometredir bu monitör TEG 
veya ROTEM’ in ölçüm değerlerine benzer değerler gösterir. (50, 51, 52)

5.1.	Koagülasyon	testleri

5.1.1.	Plazma	d-dimer	ve	fibrin	bozulma	ürün	konsantrasyonları

D-dimer epitopu, fibrinin plazmin tarafından parçalandığı zaman açığa 
çıkar bu nedenle D-dimerlerin bulunuşu trombin, faktör XIIIa ve plazminin 
kombine etkilerinin kanıtıdır, koagülasyon ve fibrinolizin kombine bulunuşuna 
spesifiktir buna karşılık FDP’ lerdeki bir artış aktif pıhtılaşmanın spesifik kanıtı 
değildir çünkü FDP’ ler hem fibrin hem de fibrin yıkımlanma ürünlerini içerir ve 
bu nedenle fibrinojen üzerindeki plazmin aktivitesi ile özel olarak arttırılabilir 
böylece artmış FDP’ ler aktif fibrinolizisin mevcudiyetini kanıtlar. (4) D-dimerler 
koagülasyon, fibrinoliz, (44) ortopedik cerrahi, neoplazi ve iç kanama ile ilişkili 
DİK ile ilgisi olmayan durumlardaki köpeklerde artabilir bu yüzden D-dimer 
seviyelerindeki tek başına artış DİK’ in teşhisi için kabul edilemez. (53) Sağlıklı 
köpekler üzerinde yapılan iki çalışmada D-dimer için referans aralığı 0,02 ila 
0,28 µg/mL ve 0,08 ila 0,39 µg/mL olarak belirlenmiştir. (44) İnsan D-dimer 
testleri köpeklerde (44) güvenilirliği ve doğruluğu onaylanmış olmasına rağmen 
DİK’ li köpeklerin farklı fazları ile birlikte DİK’ li kedilerde doğru duyarlılık ve 
özgüllüğün belirlenmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. (4) Azalmış 
AT aktivitesi ve FDP veya D-dimer konsantrasyonları, köpeklerde DİK teşhisi 
için daha hassas testlerden ikisidir. (54) Kedilerde ise AT aktivitesi DİK’ in 
teşhisi için yararlı değildir AT kedilerde akut faz reaktifi olabilir öte yandan 
immunoturbidimetrik D-dimer ölçümü kedilerde spesifik ve duyarlı değildir 
DİK tanısı için yararlı olmadığı belirlenmiştir. (55)

5.1.2.	Plazma	fibrinojen	konsantrasyonu

Hiperfibrinojenemi, DİK’ den başka gebelik ve enflamasyon gibi 
durumlarda da tespit edilebilir. (4) Plazma fibrinojen konsantrasyonu DİK’ 
de yüksek, normal veya düşük olabilir bu yüzden DİK için duyarsız bir 
belirteçtir. (56) Ancak hiperfibrinojenemi trombozis için bağımsız risk faktörü 
olabilir (57) ve köpeklerde fibrinojeni ölçmek, hiperkoagülasyon konusunda 
viskoelastografik teknikleri kullanmaya göre benzer bilgiler verebilir. (5) 
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5.1.3.	Şistositoz

Şistositlerin kan yaymada varlığı DİK’ li köpeklerde incelenmiştir. (4) 
Bununla birlikte, şistositler DİK dışı koşullarda da oluştuğundan DİK’ e spesifik 
olarak düşünülmemektedir. (58)

5.1.4.	Diğer	testler

Beşeri hekimlikte DİK’ in teşhisinde ve izlenmesi için kullanılan testler 
veteriner hekimliğinde son zamanlarda değerlendirilmiştir testlerin DİK’ i teşhis 
amacıyla kedi ve köpeklerde kullanımının artması beklenmektedir. (4)

5.1.4.1.	Protein	C	testi

APC, koagülasyon faktörleri Va ve VIIIa’ yı inaktive ederek antitrombotik 
etki gösterir ek olarak APC profibrinolitik, anti-inflamatuar ve antiapoptotik 
özelliklere sahip olduğu rapor edilmiştir. (59) DİK’ de APC’ nin üretimi, endotel 
hücrelerindeki TM ekspresyonundaki azalma ile büyük ölçüde aşağı regüle 
edilirken prokoagülan proteazların üretimi devamlı olarak yukarı regüle olur. (24) 
Azalmış PC aktivitesi sepsisli insan hastalarında mortalite ile ilişkilendirilmiş 
güncel klinik denemeler de rekombinant insan APC uygulamasının şiddetli 
sepsisli insanlarda mortalite oranını azalttığını açığa çıkarmıştır. (60) Köpeklerde 
hepatobiliyer hastalıklar, sepsis, konjestif kalp yetmezliği ve aflatoksikozis 
de düşük PC değerleri bulunmuştur. (61) PC ayrıca konjenital portosistemik 
şantları portal hipoplasiye sekonder olarak mikrovaskuler displaziden ayırt 
etmek için kullanılırken bu ölçümlerde köpekler için spesifik PC testi mevcut 
değildir bu yüzden köpeklerde PC aktivitesi kolorimetrik veya pıhtılaşma 
ilkelerini kullanan insan tahlilleriyle ölçülür. (62) Azalan PC seviyeleri karaciğer 
yetmezliğinde hiperbilirubinemi ve düşük AT aktivitesi ile birleştiğinde kötü 
prognozu gösterir. (63)

5.1.4.2. Fibrinopeptid A testi

Koagülasyon sırasında trombin üretildiğinde, fibrinopeptid A ve B (FPA ve 
FPB) fibrinojenden ayrılır daha sonra faktör XIIIa’ nın etkisiyle fibrine polimerize 
olan fibrin monomerlerini geride bırakır. (64) Bu yüzden FPA testi gerçek 
trombin oluşumu ve “gerçek zaman’’ aktivitesinin güvenilir belirteci olarak 
hizmet verebilirken insanlarda ELISA veya radioimmunoassay kullanılmakla 
birlikte bu tür teşhis yöntemleri veteriner hekimlikte onaylanmamıştır. (4)
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5.1.4.3.	Plazmin–α2-Antiplazmin	kompleks	testi

α2-antiplasmin karaciğerde sentezlenir plazmada ana fizyolojik rolü 
plazmin inhibitörü iken aşırı plazmin α2-makroglobulin tarafından inhibe edilir. 
(65) α2-antiplasmin (α2-plazmin inhibitörü olarak da isimlendirilir.) fibrinolitik 
sistemde anahtar rol oynar plazmin ile hızlıca kompleks yaptığı için plazmin 
konsantrasyonunun direk ölçümü zordur. (4,66) Bu test Veteriner türlerinde 
onaylanmamıştır ancak köpeklerde plazminojen aktivatörünün enjeksiyonu 
plazmin–α2-antiplazmin konsantrasyonunda artışa neden olmuştur. (67)

5.1.4.4. Trombin-Antitrombin kompleks testi

Antitrombin, trombin-antitrombin kompleksini oluşturmak için trombine 
bağlanır ve onu nötralize eder serbest trombinin plazma yarılanma ömrü kısa 
olduğu için serbest trombin konsantrasyonunu ölçmek zordur buna karşılık TAT 
kompleksi stabildir, kandaki trombin üretimini hassas bir şekilde yansıtabilir 
ve trombin üretiminin kabul edilen bir indeksidir. (68) TAT seviyeleri, sepsis 
gibi hiperkoagülasyon riski bulunan hastalarda trombin aktivasyonunun 
izlenmesinde kullanılabilir. (4) Köpeklerde plazma TAT konsantrasyonunun 
pıhtılaşma aktivasyonunu değerlendirmek için kullanışlı olduğu rapor edilmiştir 
aynı zamanda Cushing sendromlu köpeklerde hiperpıhtılaşmanın belirteci 
olarak kullanılabilir. (69) Son zamanlarda sağlıklı kedilerde ve asemptomatik 
hipertrofik kardiyomiyopatili kedilerde antikor ELISA TAT testi (Enzygnost 
TAT micro, Dade Behring Marburg, GmBH, Marburg, Almanya) kullanılmıştır. 
(4) Kediler için referans aralığı 2,0 ila 20,0 µg/L olarak belirlenmiştir. (70)

5.1.4.5.	Viskoelastik	pıhtılaşma	testleri

Viskoelastik pıhtılaşma testleri hiperfibrinolizisin teşhis ve tedavisi, 
antikoagülanların kullanımının ve hemostazis sırasında kanamanın izlenmesi, 
hipokoagülasyon ve hiperkoagülasyon safhalarının değerlendirilmesi için 
insan ve veteriner hekimlikte kullanılır. (49) Veteriner hekimlikte, köpeklerde, 
kedilerde, taylarda ve yetişkin atlarda viskoelastik teknolojinin klinik kullanımı 
bildirilmiş olup bu teknoloji, pıhtı oluşumunun kinetiğini (pıhtı oluşumu 
için gereken süre), pıhtının mekanik özelliklerini (gerilme mukavemeti) 
ve pıhtının çözünme süresini (fibrinoliz) ölçer. (71) Günümüzde sonoclot, 
TEG ve ROTEM çeşitli metodolojileri kullanarak hemostaz hakkında benzer 
bilgiler sunan viskoelastik pıhtılaşma testleridir. (49) Mcmichael ve Smith 
(2011) bu testlerin 30 dakika hızlı geri dönüş süresi ve genellikle <0.5 mL 
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küçük numune hacimleri dahil olmak üzere tam kan değerlendirilmesini 
içeren çeşitli avantajlara sahip olduğunu ek olarak hiperkoagülasyonu tespit 
ettiğini belirtmiştir. (71) Viskoelastik pıhtılaşma testlerinin dezavantajları ise 
teknolojinin duyarlılığı, sonuçları etkileyen değişkenler (anemi, trombositopeni, 
yüksek fibrinojen), kullanılan yöntemlerin farklı olması ve kullanılan pıhtılaşma 
uyarıcılarıdır bu dezavantajlara rağmen, viskoelastik pıhtılaşma testleri, mevcut 
testlerle kanıtlanması zor bir olgu olan hiperkoagülasyonu kanıtlayan birkaç 
metodolojiden biridir. (6) 

5.1.4.5.1.	Sonoclot

Sonoclot analizörü kardiyak ve karaciğer cerrahisinde hemostaz yönetimini 
iyileştirmek, olası cerrahi kanamaları hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlamak 
(örneğin ligatürün kayması), kan ürünlerinin kullanımını azaltmak, antikoagülan 
tedavisinin doğru ve ucuz yönetimini sağlamak ve hiper ve hipokoagülasyonlu 
hastaları tespit etmek için insanlarda kullanılır. (72) Sonoclot cihazının kapladığı 
alan küçüktür ve kullanımı kolaydır. (73) Sonoclot, TEG ile karşılaştırıldığında 
daha iyi güvenilirliğe sahip olduğu (74), yıllık bakım gerektirmediği ve 
viskoelastik testler arasında en uygun maliyetli olan cihaz olduğu belirtilmiştir. 
(73) Ayrıca Sonoclot diğer viskoelastik pıhtılaşma testlerine kıyasla daha az 
çalışılmıştır. (47)

5.1.4.5.2.	Tromboelastografi

TEG, hemostazı değerlendirmek için kullanılan bir viskoelastik testtir 
geleneksel plazma bazlı pıhtılaşma testlerinin aksine TEG kan hücrelerini içerir ve 
koagülasyonun tüm aşamalarını değerlendirir. (75) TEG, kan pıhtısı oluşumunu 
ve lizisini temsil eden bir izleme kaydederek pıhtılaşma fonksiyonu hakkında 
bilgi verir izleme; koagülasyon faktörlerinin, trombositlerin, fibrin, fibrinolizis 
ve pıhtılaşma zamanı arasındaki etkileşimin toplamıdır. (4) TEG değerleri, 
sağlıklı köpeklerde özellikle Greyhoundlarda, atlar ve kedilerde rapor edilmiştir. 
(71) İmmun ilişkili hemolitik anemi, sepsis ve DİK’ li hastalıklı hayvanlarda 
prognostik bilgi sağlamak amacıyla kullanılır. (75) Aynı köpek grubundan 
birden fazla numune üzerinde 5 hafta boyunca haftada bir kez gerçekleştirilen 
çalışmada geleneksel pıhtılaşma testleri (PT, aPTT, ACT ve D-dimer) ve TEG 
karşılaştırılmıştır; TEG ölçümlerine kıyasla geleneksel pıhtılaşma testlerinde 
yüksek derecede değişkenlik bulunmuştur. (71) 2007 yılında sağlıklı kedilerde 
düşük moleküler ağırlıklı heparin ve fraksiyone olmayan heparinin etkinliğini 
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değerlendiren bir çalışmada, tüm TEG parametreleri için referans aralıkları 
oluşturulmuştur. (76)

5.1.4.5.3. Tromboelastometri

Tromboelastometri olarak adlandırılan ROTEM, kanın viskoelastik 
özelliklerini değerlendirir klasik TEG’ in bir modifikasyonudur ve TEG gibi, 
ROTEM de pıhtı oluşumun başlangıcından itibaren hemostatik fonksiyon 
hakkında bilgi verir. (71) ROTEM kedi ve köpeklerde değerlendirilmiş ve 
yapılan çalışmalarda referans değerleri belirlenmiştir. (77) ROTEM geleneksel 
pıhtılaşma testleri için 45-60 dakikaya kıyasla 10 dakika içinde pıhtılaşmanın 
ön değerlendirmesini yaparak terapötik müdahalelerin etkili bir şekilde 
uygulanmasını sağlar. (78) Ayrıca PT ve aPTT gibi geleneksel pıhtılaşma 
testlerinin aksine pıhtı kinetiği, pıhtı gücü ve fibrinolizis hakkında ek bilgi 
sağlar. (79) ROTEM, TEG ve sonoclottan daha pahalıdır. (71) 

5.1.4.5.4.	Viskoelastik	pıhtılaşma	monitörü

VCM, TEG veya ROTEM’ in değerlerine benzer değerler gösteren 
veteriner hekimliğinde klinik kullanımı için özel olarak tasarlanmış nispeten 
yeni bir koagülometredir, VCM diğer viskoelastik pıhtılaşma cihazlarından 
daha küçük, kablosuz ve portatiftir olması alınan kanın hızlı bir şekilde analiz 
etmesini sağlar ayrıca CaCl2 veya doku faktörü gibi katkı maddeleri veya 
aktivatörlere ihtiyaç duymadan çok küçük hacimde (<300 μL) antikoagülansız 
kan gerektirdiğinden küçük hayvanlarda kullanım için avantajlıdır. (80) Ancak 
VCM’ nin küçük hayvanlarda kullanımı onaylanmamıştır. (51)

5.1.4.6.	Geçirgenlik	dalga	formu	grafikleri

Geçirgenlik dalga biçimi çizelgeleri, PT ve aPTT gibi geleneksel pıhtılaşma 
testlerinin ışık geçirgenliği değişikliklerini gösterir. (81) Bu grafikler tarafından 
sağlanan çoklu kantitatif parametreler, rutin testler ile elde edilen pıhtılaşma 
süresine ek olarak değerli bilgiler verebilir. (82) Ayrıca, dalga formunun 
derecesi anormalliğin hemostatik disfonksiyonun ciddiyeti ile korelasyon 
gösterdiği, kronik sessiz fazdan akut tüketim fazına ilerlemenin izlenmesine ve 
tahmin edilmesine yardımcı olduğu belirlenmiştir. (81) Bu teknik, sendromun 
ilerlemesinde erken dönemde hedefe yönelik terapötik müdahaleye izin vererek 
DİK tanısını iyileştirebilir. (83)
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6. Prognoz

DİK’ li hastaların prognozu; altta yatan hastalığa, DİK’ in evresine ve 
ciddiyetine, hastanın yaşı ve durumuna bağlı olarak değişir. (4) Erken tanı ve 
tedavi prognozda önemli faktörlerdir. (84) İnsanlarda yüksek plazma fibrinojen 
seviyeleri organ hasarının, düşük fibrinojen seviyeleri ise artan kanama 
riski ile ilişkili olup her iki parametre kötü prognozu gösterir. (30) Hayvan 
çalışmalarında AT seviyelerinin restorasyonu organ yetmezliğinin ve mortalite 
oranının azalması bakımından iyi prognozun göstergesidir. (85)

7. Tedavi

DİK’ li hastalar için tetikleyici nedenin bulunması ve elimine edilmesi 
tedavinin köşe taşını oluşturur bu bağlamda tedavi DİK’ li köpek ve kedilerde olası 
intravaskuler koagülasyon ve hemorajiyi engellemeyi ve durdumayı, parankimal 
organ perfüzyonunu sağlamayı, sekonder komplikasyonların önüne geçmeyi 
amaçlar. (4) DİK multifaktoriyel sendrom olduğu için tedavi başlıca tetikleyici 
nedenin ortadan kaldırılmasını ve destekleyici bakımı içerir. (1) Özellikle altta 
yatan hastalığın çeşitliliği DİK’ e yaklaşımı zorlaştırır. (86) Tetikleyici neden 
ve olası nedenlerden olan primer hemanjiosarcom ve diğer tümörler (cerrahi 
eksizyon), lenfoma (kemoterapi), sepsis ve bakteriyel enfeksiyonlar (uygun 
antimikrobiyal tedavi), yılan ısırması (spesifik antivenom), kalp krizi (erken 
uygun soğutma işlemi), immun ilişkili hemolitik anemi (immunosupresyon) 
tedavi edilmelidir ancak tetikleyici nedenler nadiren kısa zaman içerisinde 
elimine edilebilir. (4) Destekleyici bakım da DİK’ li hastalara veya DİK şüphesi 
bulunan hayvanlara oksijen verilmelidir bu uygulama, doku hipoksisini ve 
iskemik dokuların reperfüzyonuyla ilişkili olan enflamasyonu önleyecektir. 
(6) Sekonder fibrinoliz plazma proteinlerini parçalamaya devam etmedikçe, 
fibrinolitik inhibitörler nadiren endikedir ancak fibrinoliz meydana gelirse, 
antifibrinolitik (e-aminokaproik asit) tedavi düşünülebilir bununla birlikte, bu 
hastalar mikrotrombusu temizlemek için fibrinolize gereksinim duyduklarından, 
bu tedavinin DİK’ li hastalarda kontrendike olduğu göz önüne alınmalıdır ayrıca, 
artan fibrinolitik aktivite ve devam eden kanama kanıtlanmadıkça antifibrinolitik 
tedavi asla uygulanmamalıdır. (38) Traneksamik asit son zamanlarda güçlü bir 
antifibrinolitik ajan olarak kullanılmıştır. (87) Veteriner hekimlikte antitrombotik 
etki gösteren ilaçlar arasında trombosit fonksiyonunu azaltmak için aspirin ve 
klopidogrel, ikincil hemostazın inhibisyonu için fraksiyone edilmemiş veya 
düşük moleküler ağırlıklı heparinler ve ikincil hemostazın inhibisyonu için 



134    HAYVAN HASTALIKLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

daha az yaygın olarak varfarin kullanılır. (6) Cathcart ve ark. (2012) aspirinin 
kediler üzerindeki etkinliğini araştıran çalışmasında aspirinin kedilerdeki 
trombosit agregasyonunu azalttığını ancak alternatif seçenekler olmadığında 
kullanılabileceğini belirtmiştir. (88) Antiplatelet ilaçlar trombositopenisi olan 
hastalarda yaygın olarak kullanılmaz ilaçların trombositopenisi olan hastalara 
uygulanması trombosit fonksiyonunun inhibisyonuna neden olarak hemorajiyle 
sonuçlanabilir bu nedenle, DİK’ in prokoagülan fazının tedavisi için kullanılan 
birincil antikoagülan ilaç heparindir. (6) Heparinin uygulandıktan sonra 
antikoagülasyonun viskoelastik pıhtılaşma analizleriyle izlemesi üzerine 
çalışmalar umut vericidir, ancak kesin sonuçlar henüz açıklanmamıştır. (72)

7.1.	Kan	bileşenleri	terapisi

Kan bileşenlerinin ve heparinin ikili yaklaşımı intravasküler koagülasyonu 
durdurmak için kullanılır. (4) Köpeklerde kan ürünlerinin kullanımı spontan 
kanama görüldüğü zaman endikedir. (6) Faktör eksikliğinden kaynaklanan 
koagülopatili hastalarda ve özellikle hemorajinin devam ettiği hastalarda taze 
donmuş plazma (FFP) endikedir. (1) Taze plazma (FP) veya FFP tüketilen 
pıhtılaşma faktörlerinin yerine başlangıçta 10 mL/kg/saat hızında ve daha sonra 
2 mL/kg/saat hızında en az 30 ila 50 mL/kg/gün uygulanır. (4) Ancak hemostatik 
parametreler uygulama sonrası değerlendirilmelidir ek bir FFP uygulaması 
gerekebilir. (1) Cryoprecipitate, fibrinojen eksikliğinde kullanılabilir, çünkü 
cryoprecipitate başlıca faktör VIII, vWF, faktör XIII ve fibrinojeni içerir. (6) 
Alternatif olarak taze tam kan nakli; pıhtılaşma faktörlerinin, inhibitörlerinin ve 
trombositlerin kaynağı olarak uygulanabilir, FP/FFP uygulaması trombositlerin, 
koagülasyon faktörlerinin ve inhibitörlerinin (AT, α2-makroglobulin) 
tüketiminin ve hemorajik, koagülasyon süreçlerinin durdurulmasını amaçlar. 
(4) Paketlenmiş kırmızı kan hücreleri (pRBC), oksijen taşıma kapasitelerini 
arttırmak için genellikle 5 ila 10 ml/kg’ da dozlanır ve pRBC’ lerin kilogram 
başına her mililitre için hematokritte yaklaşık %1’ lik bir artış beklenebilir 
tam kan kullanılıyorsa, dozlama donör hematokritine dayalı olabilir veya 
paketlenmiş hücre hacminde (PCV) %1’ lik bir artışa neden olacak şekilde 
2 ila 3 mL/kg olarak hesaplanabilir kristaloid sıvılar (örneğin laktatlı ringer 
soluyonu) kaybedilen volümü geri kazandırmada ve sentetik kolloidler (örneğin 
hetastarch veya tetrastarch) onkotik basıncı sağlamak için kullanılabilir. (6) DİK’ 
li köpeklerde trombositopeni yaygın olarak gözükmesine rağmen, trombosit 
transfüzyonlarına nadiren ihtiyaç duyulur ancak belirgin bir trombositopeni 
hemorajiye katkıda bulunuyorsa trombosit transfüzyonu yapılabilir bu 
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uygulamaya alternatif olarak taze tam kan veya trombositten zengin plazma 
verilebilir ayrıca bu ürünler sadece trombosit sayısında küçük bir artışla 
sonuçlansa bile kanamayı durdurmak için yeterli aktif trombositi içerirler. (6) 
Dimetil sülfoksit ile stabilize edilmiş donmuş trombosit konsantresi mevcuttur, 
ancak bu ürünün kullanımı köpeklerde kapsamlı bir şekilde incelenmemiştir ve 
muhtemelen taze trombositlerden daha düşük pıhtılaşma aktivitesine sahiptir. 
(89) Hastalarda tüketim koagülopatisi geliştiği zaman antitrombotik ilaçların 
kullanımı etkisizdir ayrıca hemoraji meydana gelebilir. (6)

7.2.	Heparin	tedavisi	

Heparin, perakut hiperkoagülasyon fazında PT ve aPTT değerleri 
düştüğünde ve AT aktivitesi en az %80 olduğunda uygulanabilir. (4) Heparin 
molekülü AT gibi endojen bileşiklerin anti-inflamatuar etkilerini azaltabilir (1) 
ayrıca mikrovasküler dolaşımda glikozaminoglikana bağlı TFPI’ nın dolaşıma 
salınmasını indükleyerek koagülasyonu inhibe eder. (90) Heparin, AT inhibitör 
etkilerinin aktivasyonu yoluyla trombin ve faktör Xa inaktivasyonunu arttırır 
bu nedenle AT plazma seviyesi yetersiz olduğunda heparin tedavisi etkisizdir. 
(4) Çünkü heparin, AT ile uyumlu şekilde çalışır heparin aktivitesi düşük AT 
aktiviteli hastalarda azalabilir. (1) Ayrıca AT aktivitesi DİK’ de genellikle 
düşüktür (tüketimin ve olası inaktivasyonun sonucu olarak) hastaya kan 
bileşenlerinin replasmanıyla yeterli miktarda AT sağlanması tavsiye edilir 
farklı koagülopatileri olan köpekler üzerinde yapılan bir çalışmada, FFP 
uygulanması (10 ila 15 mL/kg her 12 saatte 1 kere) plazma AT aktivitesinde 
artış ile sonuçlanmamıştır. (4) Bununla birlikte, DİK’ li hastalara 50 ila 100 
IU/kg SC her 8 saatte 1 kere sodyum heparin verilmesini önerilmiştir. (91) Bu 
doz aPTT ve AT aktivitesinin izlenmesine dayalı olarak ve hiperkoagülasyon 
durumunda aPTT’ yi üst referans aralığının %30’ una kadar uzatmak amacıyla 
ayarlanmalıdır. (4) Orta veya yüksek doz heparin tedavisi kullanmanın başlıca 
dezavantajı, hastaların yakın hemostatik izlemeye ihtiyaç duymasıdır çünkü 
heparinin neden olduğu şiddetli kanama nispeten yaygın komplikasyondur. (92)

7.3.	 Düşük	 moleküler	 ağırlıklı	 heparine	 karşı	 fraksiyone	 olmayan	
heparin

Molekül ağırlığı 4000 ila 8000 dalton arasında olan heparin fraksiyonlarından 
oluşan düşük moleküler ağırlıklı heparin (LMWH), insanlarda aktif pıhtılaşmayı 
azaltmada fraksiyone olmayan heparinden (UFH) daha avantajlı bulunmuştur. 
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(84,93) Hemostatik sistem üzerindeki etki biçimleri anti-faktör Xa, IIa ve ATIII’ 
e üzerindeki aktivitelerine dayanır. (38) Ancak LMWH’ ın hayvan türlerinde 
kullanılması ve optimal dozu hala tartışmalıdır. (1) LMWH, heparinden elde 
edilir. (38) UFH, birçok koagülasyon faktörlerinin (örneğin trombin, Xa, XIa, 
XIIa, IXa) büyük ölçüde arttırılmış inhibisyonuna yol açan AT’ ye bağlanır. (4) 
Daha küçük moleküler boyutu nedeniyle, LMWH, UFH’ den farklı olarak AT 
ve trombine aynı anda bağlanamaz, bu nedenle, LMWH trombini daha az inhibe 
eder. (94) Bununla birlikte, UFH ile karşılaştırıldığında, LMWH, faktör Xa’ ya 
karşı daha fazla affiniteye ve arttırılmış inhibisyona sahiptir. (95) LMWH ayrıca 
kısıtlı hepatik klirensi, uzamış yarılanma ömrü ve daha iyi biyoyararlanımı 
hesaba katılınca makrofaj, plazma proteinleri ve trombosite daha az bağlanma 
eğilimindedir. (96) Buna ek olarak, LMWH kullanıldığında heparine bağlı 
trombositopeni gelişme olasılığı azalır. (97) Köpekler ve kediler üzerinde 
yapılan çalışmalar, LMWH’ ın her iki tür tarafından da iyi tolere edildiğini 
göstermiştir. (4)

8. Sonuç

DİK, insan ve hayvanlarda meydana gelen çeşitli hastalıkların sekonder 
komplikasyonudur. Bu komplikasyon hayvanların hayatlarını ciddi şekilde tehdit 
eder. DİK’in geleneksel yöntemlerle teşhisi veteriner hekimlikte yaygın olarak 
kullanılmasına karşın altın bir standart değildir. Güncel teşhis yöntemleri ise hala 
yaygın değildir. Güncel teşhis yöntemleriyle DİK’ i tespit etmek hayvanların 
mortalite oranının düşmesine ayrıca kanama ile seyreden hastalıkların kan 
tablosunun değerlendirilmesine yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca 
güncel teşhis yöntemleriyle tedavi etkinliğinin izlenilmesi daha kolay hale 
geleceğinin inancındayız. Bu yüzden güncel teşhis ve tedavi yöntemleri veteriner 
hekimlikte yapılacak çalışmalara öncü olacağı öngörülmektedir.
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1. Giriş

Akut gastroenterit, dünya çapında insan ve hayvanlarda gözlenen en 
yaygın sağlık sorunlarından biridir. Gastroenteritlerde sıklıkla viral, 
bakteriyel ve paraziter patojenler tespit edilirken, bu patojenlerden 

kaynaklı mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ateş ve ishal en yaygın gözlenen 
semptomlar arasındadır. Bakteriyel ve paraziter enfeksiyonlarda antibiyotik ve 
anti-paraziterlerden oluşan etkili spesifik tedavi yöntemleri bulunmaktayken, 
virüs kaynaklı enfeksiyonlarda yalnızca semptomatik tedavi uygulanmaktadır. 
Elektron mikroskobunun keşfi ile virüsleri yakından tanımamız diğer 
patojenlere göre oldukça yenidir. Ernst Ruska ve Max Knoll, 1931 yılında 
elektron mikroskobu keşfettikten sonra virüslerin keşfi ve biyolojisi üzerine 
çalışmalar hız kazandı. Virüslerin elektron mikroskobi kullanılarak keşfi ile 
birlikte birçok farklı özellikte virüs türünün gözlemlenmesinin ardından daha 
iyi anlaşılabilmesi ve betimlenebilmeleri adına bunların sınıflandırılma ihtiyacı 
doğdu. 1966 yılında resmi olarak “Uluslararası Virüs Taksonomisi Komitesi” 
(ICTV) kuruldu ve son 40 yılda yaklaşık 6000 virüs varlığı ve bunların 
içerisinde 2000’den fazla tür belirlenerek sınıflandırmaları gerçekleştirildi. 
Bağırsak içeriğinin elektron mikroskobi ile incelenmesinin ardından, 
‘enterik virüsler” olarak sınıflandırılan çok sayıda viral enteropatojenin keşfi 
gerçekleştirilmiştir (1-3).
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Sağlıklı epitel hücreleriyle kaplı olan bağırsak kanalı, birçok virüsün 
büyümesi için ideal bir ortam sağlar. ‘Enterik virüsler’, bağırsak kanalı hücrelerini 
istila ederek burada çoğalan geniş bir virüs ailesi yelpazesini temsil eder. Bu 
virüsler; ağırlıklı olarak ince bağırsak olmak üzere, bağırsak kanalında değişik 
seviyelerde mukoza harabiyetine yol açarlar. Enterik virüslerin bilinen en iyi 
örneğini; rotavirüsler, coronavirüsler, calicivirüsler, adenovirüsler, parvovirüsler 
ve astrovirüsler oluşturmaktadır. Bununla birlikte daha iyimser bir gastroenterit 
ile seyreden; poliovirüsler, coxsackievirüsler, enterovirüsler, Hepatit A ve 
E virüsleri ’de değişik derecelerde bağırsak replikasyonu göstererek ishale 
sebep olmaktadırlar. Ayrıca son yıllarda keşfi yapılan torovirüs, kobuvirüs, 
picornavirüs, aichivirüs, sapovirüs gibi türler viral gastroenterit ajanları olarak 
yerlerini almaktadırlar.

2. Gastroenteritler

Gastroenterit, insan ve hayvanlarda mide ve bağırsak yollarının yangısı/
enfeksiyonu için kullanılan geniş bir terimdir. Köpeklerde ve kedilerde genellikle 
akut olarak başlayan kusma, anoreksi ve ishalin yaygın bir nedenidir. Sebepleri 
arasında virüs, parazit, bakteri ve mantarlardan oluşan patojenlerin yanı sıra, 
beslenme bozukluğu, toksinler, metabolik bozukluklar, bağışıklık sorunu ve 
anatomik komplikasyonlar yer almaktadır. 

Kedi ve köpeklerde ince bağırsak mukozası, ince bağırsağın yüzeyini 
genişleten parmak benzeri çıkıntılar olan villuslara dönüşür. Bu villuslar 
üzerinde mikroskobik oluşumlar olan microvilliler besinlerin sindirim ve emilim 
yüzeyini artırarak maksimum yararlanma alanı oluşturmaktadırlar. Bu alanın 
en küçük üyeleri olan enterositler sürekli yenilenerek bağırsak mukozasını 
genç ve sağlıklı tutmaya yardımcı olurlar. Sağlıklı, bozulmamış bir mukoza, 
bağırsağın bütünlüğü için önemlidir ve bu tabakayı bozan her türlü enflamasyon, 
homeostaziyi, asit-baz ve sıvı dengesini, dolayısıyla sindirimi bozarak bağırsak 
hastalıklarına yol açabilir. Veteriner hekim muayenesi sırasında, genellikle 
ishal, değişen derecelerde dehidratasyon, karın ağrısı gözlenmekle birlikte, bazı 
olgularda kanlı ishal (hemorajik gastroenterit) ve ilerlemiş vakalarda asit-baz 
bozuklukları nedeniyle hipovolemi ve şok gözlemlenmektedir (4-6).

Genellikle ishalle sonuçlanan gastroenteritlere neyin sebep olduğu 
klinik görüntüye bakarak anlaşılamamaktadır. Kesin teşhis için, kapsamlı bir 
öykü, fiziki muayene, radyografi, biyokimyasal ve mikrobiyolojik testlere 
başvurulması en doğru teşhis yöntemini oluşturmaktadır. Gastroenterit sonucu 
meydana gelen sıvı kaybı, elektrolit dengesizliği ve asit-baz bozukluklarının 
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semptomatik tedavisinde erken müdahale gerektirmekle birlikte sıvı sağaltımı, 
diyet, anti-emetikler gibi destekleyici tedaviler genellikle yeterli olabilmektedir 
(1, 4). 

Virüsler genellikle köpeklerde ve kedilerde şiddeti hafif ishalden malign 
neoplaziye kadar değişen gastrointestinal hastalıklara neden olur (7-9).

3. Köpeklerin Viral Gastroenteritleri

Köpeklerde gastroenteritler oldukça sık gözlenmekle birlikte köpek
yavrularının ölümünden sorumlu vakalarının başında gelmektedir. Köpeklerde 
ishal vakalarında viral etkenler sıklıkla izole edilmektedir. En sık gözlenen 
viral etkenler arasında; Parvovirüs (Köpeklerin kanlı ishali), coronavirüs ve 
morbillivirüs (Canine distemper enfeksiyonu) gelmektedir. Bunların haricinde 
daha seyrek olarak; rotavirüs, astrovirüs, kobuvirüs, sapovirüs, sirkovirüs ve 
bokavirüs viral gastroenterit olgularında tespit edilmişlerdir (10).

3.1.	Parvovirüs	Enfeksiyonu

Parvovirüsler, genom uzunluğunda yaklaşık 5 kilobaz (kb) olan küçük, 
ikosahedral simetrili, zarfsız, linear tek sarmallı DNA virüsleridir. Yapısal 
olarak, genomun iki Açık Okuma Çerçevesi (Open Reading Frame/ORF) vardır. 
Bu gen bölgelerinden ilki yapısal olmayan (NS) protein olan replikasyon için 
gerekli polimeraz enzimini kodlamaktadır.  Diğer ORF bölgesi ise virüsün 
etrafını saran kapsidi oluşturacak yapısal proteinlere (VP1 ve VP2) ait şifreleri 
barındırmaktadır.  VP2 kapsid proteini, konakçı aralığı bakımından en önemli 
viral belirleyicidir. Bu proteinin amino asit mutasyonları, konakçı aralığı 
ve antijenite gibi önemli biyolojik özelliklere sahiptir. Parvoviridae ailesi 
omurgalı ve omurgasız konakçıları enfekte eden üç alt aileden oluşur ki bunlar 
Parvovirinae, Densovirinae ve Hamaparvovirinae alt aileleridir. Parvovirinae 
alt ailesi ise kendi içerisinde 8 cinse ayrılmaktadır, bunlar; Dependoparvovirüs, 
Copiparvovirüs, Bocaparvovirüs, Amdoparvovirüs, Aveparvovirüs, 
Protoparvovirüs, Tetraparvovirüs ve Erythroparvovirüs cinsleridir (11-13). 

Canine parvovirüs-2 (CPV-2) şimdiki ismi ile “Carnivore protoparvovirüs 
1”, köpeklerde ishal ve kusma ile karakterize etiyolojik ajandır. CPV’in ortaya 
çıkışı ile ilgili iki hipotez bulunmaktadır. İlki yabani karnivorlar arasında dolaşan 
bir virüsün mutasyonu sonucu köpeklere adapte olduğu, diğeri ise kedilerin 
panleukopenia virüsünden (FPV) köken aldığı, yani FPV’nin köpeklere 
adaptasyonu sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir (kedilerde FPV modifiye 
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canlı aşının mutasonu). 1970 yılına gelindiğinde, CPV-2 dünya çapındaki köpek 
popülasyonlarında yaygınlaşmaya başladı. Daha önceleri bilinmeyen bu ajan, 
1978–1980’de dünya genelinde köpeklerde ciddi salgınlara yol açtı. Yeni ortaya 
çıkan birçok virüs gibi, CPV-2’de (orijinal suş) yeni konakçısında mutasyonel 
farklılılar göstermeye başladı. Zaman içerisinde CPV-2’deki mutasyonlar 
sonucunda CPV-2a ve CPV-2b varyantları ortaya çıkmıştır. Daha sonra ise 
İtalya’da (2001) bir köpekte yeni bir varyant tespit edilerek bu varyanta 
ise CPV-2c ismi verilmiştir. Bilindiği üzere virüslerde mutasyonlar yaşam 
sikluslarının doğal bir parçasıdır ve doğada var olma yollarından en önemlisidir. 
Virüslerin biyolojisine etki eden mutasyonlar, virüsün replikasyonu sırasında 
meydana gelen kaçınılmaz nükleotid (Adenin/A, Guanin/G, Sitozin/C ve 
Timin/T) değişimlerinin zaman içerisinde birikmesiyle ortaya çıkar ve genellikle 
proteinin yapısını değiştiren mutasyonlardır. Viral genom replikasyonu sırasında 
meydana gelen tek bir nükleotid mutasyonu, genellikle virüste hiçbir değişikliğe 
sebep olmaz. Ancak şaşırtıcı şekildi köpek parvovirüsünde VP2’yi kodlayan 
gen bölgesinde tek bir nükleotid değişimi yeni varyantların ortaya çıkışıyla 
sonuçlanmıştır. Nükleotid mutasyonu sonrası 426. aminoasitte (aa) meydana 
gelen mutasyon şu şekilde açıklanmaktadır, CPV-2a’da Asn (asparajin), CPV-
2b’de Asp (aspartik asit) ve CPV-2c’de Glu (glütamik asit) yalnızca bir amino asit 
değişikliği ile ayırt edilebilmektedir. CPV-2 varyantları olan CPV-2a, CPV-2b 
ve CPV-2c farklı coğrafik dağılımlar göstermektedirler. Yapılan araştırmalarda, 
CPV-2a’nın Avustralya, Hindistan, Kore ve Yunanistan’da, CPV-2b’nin Güney 
Afrika, İtalya, Kuzey Amerika, Tayvan, Yunanistan ve Irak’ta, CPV-2c varyantı 
ise İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, Almanya, Arjantin ve 
İsveç’te ana varyantlar olarak bildirilmişlerdir. Daha sık görülen ana varyantla 
birlikte diğer varyantlarda aynı anda tespit edilebilmektedir (13-20). Virüsün, 
viral DNA’nın veya viral antijenlerin gaitadan teşhisinde sıklıkla başvurulan 
immünokromatografik testlerin yanı sıra, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), 
“Enzyme linked immunosorbent assay” (ELISA), hemaglutinasyon, virüs 
izolasyonu ve elektron mikroskobi gibi yöntemlere de başvurulmaktadır. CPV-2 
varyantlarının belirlenmesinde ise PCR amplikonlarının (DNA fragmentleri) 
dizi analizi yöntemi kullanılmaktadır (10, 13).

CPV enfeksiyonu, CPV’nin attachment (tutunma) proteini ile bağırsak 
hücrelerinde yer alan “canine transferrin receptor” (TfR) uyumunun gerçekleşmesi 
ile başlamaktadır. Mitoz bölünmenin aktif olduğu bağırsak kriptlerine afiinite 
gösteren CPV, damarlaşmanın yoğun olduğu kript hücrelerini parçalayarak kanlı 
ishalin ortaya çıkmasına sebep olur. Klinik CPV enfeksiyonları özellikle gençlik 
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döneminde ortaya çıkar ve yavru köpekler için ölümcül seyreder. Özellikle 
yetişkinlerde CPV enfeksiyonu hafif veya subkliniktir ve ayaktan tedavi 
edilebilir. CPV enfeksiyonunun neden olduğu ölümler, viral hücre hasarının yanı 
sıra dehidrasyon, plazma elektrolit bozuklukları, anemi ve sekonder bakteriyal 
enfeksiyonlarla ilişkilidir. Klinik olarak depresyon, ateş, iştahsızlık, uyuşukluk, 
kusma, değişen derecelerde kanlı ishal, kilo kaybı ve leukopeni ile karakterize 
bir tabloya sahiptir (21, 22).

Aşılama, viral enfeksiyonlara karşı tek koruma yöntemidir ve son 
zamanlarda köpekleri aşılamak için inaktive edilmiş ve modifiye edilmiş 
canlı virüs aşıları kullanılmaktadır. VP2 üzerinde meydana gelen mutasyonlar 
devam etmektedir ve bu durum aşıların etkinliğini değiştirebilmektedir. Bu 
sebeple aşı etkinlik çalışmaları ve virüs mutasyon analizlerinin düzenli olarak 
tekrarlanmasını gerektirmektedir. Türkiye’de köpekleri CPV-2’ye karşı aşılamak 
için Nobivac – Intervet; Vanguard – Pfizer; Parvodog – Merial ve Quantum –
Schering aşıları kullanılmaktadır (7, 21, 22).

3.2.	Coronavirüs	Enfeksiyonu

Coronavirüsler memelilerde ve kuşlarda intestinal ve solunum sistemi 
hücrelerini enfekte ederek değişen derecelerde enfeksiyonlara sebep olurlar. 
Pozitif polariteli tek sarmallı bir RNA genomuna sahip zarflı virüslerdir. 
Nidovirales takımından Coronaviridae ailesi içerisinde Orthocoronavirinae alt 
familyası dört cinsten oluşmaktadır. Bunlar; Alphacoronavirüs, Betacoronavirüs, 
Gammacoronavirüs ve Deltacoronavirüstür. Alphacoronavirüs cinsi, insan 
coronavirüslerini (HCoV-229E ve HCoV-NL63), köpek Coronavirüsü tip-I 
ve -II (CCoV), kedi Coronavirüsü tip-I ve -II (FCoV), domuzların bulaşıcı 
gastroenterit virüsünü (TGEV) ve domuz solunum coronavirüsünü (PRCoV) 
içerir. Yaklaşık 30kb büyüklüğündeki CoV genomu, birisi yapısal proteinleri 
(kapsid) kodlayan, diğer ikisi ise yapısal olmayan (RNA bağlı RNA polimeraz 
enzimi) proteinleri kodlayan 3 ORF bölgesi içermektedir. Coronavirüs genomu 
dört farklı yapısal proteini kodlar: E (zarf proteini), M (membran proteini), N 
(nükleokapsid proteini) ve S (spike proteini). Ek olarak, bazı betaCoronavirüsler, 
HE (hemaglutinin-esteraz) proteinini de kodlamaktadır. S glikoproteini; tropizm, 
hücre yüzeyi reseptörlerine bağlanma, füzyon ve virüsün hücrelere girişi ile 
ilişkilidir. Bu nedenle S proteini, nötralizasyon antikorlarının hedef proteinidir. 
Köpek Coronavirüsleri olağan genetik evrimleri içerisinde CCoV tip I ve II 
olmak üzere iki gruba ayrılır (TGEV’te olduğu gibi benzer şekilde CCoV-II de 
CCoV-I’in mutasyonu olarak ortaya çıkmıştır). CCoV-II de iki alt tipe ayrılır; 
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CCoV-2a ve CCoV-2b. Enterik CCoV genellikle ince bağırsakta lokalize olarak 
hafif gastroenterite yol açmaktadır. Son yapılan çalışmalarda CCoV içerisinde 
iki biyotipe ayrılarak, klasik enterik suş ve pantropik-multisistemik suşa 
dönüşmüştür (8, 10, 23, 24). 

Köpekler arasında virüsün bulaşında dışkı ana kaynaktır. Fekal-oral bulaşma 
yolu ile virüs alındıktan sonra, bağırsak villuslarında yer alan enterositleri 
enfekte ederek burada dejenerasyonlara sebebiyet verir. CCoV’un oluşturduğu 
entero-patolojik etki sonucunda enterosit/mikrovillus kaybı gerçekleşir ki bu 
bağırsağın normal sindirim ve emme işlevleri yerine getirememesi ve dolayısıyla 
ishalle sonuçlanır. 3 aydan daha küçük köpek yavruları enfeksiyona daha 
duyarlıyken, erişkin köpekler hafif belirtilerle hastalığı atlatmaktadır. Ancak 
virüsün saçılmasında erişkin asemptomatik köpekler etkilidir. Yaklaşık 3 günlük 
inkübasyonun ardından enfekte köpeklerde iştahsızlık, depresyon, kusma ve 
değişik derecelerde (hafif, orta ve şiddetli) ishal gözlenir. Genellikle prognozu 
iyi olan bu ishal sekonder patojenlerin etkisi ve aşırı dehidrasyon durumunda 
ölümcül seyredebilir. CCoV’un pantropik virulant suşu ile enfeksiyonlarda, 
şiddetli bazen kanlı ishalin yanı sıra akciğer, karaciğer, dalak ve lenfatik 
sistemi içine alan bir enfeksiyon tablosu sergilemektedir (8, 10). Enfeksiyondan 
korunmada en etkili yol yeni doğan köpeklerin yeterli kolostrumu alması ve 1.5 
aylıktan daha büyük köpek yavrularının aşılanması ile sağlanmaktadır.

3.3. Distemper Virüs Enfeksiyonu

Canine Distemper Virüs (CDV), Paramyxoviridae ailesi, Morbillivirüs 
cinsinin bir üyesidir. Pleomorfik ve zarflı bir yapı sergileyen CDV partikülü; 
negatif polariteli, segmentsiz tek zincirli RNA (ssRNA) genomuna sahiptir. 
Yaklaşık 15,700 baz büyüklüğünde olan genom, virüsün biyolojisinden sorumlu 
altı farklı viral protein kodlamaktadır. Yapısal ve yapısal olamayan bu protenler; 
nükleokapsid (N), fosfoprotein (P), polimeraz (L), matris (M), füzyon (F) ve 
hemaglutinin (H) proteinlerinden oluşmaktadır. H proteini virüsün konak 
ilişkisinde rol alarak virüsün hücresel reseptörlere bağlanması, viral tropizm ve 
sitopatojenitenin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Köpeklerde CDV 
enfeksiyonu sonucu majör belirtiler olan solunum, sindirim ve sinirsel belirtilerle 
birlikte deri döküntüsü, nazal-oküler akıntı ve konjonktivit gözlenmektedir (25-
27).

CDV, yüzyıllardır evcil köpeklerde bildirilmekle birlikte, artık dünya 
çapında bir etobur sorunu olarak kabul edilmektedir ve evcil köpeklerde kuduzdan 
sonra en yüksek ölüm oranına sahiptir. Evcil olmayan etobur hayvanlarda da 
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belirlenen bu hastalık Canidae, Felidae, Hyaenidae, Mustelidae, Procyonidae, 
Ursidae ve Viverridae ailelerinde tespit edilmiştir. CDV enfeksiyonunda ishal, 
klinik bulgulardan yalnızca birini oluşturur. Multisistemik bir enfeksiyon 
oluşturan CDV, köpeklerde ishal vakasıyla seyrederek ölümlere yol açan 
önemli bir enfeksiyondur. Virüsün saçılımı özellikle solunum ve sindirim 
sistemi sekretleriyle gerçekleşmektedir. Korunma ve kontrol önlemlerinin 
başında aşılama gelmektedir. Aşılı annelerden doğan köpek yavruları yaşamın 
ilk haftalarında maternal antikor sayesinde korunmaktadır. Maternal antikorun 
azaldığı dönemde aşılama gerçekleştirilir ki bu en etkili korunma yöntemidir. 
Ancak CDV’nin mutasyona uğrama sıklığı zaman zaman aşı etkinliğinde 
düşüşlere sebep olarak aşılı köpeklerde salgınlara yol açtığı bildirilmektedir. 
Bu sebeple CDV’nin moleküler karakterizasyonu ve aşı etkinlik çalışmalarının 
düzenli olarak yapılması önem taşımaktadır (27, 28). 

3.4.	Köpeklerin	Rotavirüs,	Kobuvirüs	ve	Sapovirüs	Enfeksiyonu

Rotavirüs, insan, memeli hayvanlar, kanatlılar ve su canlıları olmak 
üzere çok geniş yelpazede konakçı spektrumuna sahiptir. İnsanlarda dâhil 
olmak üzere yenidoğan ishallerinin en başında gelen etkenidir. Reovirales 
takımı içerisinde, Sedoreoviridae ailesi içerisinde yer alan rotavirüs 
genusu, farklı canlı türlerini etkileyen rotavirüs A-J olmak üzere 10 farklı türe 
ayrılmaktadır. Rotavirüs, çift zincirli, 11 segmentli, pozitif polariteli 
yaklaşık 18.5 kb büyüklüğünde RNA genomuna sahiptir. Rotavirüs genomu 
yapısal (VP1, VP2, VP3, VP4, VP6 ve VP7) ve yapısal olmayan (NSP1, 
NSP2, NSP3, NSP4, NSP5 ve NSP6) proteinleri kodlamaktadır. VP4 (P 
genotipinden sorumlu) ve VP7 (G genotipinden sorumlu) yapısal 
proteinleri temelinde rotavirüslerin şimdiye kadar 35G (G1-G35) ve 50P 
(P[1]-P[50]) genotipi tespit edilmiştir. Rotavirüs genotiplerinden G3P[3] 
birçok ülkede köpeklerde baskın genotiptir (29). Gastroenteritli genç yaştaki 
köpeklerde prevalansı yaklaşık olarak %2-8 arasında olduğu belirtilmiştir. 2 
haftalıktan küçük yavru köpeklerde karın ağrısı, mukoid ishal ve lökositoz ile 
karakterize orta ila şiddetli gastroenterit hastalığına neden olur. Fekal-oral 
yol ile bulaşan rotavirüs enfeksiyonu, kontamine gıdalarla virüsün 
alınmasıyla başlar. Virüs, bağırsak villuslarının uçlarına ulaşarak hücresel 
harabiyet yapar ve ishalin başlamasına yol açar. Köpeklerde rutin teşhis 
faaliyetleri içerisinde henüz yer almayan rotavirüs enfeksiyonunun teşhisi 
amacıyla serolojik ve moleküler yöntemler kullanılmaktadır. İnsan ve 
sığırlarda aktif olarak kullanılan aşılama programları bulunmasına rağmen, 
köpeklerde henüz aktif olarak kullanılan aşısı bulunmamaktadır. Korunma 
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ve kontrol amacıyla hijyen ve dezenfeksiyon uygulamaları ile etkili sonuç 
alınabilmektedir (10, 29, 30).

İlk olarak 2011 yılında ABD›de akut gastroenteritli köpeklerde 
bildirilen kobuvirüs (KoV), zarsız, tek zincirli pozitif anlamlı RNA virüsüdür. 
Picornaviridae ailesi, kobuvirüs genusu içerisinde 6 farklı Aichivirüs türü 
(Aichivirüs A-F) bildirilmiştir. Canine kobuvirüs (CaKoV), Aichivirüs A 
türünün bir üyesidir. Kobuvirüs genomu 8.1-8.2 kb uzunluğunda, bir lider 
protein (L), üç yapısal kapsid protein (VP0, VP1 ve VP3) ve yedi fonksiyonel 
proteini (2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C ve 3D) kodlar. Kobuvirüsler birçok memeli 
türünde ishal vakalarında enterik ajan olarak bildirilmiştir. Enterik ajan olarak 
bildirilmesine rağmen, Brezilya’da, klinik gastroenterit belirtileri olan bir köpek 
yavrusunun birden fazla dokusunda KoV saptanmış ve köpeklerde ilk bildirilen 
ekstraintestinal CaKoV olarak kayda geçmiştir (9). Ayrıca yalnızca klinik 
gstroenteritli köpeklerde değil aynı zamanda, sağlıklı görünümlü köpeklerde 
de CaKoV varlığı bildirilmiştir. Oldukça yeni bir ajan olan CaCoV, ishal 
vakalarında kayda değer bir oranda henüz yer almazken gelecek çalışmalarda 
enterit etkeni olarak yer alma potansiyeli bulunmaktadır (31-33).

Son yıllarda köpeklerde norovirüs ve sapovirüs kaynaklı ishal vakaları 
bildirilmiştir. Caliciviridae ailesi; Norovirüs, Sapovirüs, Vesivirüs, Lagovirüs 
ve Nebovirüs olmak üzere 5 genusa ayrılmaktadır. Norovirüs ve sapovirüsler 
yaklaşık 7,3 ila 8,5 kb boyutunda, zarfsız, tek sarmallı, pozitif polariteli RNA 
virüsleridir. İnsanlar başta olmak üzere birçok canlı türünde gastroenterit 
oluşturduğu bilinmektedir. Genellikle co-enfeksiyon durumlarında tespit 
edilen norovirüs ve sapovirüsler, özellikle genç hayvanlarda ishale sebep 
olmaktadırlar. Henüz aşısı bulunmayan bu etkenlere karşı yeterli hijyen ve 
sanitasyon tedbirlerinin alınması şimdilik en geçerli korunma kontrol tedbirlerini 
oluşturmaktadır (34, 35).

4. Kedilerin Viral Gastroenteritleri

Kedilerde gastroenteritler hafif ishalden malignant neoplazilere kadar 
değişen derecelerde tabloya yol açmaktadır. Kedilerde özellikle feline 
immunodeficiency virüs (FIV) ve feline leukemia virüs (FeLV) gibi retrovirüs 
enfeksiyonları kedilerin patojenlere karşı duyarlı hale gelmesinde büyük 
öneme sahiptir. Kedilerde sıklıkla ishale sebep olan viral patojenler arasında 
coronavirüs, parvovirüs (panleukopenia virüs) ve rotavirüsler yer almaktadır. 
Bununla birlikte son yıllarda virom analizlerinin gelişmesiyle kedi ishallerinde 
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tespit edilen bokavirüs, bufavirüs, astrovirüs, kobuvirüs, norovirüs, vesivirüs 
ve yeni parvovirüslerde sporadik gözlenen enterik patojenler arasında yerini 
almaktadır (36-38).

4.1.	Panleukopenia	Virüs	Enfeksiyonu

Parvovirüsler, zarsız, küçük ve tek sarmallı DNA virüsleri olan Parvoviridae 
ailesinin bir üyesidir. Parvovirüsler birçok hayvan türünü enfekte ederler. Köpek 
ve kedi parvovirüsleri hemorajik gastroenterite, leukopeniye neden olur ve 
özellikle kedi yavrularında yüksek ölüm oranına sahiptir. Parvovirüsün genomu 
mutasyona oldukça duyarlıdır. Köpek parvovirüsü (CPV), kedi Parvovirüsü -diğer 
adıyla kedi panleukopeni virüsü (FPV)- ve mink enteritis virüsü (MEV) genetik 
olarak yakın ilişkili virüslerdir ve muhtemelen orijinal parovirüsün mutasyonu 
ile yeni konakçılarına adaptasyon sağlamıştır. CPV’nin FPV’den köken aldığı 
ve kapsid proteinlerinde ki 5-6 aminoasid değişimi sonucu köpeklere adapte 
olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda CPV varyantlarının kedileri enfekte 
edebileceği bildirilmiştir. Son yapılan çalışmalarda kedilerde yeni Parvovirüs 
türleri olan Bocaparvovirüs and Protoparvovirüs identifiye edilmiştir. Carnivore 
protoparvovirüs 1 genusunun üyesi olan FPV, dünya çapında oldukça yaygın 
gözlenen kedilerin en önemli viral hastalıklarından birisidir. Evcil kedilerin yanı 
sıra kedigiller ile Mustelidae, Procyonidae ve Viverridae familyalarının türlerini 
de enfekte etme yeteneğine sahiptir (36-38). 

Oldukça bulaşıcı ve ölümcül olan FPV, 6 aydan küçük kedilerde ateş, 
depresyon, kusma, panleukopeni (kan hücrelerinde düşüş), ishal (villus harabiyeti 
sonucu) ve gençlerde serebellar ataksi ile karakterizedir. Enfekte kediler 
dışkılarıyla yüksek oranda virüs saçarlar. Virüs bulaşı kontamine materyallerle 
fekal-oral yol ile gerçekleşmektedir. Kontamine yüzeylerde bir yıla kadar canlı 
kalabilen FPV, bu sayede çoklu yetiştirme alanlarında (barınaklar gibi) uzun 
soluklu enfeksiyonlarla sonuçlanmaktadır. İntranazal veya oral enfeksiyondan 
sonra, FPV başlangıçta orofarinkste çoğalır ve ardından viremi oluşurarak 
vücutta dağılır. Özellikle mitotik aktivitenin aktif olduğu hücrelere (lenfoid doku 
ve intestinal mukoza/criptler) adaptasyon gösteren FPV, hücre bölünmesinin S 
fazında hızla replike olmaktadır. Dolayısıyla genç kedilerde enfeksiyon oldukça 
şiddetlidir. Lenfoid dokunun enfeksiyonu sonucu immun sistem baskılanması 
gerçekleşir. Gebeliğin erken dönemlerinde in-utero enfeksiyon, abort, fötal ölüm 
ve mumyalanmış fetüslerle sonuçlanabilir. Ayrıca gebeliğin erken döneminde 
ve yeni doğmuş kedilerde beyin, beyincik, retina ve optik sinirler dâhil olmak 
üzere merkezi sinir sistemi (MSS) etkilenebilir. FPV’nin teşhisinde sıklıkla 
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ELISA, PCR ve hızlı testler kullanılmaktadır. Gaita, teşhiste kullanılan materyal 
olmakla birlikte erken dönemde alınan doğru örneklem teşhiste önem arz eder. 
Korunma amacıyla aşılama ve anne sütü oldukça önemlidir. 12 haftalıktan küçük 
kedilerin (6. Haftadan sonra) ilk aşılarının yapılması, 21 gün sonra aşı tekrarı ve 
her yıl aşı tekrarı önerilmektedir. Kontrol amacıyla kontamine kafesler, çöpler, 
yemek kapları, suluklar, ayakkabılar ve giysiler bulaşmada rol oynar ve uygun 
sanitasyon son derece önemlidir (39). 

4.2.	Coronavirüs	Enfeksiyonu

Coronavirüsler (CoV), Nidovirales takımı, Coronaviridae familyasına ait 
zarlı virüslerdir. Oldukça büyük olan CoV genomu, pozitif polariteli, 26 ila 32 kb 
büyüklüğünde tek zincirli RNA yapısındadır. Orthocoronavirinae alt familyası 
dört cinsten oluşmaktadır. Bunlar; Alfa, Beta, Gama ve Deltacoronavirüs tür. 
Alphacoronavirüs cinsi, insan coronavirüslerini (HCoV-229E ve HCoV-NL63), 
köpek Coronavirüsü tip-I ve -II (CCoV), kedi Coronavirüsü tip-I ve -II (FCoV), 
domuzların bulaşıcı gastroenterit virüsünü (TGEV) ve domuz solunum 
coronavirüsünü (PRCoV) içerir. Gama ve Delta coronavirüsleri ise çoğunlukla 
kuşları enfekte eder. Genomik organizasyon, 16 yapısal olmayan proteini 
(nsp1–nsp16) ve dört yapısal; S (spike)-E (zarf)-M (matris) ve N (nükleokapsid) 
proteinlerini kodlamaktadır (8, 10, 40).

FCoV’ler, klasik enterik ve virulan suş olmak üzere iki biyotipe ayrılır. 
Genellikle hafif veya subklinik enterite neden olan avirulent suşlar, kedi 
enterik coronavirüsü (FECV) olarak adlandırılır. FECV, kedilerde endemiktir 
ve barınaklar gibi birden fazla kedinin olduğu çoklu yetiştirme alanlarında 
kedilerin %100’üne kadar ulaşır. Bağırsak enterositlerini enfekte eden virüs 
dışkı ile saçılır. Virülan suş olarak adlandırılan kedi enfeksiyöz peritonit virüsü 
(FIPV), FECV’tan köken almakta olup mutasyon sonucunda multitropik 
karakter kazanmıştır. FECV bağırsak kanalı ile sınırlıyken, FIPV monositleri 
ve makrofajları enfekte ederek kedilerede FIP hastalığına sebep olmaktadır. 
FIP’in ıslak (effüziv) ve kuru (non-effüziv/granülomatöz) olmak üzere iki klinik 
formu gözlenir. Islak formda özellikle karın boşluğunda sıvı dolu toplanması 
ile karakterize ve dış bakıda fark edilebilir bir tablo sergilenirken, kuru formda 
çeşitli organlarda pyogranülomatöz lezyonlar yer almaktadır. Kediler için 
oldukça ölümcül olan bu virulan mutant suş (FIPV), FECV pozitif köpeklerin 
yaklaşık %10’unda ortaya çıkmaktadır. FIP’in oluşumunda immun sistemi 
baskılayan FIV ve FeLV gibi retrovirüslarin rolü çok büyüktür. Bağırsağında 
FECV taşıyan kedilerde, henüz mekanizması tam aydınlatılabilmiş olmasa da 
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özellikle immun sistemin baskılanması sonucunda FIPV ortaya çıkmakta ve 
hastalık ölümcül seyretmektedir. Aşı çalışmaları yapılmış olsa da etkili bir aşı 
henüz ortaya konulmamıştır. FECV, kontamine mama kapları gibi materyaller ve 
direkt temasla fekal oral bulaşmaktadır. Erkek kedilerde daha yaygın gözlenmesi 
ise kavga sonucu gerçekleştiği düşünülmektedir. Önleyici tedbir olarak bakım, 
beslenme ve hijyen koşullarına dikkat edilmesi önem taşır. Retrovirüs pozitif 
kediler diğer kedilerden ve onların yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır (37, 
40).

4.3.	Astrovirüs,	Kobuvirüs	ve	Norovirüs	Enfeksiyonu

Elektron mikroskoptaki “Yıldız benzeri parçacık” görüntüsünden ismini 
alan Astrovirüs, Astroviridae ailesinin bir üyesidir. Astrovirüsler, tek sarmallı bir 
RNA genomuna sahip, küçük, zarfsız virüslerdir. Avastrovirüs ve Mamastrovirüs 
olmak üzere iki cinste gruplandırılırlar. Avastrovirüs kuş türlerini enfekte 
ederken, Mamastrovirüsler insanlar, geviş getiren hayvanlar ve etoburlar dâhil 
olmak üzere bir çok memeliyi enfekte ederler. Astrovirüsler, özellikle küçük 
çocuklarda ve immün yetmezliği olan kişilerde hafif veya şiddetli gastroenterit 
ile ilişkili önemli patojenlerden biri olarak bilinmektedir. Enteritler haricinde 
astrovirüsün sebep olduğu bağırsak dışı hastalıklar arasında, insan ve sığırlarda 
ensefalit ve nörolojik bozukluklar, vizonda titreme sendromu ve ayrıca domuz 
yavrularında konjenital titreme ve solunum hastalığı yer almıştır. Feline 
astrovirüs ilk olarak 1981 yılında ishalli bir kediden alınan dışkıda tanımlandı 
ve daha sonra Türkiye, İngiltere, Almanya ve İtalya’da rapor edildi. Kedilerdeki 
ishal vakalarında ki rolü tam aydınlatılamamış olsa da, enterit vakalarında ki 
yaklaşık %10 prevalansı (genellikle çoklu enfeksiyon) ile enterik patojenler 
arasında yerini alacağı düşünülmektedir (37, 41). 

Kedi kobuvirüsü, Picornaviridae ailesinden Kobuvirüs cinsine ait yeni 
keşfedilen bir virüstür. İnsan ve köpek kobuvirüsü ile yakın ilişkili olan kedi 
kobuvirüsü, birlikte Aichivirüs A türü içerisinde yer almaktadır. Kedilerde 
gastroenterit ile ilişkisi henüz tam aydınlatılamamış olsa da hasta ve sağlıklı 
kedilerde nispeten yüksek oranda gözleniyor olması dikkat çekmektedir. Çoğu 
durumda, kobuvirüs belirlenen kedilerde aynı zamanda feline parvovirüs, enterik 
Coronavirüs, norovirüs ve bocavirüs gibi viral patojenlere de rastlanmıştır. 
Enterik patojenler içerisinde daha fazla yer bulabilmesi için ileri epidemiyolojik 
ve deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (36). 

Norovirüs, pozitif polariteli, zarsız ve tek zincirli bir RNA virüsüdür. 
Caliciviridae ailesi; Norovirüs, Lagovirüs, Nebovirüs, Sapovirüs ve Vesivirüs 
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olmak üzere beş genusa ayrılmaktadır. Kedigillerin norovirüs enfeksiyonlarına 
karşı olası duyarlılığına ilişkin ilk kanıt, 2006 yılında İtalya’da hemorajik 
enteritten ölen dört haftalık bir aslanda norovirüs varlığının ortaya konulması 
ile başlamıştır.  Günümüze kadar kedigiller ve diğer memelilerde norovirüs 
varlığı çeşitli çalışmalarda ortaya konulmuştur. Hem insan hem de insan dışı 
türleri etkileyen norovirüs, viral gastroenterit vakalarında sıklıkla karşılaşılan 
etkenler arasına girmektedir. Diğer birçok gastroenterit ajanı gibi norovirüslar 
da fekal oral bulaşmaktadır. Kontamine materyallerin uzaklaştırılması, hijyen 
ve sanitasyon korunmada ön plana çıkmaktadır (36, 42, 43).

5. Sonuç

Viral gastroenteritler insan ve hayvanları etkileyerek yaşam kalitesini
düşürmektedir. İleri vakalarda ölümle sonuçlanan gastroenterilere birçok 
patojenin yanı sıra non-patojen faktörlerde yol açabilmektedir. Bu patojenler 
arasında virüslere sıklıkla rastlanmaktadır ve her geçen gün yeni viral patojenler 
listeye eklenmektedir. Henüz hayvan sağlığı açısından etkili anti-virallere sahip 
olmadığımız için semptomatik tedavi ile tedavi yöntemleri denenmektedir. 
Bu durum aşılar yoluyla korunmanın önemini ön plana çıkarmaktadır. 
Gastroenteritlerin özellikle genç hayvanlarda daha şiddetli seyrettiği 
bilinmektedir. Yaşamın ilk dönemlerinde maternal antikor yoluyla korunan kedi 
ve köpeklerin, sonraki dönemlerde aşılanması ölüm oranlarını düşürmektedir. 
Ancak henüz aşısı bulunmayan birçok viral etken bulunmaktadır. Bu durumda 
ise yine anneden gelen maternal antikorla beraber hijyen, sanitasyon ve 
beslenme faktörleri ön plana çıkmaktadır.  Viral gastroenteritlerin teşhisinde 
bir immunfloresan, polimeraz zincir reaksiyonu, virüs izolasyonu, elektron 
mikroskobi, agar-jel immundüfüzyon, yeni nesil dizi analizleri v.b. metodlar 
yer alırken, günümüzde sıklıkla başvurulan hızlı testlerde pratik klinik teşhiste 
yerini almıştır. Yaşamımızın ayrılmaz parçası haline gelen kedi ve köpekler 
üzerine bilimsel çalışmalar oldukça yoğunlaşmıştır. Gelecek yüzyılda yeni viral 
salgınlar kaçınılmaz görünmektedir. Her türlü veteriner sağlık uygulamaları 
ve korunma yöntemleri viral salgınlarla mücadele için uygulanmaktadır. Etkili 
sonuçların alınması için hayvan sahipleri ile veteriner hekimler arasında sağlıklı 
iletişimin rolü çok büyüktür. Sağlıklı insan, sağlıklı hayvan ve sağlıklı çevre 
üçgeni günümüz dünyasında ayrılmaz bir bütünü oluşturmaktadır.
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1. GİRİŞ

Kedilerde arteriyel tromboembolizm (ATE), periferik bir arter içindeki 
trombüsün embolizasyonundan kaynaklanan, akut veya perakut seyirli 
ve sıklıkla yıkıcı sonuçları olan bir durumdur. Kedilerdeki prevalansı 

yaklaşık %0,3-0,6 arasındadır. (1,2) Arterdeki trombüsün mekanik obstrüksiyonu 
ve kollateral damarların vazokonstruksiyonu sonucu dokulara arteriyel kan akımı 
azalır. (3) Trombüs yaygın olarak distal aortik trifikasyonda oluşmakla birlikte 
brakiyal, serebral, renal, mezenterik veya pulmoner arterlerde de oluşabilmekte 
ve farklı klinik bulgulara neden olmaktadır. (2) Kediler ATE gelişimine diğer 
hayvanlardan daha duyarlıdır. Bunun sebebi intrakardiyak trombüs oluşumu 
eğilimini artıran sol atriyal genişleme prevalansının kedilerde daha yüksek 
olmasıdır. (4,5) ATE gelişimi her ne kadar yaygın olarak kardiyomiyopati 
ile ilişkilendirilse de etkilenen tüm kedilerde kalp hastalığı mevcut değildir. 
(6–14) Tedavi ile kedilerin önemli bir kısmında etkilenen bacaklardaki motor 
fonksiyonlar yeniden kazanılabilir ve hastalar iyi bir yaşam kalitesi sürdürebilir. 
Ancak ciddi klinik belirtilerle kliniğe başvuran kedilerin büyük bir kısmına 
ötenazi yapıldığı da unutulmamalıdır. Dolayısıyla hastalıktaki prognoz altta 
yatan sebebin türü ve ciddiyetine göre değişmektedir. (15)

2. Etiyoloji

ATE’den etkilenen kedilerin çoğunda trombüs oluşumu, en yaygın 
hipertrofik kardiyomiyopati (HKM) olmak üzere önemli kalp hastalıklarının 
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neden olduğu sol atriyal genişlemenin bir sonucu olarak şekillenir. (2) 
Supravalvüler mitral stenoz gibi bazı konjenital kalp defektleri (2) ve enfektif 
endokarditte şekillenen septik emboli (3) de ATE ile ilişkilendirilmiştir, ancak 
bunlar nadir nedenlerdendir. Tedavi edilmiş hipertiroidizmi olan ötiroidli kediler 
gibi sekonder miyokardiyal hastalığı olan kediler de risk altındadır. Nadiren 
kardiyak olmayan durumlar da ATE ile sonuçlanabilir; en yaygın olanı, tümör 
embolisinin görüldüğü pulmoner neoplazidir.  (2) 

3. Epidemiyoloji

Hastalık ilk kez 1930 yılında bir kedide bildirilmiş (16), 25 yıl sonra 9 
kedide rapor edilmiş (17) ve 1960’larda artık iyi bir şekilde bilinen ve 142 kediden 
birinde görülme sıklığına sahip bir hastalık olmuştur. (6) Hastalığın prevalansı 
geçen süre zarfında da çok fazla değişmemiştir. (2)  ATE, erkek kedilerde 
daha fazla görülmekte (1,2,7–9) ve muhtemelen bu durumun myokardiyal 
hastalığa erkek kedilerin yatkınlıklarının (özellikle HKM) bir sonucu olduğu 
düşünülmektedir. (2,9,18) Çünkü HKM’li kedilerin %21 kadarında ATE 
gelişimi bildirilmiştir. (19)  ATE’li kedilerin ortalama yaşı 8-9’dur. (7,20) 
Genetik ve ırk predispozisyonu bildirilmese de (21) Abyssinian, Birman, 
Ragdoll, (2) Maine Coon, Himalayan, Siamese ve Persian kedilerinde ATE 
gelişimi daha çok görülmüştür. (1,2,9) Bu durum HKM görülmesi yüksek olan 
bu kedilerin buna bağlı ATE geliştirmiş olabilecekleri şeklinde yorumlanmıştır. 
(22) Ayrıca hiperkoagülasyona predispose hale getiren bir genetik anormallik 
taşıma ihtimalinin de üzerinde durulmuştur. (23) ATE’nin gerçek prevalansı 
bilinmemekle birlikte Smith ve ark. %0,6’dan az olduğunu bildirmiştir. (2) 
HKM’li kedilerde bildirilen prevalans ise %12-21 arasında değişmektedir. 
(11,19)

4. Patofizyoloji

Trombogenez; trombositler, pıhtılaşma faktörleri ve endotel arasındaki 
etkileşimleri koordine eden çok sayıda sinyal yolunu içerir, böylece sağlıklı 
bireyde tromboz riski olmadan hemostaz güvenli bir şekilde sağlanabilir. (24,25) 
Öte yandan endotel “tromboz direncini” korumaya yardımcı olan faktörler 
üretir. Bu antitrombotik faktörler arasında antitrombin, trombomodulin, doku 
tipi plazminojen aktivatörü (tPA), prostasiklin (PGI2) ve nitrik oksit bulunur. 
Kanın hızlı akışının oluşturduğu gerilimle salınan bu antitrombotik faktörler, 
plateletlerin damar endoteline tutunmasını ve aktivasyonu inhibe ederken kan 
akışındaki stazis durumu bu antitrombotik etkiyi azaltabilir. (3)   
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Kedilerde ATE oluşumunda, aşırı trombüs oluşumuna zemin 
hazırlayan faktörler klasik olarak endotel disfonksiyonu, kan stazı ve platelet 
aktivasyonudur. Bunlar Virchow’un üçlüsü olarak tanımlanmıştır ve tüm bu 
faktörler çeşitli derecelerde kedilerde ATE oluşumuna neden olabilir. (26,27) 
Endokardiyal yüzeyin disfonksiyonu, trombüs oluşumunu başlatabilen kollajen, 
von Willebrand faktör ve doku faktörünün açığa çıkmasına sebebiyet verir. Kalp 
hastalığı olan kediler üzerinde yapılan bir otopside, endokardiyumun hasar 
gördüğü ve subendokardiyal dokulara hücresel artıkların ve fibrinin yapıştığı 
bildirilmiştir. (28) Platelet aktivasyonu, ATE’li kedilerde hiperkoagülasyona 
katkıda bulunan önemli bir faktör olarak gösterilmiştir. Sol atriyumun ve/veya 
sol auriküler apendiksin genişlemesi, sol atriyal sistolik disfonksiyon ile daha da 
kötüleşebilen endotel hasarına, kan akışında stazise ve türbülansa ve pıhtılaşma 
aktivasyonuna yol açabilir. (26,27,29) 

ATE’li çoğu kedi için ilk trombüs, sol kalpte oluşur. (15) HKM’li kedilerin 
%21’inde trombüsün sol atriyumda bulunduğu nekropsi ile doğrulanmış ve 
kalp hastalığı olan kedilerde ekokardiyografik muayenede yaygın olarak 
intrakardiyak trombüs görülmüştür. (2,9,30–32) Sol atriyumda trombüs ile ATE 
oluşma eğilimi, sol atriyal genişlemenin şiddeti ile ilişkili olabilir. Nitekim 
spesifik olarak ekokardiyografik ölçümlerde sistoldeki sol atriyal boyutun 
(LADs) 2 cm’den büyük olmasının trombüs için önemli bir risk oluşturduğu 
ileri sürülmüştür. (33)   

Trombüsün ya tamamı ya da bir parçası yerinden çıkıp sistemik dolaşıma 
girer ve sonunda kendisinden daha küçük çaplı bir artere yerleşir. (15)  Trombüs 
oluştuktan ve yerinden çıktıktan sonra, takip eden emboli yalnızca etkilenen 
arteri doğrudan ve mekanik olarak tıkamakla kalmaz, aynı zamanda kollateral 
dolaşımın vazokonstriksiyonuna neden olan bir dizi vazoaktif olayı tetikler. (23) 
Etkilenen bölgedeki sistemik dolaşımın tıkanması, tıkalı damarların beslediği 
dokularda akut iskemi ile sonuçlanır ve çoğu kedide zayıf sistemik perfüzyon 
ve şok (yanlış dağılım, kardiyojenik veya her ikisi)’a bağlı ATE’nin klinik 
belirtileri şekillenir. (15)

5. Klinik Bulgular

Kedilerde tromboembolinin bir sonucu olarak klinik belirtiler akut veya 
perakut olarak başlar ancak çok az belirti vardır veya hiç yoktur. Bu durum 
hem kedi hem de sahipleri için oldukça sıkıntılı bir süreçtir. (15) ATE’li 
kedilerde tipik olarak etkilenen bacaklarda ani başlayan şiddetli ağrı görülür, 
kediler sıklıkla ses çıkarır ve rahatsızlık belirtileri gösterir. Klinik belirtiler 
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trombüsün periferik dolaşımdaki yerine bağlı olarak değişir ve en yaygın bulgu 
distal aorta embolizasyonu ile ilişkili pelvik ekstremitede gözlenen parezis 
veya paralizdir. (3) Tıkanmanın yeri damar ağacının anatomisine bağlı olduğu 
kadar emboli boyutuna da bağlıdır. Atriyumda oluşan çoğu trombüs embolize 
edilmeden önce oldukça büyük bir boyuta ulaştığı için, çoğu tromboemboli, 
aortaya veya aort ana dallarından birine yerleşir ve sonuç olarak bir veya 
daha fazla bacağın kanlanması etkilenir. Eyer tipi (saddle) tromboz olarak 
adlandırılan trombüs, aortik trifurkasyonda “eyer” konumuna yerleşirse her 
iki arka ekstremite etkilenir. Bu durum vakaların %71’inde meydana gelen en 
yaygın klinik belirtidir. (23) Ancak her iki arka bacağın etkilendiği olgularda bir 
bacağın diğerinden çok daha fazla etkilendiği bildirilmiştir. (15) Daha küçük 
emboliler daha distal arterlere gidebilir ve sadece bir bacağa giden arteriyel kan 
akışı etkilenebilir. Ancak tek taraflı arka ekstremite tromboembolisi çok daha az 
sıklıkta görülür. (2) Brakiyal arter embolizasyonu kaynaklı her iki ön bacakta 
etkilenebilir. (3) Ön ve arka bacakların her ikisinin de etkilendiği birkaç vaka 
mevcuttur. (2) Yapılan bir çalışmada ATE teşhisi konan kedilerin %20,8’inde 
bir bacağın etkilendiği, %77,6’sında 2 bacağın ve %1,2’sinde 3 veya daha fazla 
bacağın etkilendiği bildirilmiştir. (1)

ATE’li kedilerin çoğunda topallık, pleji ve etkilenen bacaklarda paraliz 
saptanır. Etkilenen bacaklar her zaman ağrılıdır, sert bir kas yapısı vardır ve 
nabız ya zayıftır ya da yoktur. Tırnak yatakları ve pedleri, iskeminin derecesine 
bağlı olarak soluk ila siyanotik görünebilir ve etkilenmeyen bacaklara göre 
daha soğuk hissedilebilir. Kediler genellikle etkilenen bacaklarını sürükleyerek 
hareket ettirir. (2) Etkilenen kediler tipik olarak hipotermiktir; bu, arka ayakları 
besleyen damarların tıkanmasının doğrudan bir sonucu olabilir, ancak sıklıkla 
doku iskemisinden kaynaklanan vazoreaktif sürecin ikincil bir sonucu olarak 
şekillenen sistemik hipoperfüzyon ve şok kaynaklıdır. (15) ATE’li kedilerin 
%35’inde (7), %65’inde (2) ve %77’sinde (9) olmak üzere hipoterminin 
gözlendiği ile ilgili farklı bildirimler mevcuttur ve hipoterminin gözlenmesi 
prognozun kötü olduğuna işarettir. (2) Beyin ve mesenterik arterler gibi diğer 
bölgelerin embolizasyonunda kusma, karın ağrısı veya merkezi sinir sistemi 
belirtileri gibi çok daha değişken klinik belirtiler görülebilir. (3) 

Üfürüm, gallop ritmi veya aritmi gibi ATE’li bazı kedilerin altta yatan 
bir kalp hastalığı olabilir. Bununla birlikte kedilerde kalbin oskültasyonunda 
anormalliklerin olmaması altta yatan kalp hastalığını ortadan kaldırmaz. 
ATE’li kedilerin %40-67’sinde eş zamanlı konjestif kalp yetmezliği (KKY) 
bildirilmiştir; bu nedenle, bazı kediler aynı zamanda KKY belirtileri de 
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gösterebilir (örneğin, nefes darlığı, takipne, ortopne, akciğer ralleri ve ağzı açık 
solunum). Taşipne ve ağzı açık solunumun ATE’nin akut ağrısının belirtileri 
olabileceği de unutulmamalıdır. (1,2,7,8)

6. Tanı

Fiziksel bulgular etkilenen bölgeye göre değişmekle birlikte aortik 
trifurkasyonda klasik “eyer trombüsü” yerleşimi sonucu, ağrı, paraliz, 
nabzın olmayışı, poikilotermi ve solgunluk gibi bulguların fiziksel muayene 
ile saptanması tanıyı koymada yeterli olabilir. Motor fonksiyon genellikle 
eklemlerin distalinde yoktur veya azalmıştır ve tarsusun distalinde deri hissi 
yoktur. (34) Arka ekstremitelerde femoral nabzın zayıf olması veya alınmaması 
ve ekstremitelerin soğukluğu ATE için patognomoniktir. (34,35) Doppler 
muayenesi ile etkilenen ekstremitelerin nabız durumu hızlı ve kolay bir şekilde 
belirlenebilir. (15) Arteriyel kan akışı Doppler muayenesi ile tespit edilemiyorsa 
ATE varlığı olasıdır. Ancak apendiküler arterlerin kısmi tıkanıklığına bağlı 
arteriyel kan akışının tespit edilmesi bacaklarda parezisin nedeni olarak ATE’nin 
olma ihtimalini ortadan kaldırmaz. (23) Kızılötesi termografinin kullanıldığı bir 
çalışmada akut iki taraflı arka bacak paralizi olan kedilerde ipsilateral etkilenen 
ve etkilenmeyen bacaklar arasındaki sıcaklık farkının 2,4°C olduğu ve bu farkın 
ATE teşhisi için mükemmel özgüllüğe (%100) ve yüksek duyarlılığa (%80) 
sahip olduğu bulunmuştur. (36) Tırnak yatakları ve pedler etkilenmemiş bacak 
ile karşılaştırılır ve iskeminin derecesine bağlı olarak tırnak yatakları ve pedlerin 
soluk veya hatta siyanotik olduğu görülür. (15) Belirtilerin yakın zamanda ortaya 
çıktığı kedilerde, terminal aortadaki trombüs, ultrasonografik görüntüleme ile 
belirlenebilir. Terminal aortada görünür bir trombüsün olmaması, özellikle 
24 saatten uzun süren belirtilerin olduğu kedilerde ATE ihtimalini ortadan 
kaldırmaz. (3)

Etkilenmiş bacaktan alınan venöz kan örnekleri, etkilenmemiş olan 
bacaktan alınan veya merkezi damarlardan alınan venöz kan örnekleri ile 
karşılaştırıldığında daha düşük glikoz ve daha yüksek laktat düzeylerine sahiptir. 
Merkezi ve venöz kan örnekleri arasında 30 mg/dL veya daha fazla kan glikoz 
düzeyleri farkının kedilerde ATE’nin mevcudiyetini öngörmede %100 duyarlı 
ve %90 spesifik olduğu gösterilmiştir. (37) Kas iskemisinin bir sonucu olarak, 
ATE’li kedilerde tipik olarak serum aspartat aminotransferaz (AST) ve kreatin 
kinaz (CK) konsantrasyonları önemli ölçüde artar. ATE’li kedilerin %83’ünde 
(9), %89’unda (7) ve %99’unda (2) serum AST düzeylerinin ve ATE’li kedilerin 
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%80’inde (8) ve %100’ünde (2) ise serum CK düzeylerinin arttığına dair farklı 
bildirimler mevcuttur. 

Çoğu kedide azotemi ve hiperfosfatemi yaygındır. Azotemi genellikle 
prerenaldir, ancak renal arterlerin tromboembolisiyle de ilişkili olabilir. (2) 
ATE vakalarının %41’inde (2), %47’sinde (9) ve %55’inde (7) kan üre nitrojeni 
(BUN) düzeylerinin yükseldiği, daha az yaygın ve şiddette olmak üzere ATE’li 
vakaların %26 (2), %27 (9) ve %57’sinde (7) ise kreatinin düzeylerinin yükseldiği 
bildirilmiştir. Hiperkalemi, ATE’nin önemli ve potansiyel olarak ölümcül bir 
komplikasyonu olmasına rağmen, plazma potasyum konsantrasyonlarındaki 
artış genellikle perfüzyon geri geldiğinde aniden ortaya çıkar ve bazı kediler 
gerçekten hipokalemik olabilir. Bunlara ek olarak hipokalsemi ve hiponatremi de 
şekillenebileceği bildirilmiştir. Yaşlı kedilerde, tiroksin seviyeleri ölçülmelidir, 
çünkü hipertiroidli kediler herhangi bir kardiyak değişiklikten bağımsız 
olarak ATE açısından yüksek risk altında olabilir. (2) Rutin pıhtılaşma testleri 
genellikle normaldir (38), tedavi öncesi kedilerin %75’inde referans aralıklarda 
bulunmuştur (9), ancak D-dimer seviyelerinde yükselmeler tespit edilebilir.

ATE’li kedilerin %40-67’sinde eş zamanlı KKY bildirildiği için (1,2,7,8) 
işitilebilir çıtırtılı rallerin yokluğunda göğüs radyografileri KKY’nin varlığını 
doğrulamak için en güvenilir yol olabilir. (3) Neoplastik kaynaklı ATE şekillenen 
kedilerde pulmoner kitle lezyonlarının belirlenmesinde de göğüs radyografileri 
yararlıdır. (3) Ekokardiyografik muayenede çoğu kedide genişlemiş bir 
sol atriyum ve bazılarında sol ventrikül sistolik disfonksiyon saptanabilir. 
(2,7,9,10,20) Muayenede sıklıkla spontan eko kontrastı (duman) mevcut olup 
bu durumun ATE riskinin artmış bir göstergesi olduğuna inanılır. (39) 

Nadiren, tanıyı doğrulamak veya altta yatan nedenlerin varlığını 
araştırmak için damar sisteminin ultrasonografisi, anjiyografi, manyetik 
rezonans görüntüleme veya bilgisayarlı tomografi ile anjiyografi gibi yöntemler 
kullanarak ilgili arterin görüntülenmesi yapılabilir. (15)

7. Tedavi

Akut ATE’li kedilerin tedavisindeki amaç etkilenen bacakların ve hastanın 
hayatta kalmasını sağlamaya yöneliktir. İlk müdahalede hastanın dinlendirilmesi, 
analjezi sağlanması, sistemik perfüzyonun iyileştirilmesi, ek destek sağlanması 
ve varsa KKY’yi tedavi etmek amaçlanır. Ekstremitedeki iskeminin çözülmesi 
ikincil öneme sahiptir, burada trombüsü çözmeye yönelik yapılacak müdahaleler 
hastanın sağ kalımını olumsuz etkileyebilir. (9,40) Dolayısıyla trombüs 
oluşumunu ve yayılmasını önleyen tedaviler tercih edilmelidir. (23) 
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ATE’li çoğu kedi şiddetli ağrı ve sıkıntı şikayetine sahiptir. Solunum 
sıkıntısı yaşayan kedilere oksijen verilmelidir. Mümkün olan en kısa sürede 
opioidlerle hızlı ve etkili bir analjezi sağlanmalıdır. Bu hastalar için uygun 
analjezikler, metadon, fentanil, oksimorfon ve hidromorfon gibi μ-opioid 
reseptörü agonistleridir. (15) ATE ile ilişkili bilateral arka ekstremitelerin 
etkilendiği şiddetli ağrısı olan kedilerde intravenöz olarak metadon veya 
fentanil gibi güçlü analjezikler kullanılmalıdır. Ancak kısmi ATE’li kediler için 
buprenorfin yeterli olabilir. (3)

Ötenazi ile tedavi arasında seçim yaparken çeşitli prognostik faktörler göz 
önünde bulundurulmalıdır. Kötü prognoz ile ilişkilendirilen faktörler; 37°C’den 
daha düşük bir rektal sıcaklık (1,2), düşük kalp hızı (2,9), motor fonksiyonun 
olmaması (2) ve birden fazla ekstremitenin etkilenmesidir. (2) Başka bir olumsuz 
prognostik gösterge eşzamanlı olarak KKY varlığıdır. (15) Bunların varlığında 
ötenazi konusunda hasta sahibi ile açık bir şekilde istişare edilmelidir. ATE’li 
kedilerde yapılan bir çalışmada sırasıyla 3 ve 0,1 ng/mL’den yüksek kardiyak 
troponin I (cTnI) ve kardiyak troponin T (cTnT) konsantrasyonlarının kötü 
prognoza işaret ettiği ve antitrombotik tedaviye rağmen kedilerin hayatta kalma 
sürelerinin 10 günden az olduğu bildirilmiştir. (41) Sadece bir ekstremitenin 
etkilendiği veya bazı motor fonksiyonların devam ettiği ATE vakalarında ise 
ağrı daha az şiddetlidir ve prognoz çok daha iyidir. (3) Bu hastalarda hayatta 
kalma oranları %70-90 arasındadır. (7–9)

İlk 60 dakika içerisinde yapılan oksijen tedavisi ve analjezi ile hastanın 
stabilizasyonu sağlandıktan sonra bir sonraki adım KKY’nin değerlendirilmesi 
olmalıdır. (15) Oskültasyonda inspiratuar rallerin tespiti yüksek oranda pulmoner 
ödemi düşündürür. (3) Ultrasonografi ve/veya torasik radyografi ile de plevral 
efüzyon ve/veya pulmoner ödem varlığı araştırılmalıdır. (15) Oskültasyonda 
solunum sesleri normal olan takipneik kediler için de göğüs radyografileri 
alınmalıdır. (3) Ancak bu işlemler esnasında hasta strese sokulmamalı ve 
stabilitesinden ödün verilmemelidir. KKY varlığı doğrulan hastalarda furosemid 
(1-2 mg/kg damar içi [IV] veya kas içi [IM] veya 0,5-2 mg/kg peros [PO] 8-12 
saat arayla) ile diüretik tedavi uygulanmalıdır. Solunum sıkıntısının şiddetine 
bağlı olarak furosemid saatlik aralıklarla veya daha sık olarak tekrarlanabilir. (15) 
Böbrek hastalığı olmayan kedilerde vazodilatasyon amacıyla enalapril (0,25-0,5 
mg/kg PO, 12-24 saat arayla) veya benazepril (0,5-1 mg/kg PO, 24 saat arayla) 
gibi anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü ilaçlar kullanılmalıdır. 
(21) Ancak bu ilaçların kullanımına başladıktan sonra böbrek fonksiyonlarının 
takibinin yapılması gerekir. Azotemisi veya bilinen bir böbrek hastalığı olan 
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kedilerde ACE inhibitörleri dikkatli kullanılmalıdır. (15) Önemli plevral 
efüzyonu olan kedilerde stabilizasyon için torakosentez, oksijen takviyesi ve 
kafes istirahati uygulamaları yapılmalıdır. (15,23) Solunum belirtileri gösteren 
tüm ATE’li hastalarda oksijen desteğinin endike olduğu unutulmamalıdır. 
KKY’ye yönelik yapılan tedaviler kan volümü azalması ve vazodilatasyon 
kaynaklı sistemik perfüzyonu kötüleştireceği için ATE’li hastalarda radyografi 
ile KKY varlığı doğrulandıktan sonra bu tür tedavilere başlanılmalıdır. (2) 

ATE’li çoğu kedide şok belirtileri ve zayıf sistemik perfüzyon görülür. 
KKY’si olmayan dehidre kedilere bu amaçla sıvı tedavisi düşünülebilir. Ancak 
kardiyak problemleri ve KKY’si olan kedilerde özellikle ekokardiyografide 
sistolik miyokard disfonksiyonu tespit edildiyse, kedilerde kullanımı olmasa da 
pozitif inotropik etkilerinden dolayı pimobendan (0,15 mg/kg IV veya 0,3 mg/
kg PO) kullanılabilir ve bu hastalarda sıvı tedavisi uygulanırken oldukça dikkat 
edilmelidir. Düşük rektal sıcaklığa sahip çoğu kedide şok ve zayıf sistemik 
perfüzyona bağlı olarak hipotermi şekillenir. Bu amaçla sistemik perfüzyon 
düzeltilene kadar hastanın aktif olarak ısıtılmasından kaçınılmalıdır. Çünkü 
aktif ısıtma, periferik vazodilatasyona neden olarak hayati organlardan kanın 
çekilmesine ve böylece perfüzyonun ve şok etkilerinin kötüleşmesine yol açar. 
(15)

Ağrı giderildikten ve KKY belirtileri kontrol altına alındıktan sonra ilk 
24 saat içerisinde mevcut trombüsün yayılmasını ve yeni trombüs oluşumunu 
önleyen ancak mevcut trombüsü parçalamayan antitrombotik tedaviler 
uygulanmalıdır. Vital bulguların izlenmesinin dışında kedinin genel durumu 
ve hareketliliği, böbrek fonksiyonu ve elektrolit düzeyleri de incelenmelidir. 
Trombüsün çıkarılması veya lize edilmesi mantıklı görülse de bu yaklaşımlar 
önerilmemektedir. Cerrahi işlemlerde yüksek mortalite oranları ve trombüsün 
kataterle çıkarılması gibi olumsuzluklar mevcuttur. (3) Yapılan bir çalışmada 
reolitik trombektominin, 6 kediden 5’inde trombüsü başarılı bir şekilde çözdüğü 
ancak %50 hayatta kalma oranı ile bu yöntemin ancak alternatif bir tedavi olarak 
kullanılabileceği iddia edilmiştir. (42) Trombolitik ilaçlardan doku plazminojen 
aktivatörü (30,43), streptokinaz (9) ve ürokinaz (44) ATE’li kedilerde 
kullanılmıştır. Ancak bu ilaçların hayatta kalma oranları üzerine herhangi bir 
yararlı etkileri olmamıştır. Ayrıca bu ilaçların kullanımı, potasyum ve serbest 
oksijen türleri gibi iskemik metabolitlerin sistemik dolaşıma katılmasına neden 
olarak aritmi, asit-baz bozuklukları, böbrek fonksiyon bozukluğu ve ölüm 
gibi ciddi komplikasyonlarla seyreden reperfüzyon hasarının oluşma riskini 
artırmıştır. Bu nedenlerden dolayı ATE’li kediler için trombolitik ilaçların 
kullanımı önerilmemektedir. (3,15)
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Tedavide sıklıkla antikoagülan ve antiplatelet ilaçlar kullanılır. Antikoagülan 
ilaçlardan en sık kullanılanları varfarin, standart heparin (SH, anfraksiyone 
heparin), düşük molekül ağırlıklı heparinler (dalteparin, enoksaparin) ve 
rivaroksaban iken antiplatelet ilaçlardan en sık kullanılanları aspirin, klopidogrel 
ve tiklopidin’dir. (45) İnsanlarda, HKM ve atriyal fibrilasyon dahil olmak üzere 
felç veya periferik arter embolisini önlemede antikoagülan tedavinin antiplatelet 
tedaviden daha etkili olduğu bildirilmiştir. (46,47) 

Kedilerde akut ATE’de mümkün olan en kısa sürede düşük molekül ağırlıklı 
heparin (örn., dalteparin 75-150 U/kg SC, 6 saat arayla) (48) veya anfraksiyone 
heparin (250 - 300 U/kg SC, 6 saat arayla) (23,48) ile tedaviye başlanır. Heparin 
genellikle kedi ATE’sinin erken dönemlerinde mevcut trombüsün yayılmasını 
azaltmak için kullanılır. Dozaj konusunda öneriler oldukça değişkendir. Damar 
içi yolla 75-500 U/kg dozunda, deri altı yolla 10-300 U/kg dozunda 6 veya 12 
saatte bir veya 50-100 U/kg (düşük doz) ve 200-250 U/kg (yüksek doz) 6 veya 
8 saatte bir gibi farklı kullanım dozları bildirilmiştir. (2,8,9) Beşeri ve veteriner 
tıpta daha uzun yarılanma ömrü ve daha öngörülebilir doz yanıtı nedeniyle 
antikoagülan ilaçlardan, düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanımı tercih 
edilmektedir. (3) Ancak antikoagülan ilaçların en önemli yan etkileri kanama 
riskini artırmalarıdır. Enoksaparin ve dalteparin daha az kanama oluşturma 
riskine sahipken anfraksiyone heparin tedavisinin en yaygın yan etkisi kanama 
ve trombositopenidir.  Onun için tedavi sırasında protrombin zamanı (PT) takip 
edilmelidir. (3,49,50) ATE’li kedilerde varfarin kullanımı da bildirilmiştir. Ancak 
kanama riskinden dolayı kedilerin sıkı takibinin yapılması ve PT ölçümleri için 
kan örneklerinin sık sık alınması gibi dezavantajları vardır. (3,7,33)

Antikoagülanlar ile hasta stabilize edildikten ve hastanın oral yoldan ilaç 
alması mümkün hale geldikten hemen sonra oral yoldan antiplatelet ilaçlar 
verilmeye başlanır ve 2 ila 3 gün sonra antikoagülanların kullanımı kesilir. 
(15) Klopidogrel, trombosit agregasyonunu geri dönüşümlü olarak inhibe eden 
antiplatelet bir ilaçtır ve şu anda ATE’li kedilerde antitrombotik tedavinin temel 
dayanağı olarak kabul edilmektedir. 24 saatte bir olmak üzere kedi başına 75 mg 
PO’luk bir başlangıç yükleme dozu ile tedaviye başlanır ve ardından kedi başına 
18,75 mg PO’luk bir idame dozu ile devam edilir. (51) Klopidogrel tadının 
oldukça acı olması ve kedilerin aşırı tükrük salgılamalarına neden olması ile 
uygulamada bazı zorlukları olabilmektedir. Ancak jelatin kapsüller içinde 
uygulanması ile bu durumun önüne geçilebilir. (15,52) 24 saatte bir kedi başına 
75 mg olarak verilen yüksek dozlardaki klopidogrel uygulamasının morarma 
gibi aşırı kanama belirtileri yol açabileceği de bildirilmiştir. (15)
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Aspirin, trombositler üzerindeki tromboksan A2’yi geri dönüşümsüz 
olarak inhibe ederek trombosit agregasyonunu önler. Tipik aspirin dozları 
kedi başına 72 saatte bir 20,25-81 mg PO’dur. Tedavi sırasında görülebilecek 
potansiyel yan etki gastrointestinal ülserasyondur ancak aspirinin tok karna 
verilmesi ile bu durum minimize edilebilir. (15) Deneysel bir çalışmada aortun 
trombüs oklüzyonundan 1 saat önce ağızdan 650 mg aspirin verilen kedilerde, 
aspirinle tedavi edilmeyen kedilere göre daha iyi kollateral dolaşım görülmüştür. 
(53) Yan etki insidansı daha düşük olmasına rağmen, düşük doz aspirin (5 mg/
kedi 72 saatte bir) ile ATE oluşma insidansı, yüksek doz aspirinden (40 mg/kedi 
72 saatte bir) farklı bulunmamıştır. (2) ATE’li kedilerin tedavisinde mümkün 
olduğu kadar erken bir zamanda avantajlarından dolayı aspirin ve klopidogrel 
ikilisinin birlikte kullanımı önerilmektedir. (3,15)

Etkili analjezi ilk 24-48 saat için gereklidir ve en iyi metadon veya 
fentanil infüzyonu ile sağlanır. Bu sürede hasta ağrı açısından düzenli olarak 
değerlendirilmelidir. Genellikle ağrı ilk 24-36 saatte büyük ölçüde azalır. 
(34) Hala ağrısı olan kedilere oral yoldan buprenorfin verilebilir. Uzun süreli 
profilaksi için aspirin ve klopidogrele devam edilir. İlk 2 hafta boyunca kediler, 
devam eden analjezi ihtiyacı, bacakların işlevleri ve nabız varlığı, böbrek 
işlevi ve KKY belirtilerinin kontrolü ve yeniden değerlendirilmesi için her 
3-4 günde bir kontrol edilmelidir. (3) Etkilenen ekstremitelerin sıcaklığında, 
nabız kalitesinde ve motor işlevinde iyileşme, perfüzyonun iyileştiğinin 
bir göstergesidir. Belirli trombolitik önlemler alınmasa bile nabız kalitesi 
genellikle 4-5 gün içinde düzelir. Ciddi iskemik sinir hasarının şekillendiği 
durumlarda ise nabız kalitesinin iyileşmesi haftalar alabilir. (34) Çok şiddetli 
iskemik hasarı olan kedilerde distal ekstremitelerde nekroz şekillenebileceği ve 
sürüklenmeye bağlı pansuman gerektirebilecek şekilde soyulmalar olabileceği 
unutulmamalıdır. (3) Hasta stabilize edildikten ve ağrı iyi bir şekilde kontrol 
altına alındıktan sonra kas kontraktürü riskini en aza indirmek için fizyoterapi 
uygulamaları yapılabilir. (15)

8. Önleme

Veteriner tıbbında risk altındaki bir hastada şekillenecek ilk ATE olayını 
önlemede herhangi bir tedavinin etkinliğini değerlendiren bir çalışma ne yazık ki 
bulunmamaktadır. (51) ATE’yi önlemenin önündeki en büyük engellerden biri, 
risk altındaki kedilerin belirlenmesidir, çünkü ATE’li birçok kedi, sahiplerinin 
farkında olmayabileceği, altta yatan subklinik bir kalp hastalığına sahiptir. 
(15) Ancak her hastalıkta olduğu gibi kedilerin ATE’sinde de tedavi etmeye 
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çalışmaktan ziyade önlemeye yönelik müdahaleler tercih edilir. Üfürüm, 
gallop ritmi veya aritmi tespit edildiğinde yapılacak ekokardiyografik 
muayenede orta-şiddetli sol atriyal genişleme, azalmış atriyum 
fraksiyonel kısalması, azalmış sol atriyal ejeksiyon fraksiyonu, artmış sol 
ventrikül duvar kalınlığı, düşük sol atriyal apendiks dahil olmak üzere 
çeşitli ekokardiyografik parametreler ATE riskinin artmasıyla 
ilişkilendirilmiştir. Bu parametrelerin tümü, asemptomatik kedilerde 
klopidogrel tedavisine başlama endikasyonları olarak kabul edilir. (15,51) 
ATE’nin sekonder olarak önlenmesinde aspirinden klinik olarak daha 
üstün olduğu gösterilen klopidogrel, kedi başına 18,75 mg PO olarak kullanılır. 
(54) Klopidogrel tedavisi, risk altındaki kedilerde ATE’nin önlenmesinde temel 
dayanak olarak kabul edilir. (51) İlk ATE şekillenmesinden sonra klopidogrel 
kullanan kedilerde ATE nüksü için gereken sürenin veya kardiyak ölüme kadar 
geçen sürenin arttığı gösterilmiştir. (54) Son yapılan bir çalışmada intravenöz 
enoksaparin ile oral klopidogrel kullanımının ATE’li kedilerde alternatif bir 
tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği bildirilmiştir. (55) ATE’den ciddi 
şekilde etkilenen veya tekrarlayan ATE atakları yaşayan kediler için, evde uzun 
süre düşük molekül ağırlıklı heparin veya fraksiyone olmayan heparin tedavisi 
de yapılabilir. Ancak dozlama sıklığı ve deri altı uygulamanın gerekliliği ilacın 
uzun süreli kullanımını zorlaştırmaktadır. Ayrıca uzun süre bu ilaçları alan 
kedilerin kullanım sonuçlarına ilişkin veriler de sınırlıdır. (15) Kardiyojenik 
ATE ile ilişkili bazı faktörler önleme stratejileri için bir temel oluşturmaya 
yardımcı olsa da kardiyojenik olmayan nedenlerden ve nadiren herhangi fark 
edilebilir bir nedenin yokluğunda da ATE şekillenebileceğinden bu hastalar için 
önleyici öneriler sınırlı kalmaktadır.

9. Sonuç

Kedilerde ATE, trombosit aktivasyonu, kan stazı ve endotel disfonksiyonuna
bağlı olarak oluşmakta ve en çok kalp hastalığının ciddi bir komplikasyonu olarak 
oluşmaya devam etmektedir. ATE tanısı, genellikle fiziksel muayene bulguları 
ile rahatlıkla konulabilmektedir. Etkili analjezi ilk 24-48 saat için gerekli olup en 
iyi metadon veya fentanil infüzyonu ile sağlanmaktadır. Klopidogrel ve aspirin 
ATE’li kedilerin tedavisinde ve hastalığın önlenmesinde kullanılabilir. ATE’li 
kedilerde prognoz kötü olsa da ilk 48-72 saatte hayatta kalan kedilerin çoğunda 
1-2 ay içinde motor fonksiyonların bir kısmı veya tamamının geri kazanıldığı 
görülür. Tedaviye rağmen mortalite oranlarının yüksek seyrettiği hastalıkta 
risk faktörlerini belirlemeye yönelik imkanların geliştirilmesi gerekmektedir.
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Görünüşte kediler sağlıklı olsalar bile rutin ekokardiyografik muayenelerin 
yapılması hastalığın önlenmesi ve erken müdahale edilmesi açısından önem arz 
etmektedir.
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1. Giriş

Sepsis, enfeksiyon kaynaklı fizyolojik, patolojik ve biyokimyasal 
anormalliklerden oluşan ve vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği yanıtın, 
kendi doku ve organlarına zarar vermesi nedeni ile ortaya çıkan ve yaşamı 

tehdit eden bir sendrom olarak tanımlanmaktadır (1). Vücudun herhangi bir 
bölgesinde enfeksiyon ile ya da bakteriyel, fungal, paraziter veya viral ajanlarla 
birlikte ikincil olarak ortaya çıkabilmektedir. Neonatal sepsis ise, yaşamın ilk 
ayında kan veya beyin omurilik sıvısı (BOS) gibi normalde steril olan sıvılardaki 
patojenik mikroorganizmaların varlığından kaynaklanan hemodinamik 
değişiklikler ve diğer sistemik klinik belirtilerle seyreden bir klinik sendrom 
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olarak tanımlanır (2,3). Bununla birlikte sepsisin patogenezi karmaşıktır ve 
henüz netlik kazanmamıştır (4). Hastalığın insanlarda gerçek insidansı tam 
olarak bilinmemekle birlikte, tüm dünyada en önde gelen ölüm ve kritik hastalık 
sebebi olduğu tahmin edilmektedir (1,5,6). Her yıl dünya çapında 30 milyondan 
fazla insanı etkilediği ve 6 milyon ölüme yol açtığı bildirilmiştir (7). Ülkemizde 
ise TÜİK verilerine göre sepsise bağlı ölümler, enfeksiyon kaynaklı ölümlerin 
%60’ını oluşturmaktadır (8). Bununla birlikte, veteriner hekimliğinde sepsis 
epidemiyolojisi yeterince araştırılmamış olsa da, hayvanlarda da önemli düzeyde 
mortalite oranına sahip olması muhtemeldir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
(ishal ve solunum yolu hastalıklarının ardından) buzağı ölümlerinin en yaygın 
üçüncü nedeni sepsistir ve en çok buzağılarda pasif transfer yetmezliği ile ilişkili 
olarak ortaya çıkmaktadır (9).

Yenidoğan sepsisi, başlangıç zamanına göre erken veya geç neonatal 
sepsis olarak sınıflandırılır. Klinik durum yaşamın ilk 72 saatinde ortaya 
çıktığında erken neonatal sepsis olarak tanımlanmaktadır. Geç neonatal sepsis 
ise yaşamın 72. saatinden sonra başlayan sepsistir (2,3). Neonatal dönemde 
buzağı hastalıkları tek bir faktörden kaynaklanabileceği gibi birkaç faktörün bir 
araya gelmesiyle de oluşabilmektedir (10). İnsan hekimliğinde, erken ve geç 
neonatal sepsisin etiyolojik ajanlarının oldukça farklı olduğu belirtilmektedir. 
Erken neonatal sepsis peripartum periyotta, doğumdan önce veya doğum 
sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle mikroorganizmalar genellikle 
maternal genitoüriner sistemde bulunmaktadır. Bakteriyel enfeksiyonun 
neden olduğu sepsisin yaklaşık %60›ından gram-negatif bakterilerin sorumlu 
olduğu bildirilmektedir (11). American Neonatology Network verilerine göre 
gram-pozitif mikroorganizmalar erken neonatal sepsis vakalarının %62’sini 
oluşturur ve tespit edilen mikroorganizmaların %43’ünde ise etiyolojik ajan 
olarak Streptococcus agalactiae (S. agalactiae) sorumludur (12). Gram-negatif 
mikroorganizmalar, erken neonatal sepsisin etiyolojik ajanlarının %37’sini 
oluşturur ve bunların %29’unda da etiyolojik ajan olarak E. coli tespit edilmiştir 
(12). Veteriner hekimliğinde ise viruslar, bakteriler ve protozoonların ishale 
neden olduğu bilinmekle birlikte, neonatal dönemdeki mortalitenin %60’a 
yakınının gastroenterik bozukluklara bağlı sepsis olduğu belirtilmektedir (13). 
Yenidoğanlarda normal rekabetçi bir intestinal floranın olmayışı maruz kalınan 
patojenlerle kolonizasyonu daha kolay hale getirmektedir (14). Veteriner 
hekimliğinde gram-negatif bakterilerin neden olduğu sepsis olguları, insanların 
aksine gram-pozitif bakterilerin neden olduğu sepsis olgularından daha fazladır. 
Buzağılarda en yaygın olarak izole edilen bakteri türleri E. coli (bütün vakaların 
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%50-65’i), Salmonella spp. ve Klebsiella spp’dir (14,15). Endotoksin, gram 
negatif sepsiste septik şokun patofizyolojisinde kritik bir rol oynar (16,17) ve 
taylarda özellikle önemlidir. Çünkü en sık izole edilen organizmalar gram-
negatif bakterilerdir (18,19).

Sepsis, hem insan hekimliğinde hem de veteriner hekimliğinde, konak 
immun yanıtındaki varyasyonlar nedeni ile klinik tanıyı ve tedavi uygulamalarını 
zorlaştıran çeşitli klinik belirtilere yol açmaktadır. Kısmen otonom sinir 
sisteminin aracılık ettiği sepsis yanıtında, vücut sıcaklığında, solunum sayısında 
ve oksijenasyonda, nabız sayısı ve kan basıncında değişimler meydana gelir. 
Bu belirtiler sepsisin ilk evrelerinde hafif, ileri evrelerinde şiddetli olabilir 
(20). Vasküler değişiklikler, endotelyal glikokaliks hasarı, hipoalbuminemi ve 
miyokardiyal disfonksiyon sepsisin önemli patofizyolojik sonuçlarıdır (4).

İnsan hekimliğinde septik hastaların erken tanı ve uygun tedavi 
protokollerinin oluşturulmasında altın standart olarak kan kültürü 
kullanılmaktadır. Ancak kan kültürü sonuçlarının 48-72 saat gibi uzun bir sürece 
sahip olması çeşitli sınırlamaları da beraberinde getirmektedir. Dolaşımdaki 
bakteri sayısının düşük olması, kültür için düşük hacimde kan toplanması 
ve önceden antimikrobiyal uygulama yapılması nedeniyle de yanlış negatif 
kan kültürü sonuçları görülebilmektedir (21). Bazı yoğun bakım hastalarında 
multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknikleri yaygınlaşmakla birlikte 
veteriner hekimliğinde kullanımı hala sınırlıdır. Ayrıca veteriner hekimliğinde 
tanımlamalarda fikir birliği noksanlığı, hayvan türlerine göre bir skorlama 
yöntemi geliştirilerek daha hızlı müdahale edilmesine de engel olmaktadır. 
Belirtilen bu sınırlamalar göz önüne alındığında mortalite üzerinde etkili bir 
biyobelirteç varlığı önemli görülmektedir.

2. Genel Bilgiler

Bakteriyemi, kan dolaşımında canlı bakteriyel mikroorganizmaların 
varlığını tanımlamaktadır. Bakteriyemi, geçici, aralıklı ya da sürekli olabilir. 
Tanısı kan kültürü ile ortaya konur. Kan kültüründeki her pozitif sonuç 
enfeksiyon varlığını göstermez. Fakat bakteriyemi kontrol edilmediği takdirde 
enfeksiyon süreci ile ilişkili olarak sepsise yol açabilir. Bakteriyemide bakteriler 
kan dolaşımında yalnızca geçici süreler içinde klinik belirti göstermeden 
bulunurken, septisemide patojen hastalığın seyri boyunca mevcuttur ve hastalık 
sürecinin başlamasında doğrudan sorumludur (22).

Septisemi, çeşitli vücut sistemlerinde veya organlarında olası bakteriyel 
lokalizasyon ile sepsis veya septik şokun eşlik ettiği patojenik bakteriler 
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tarafından sistemik dolaşımın akut istilası olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir 
ifade ile mikroorganizmaların ve/veya bu ajanlara ait toksinlerin kan dolaşımında 
bulunmasıyla ilişkili sistemik bir hastalığı tanımlayan bir terimdir (15).

Sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS), yaşamsal belirtilerdeki 
anormallikler ile birlikte beyaz kan hücresi sayımı temelinde yapılan klinik bir 
tanıdır. Varlığı aşağıda belirtilen 4 ana kriterden en az ikisinin birlikte görülmesi 
ile konulur (23);

1) Lökopeni ya da lökositoz (referans aralık >12000/mm3 ya da <4000/
mm3 yada >%10’dan fazla olgunlaşmamış band nötrofil)

2) Fever ya da hipotermi (referans aralık 36-38°C)
3) Nabız sayısı >90 vurum/dk)
4) Solunum sayısı >20 solunum/dk veya pCO2 <32 mmHg

SIRS’nin klinik görünümü ile komplike olmayan sepsis arasında çok az 
fark olduğundan, iki terim sıklıkla birbirinin yerine kullanılır. SIRS, enfeksiyöz 
bir nedenden dolayı ortaya çıktığında, onu tanımlamak için sepsis terimi 
kullanılır (24).

Şiddetli sepsis, daha önceki yıllarda organ disfonksiyonu, hipotansiyon 
veya hiperfüzyon ile ilişkili sepsis olarak tanımlanmaktaydı (25). Septik şoka 
ilerleyen sepsisin şiddetini belirtmek için kullanılan bu tanım, 2015 yılındaki 3. 
Uluslararası Sepsis ve Septik Şok Tanımları Konsensus’nda, sepsis tanımının 
güncellenmesi ile ortadan kaldırılmıştır (1).

Septik şok, dolaşım ve hücresel/metabolik anormalliklerin mortaliteyi 
önemli ölçüde artırdığı, sepsisin bir alt kümesidir (1). Septik şoklu hastalar, 
ortalama kan basıncını (OAB) 65 mmHg düzeyinde sürdürmek için vazopressör 
etkili ajan uygulaması gerektiren ve yeterli hacim resüsitasyonuna rağmen 
serum laktat düzeyi >2 mmol/L (18 mg/dL) olan, kalıcı hipotansiyonlu klinik 
sepsis durumu ile tanımlanmaktadır (1).

Çoklu organ yetmezliği sendromu (MODS), sepsisli hastalarda, klinik 
tablo şiddetlendikçe gelişebilecek organ fonksiyon bozukluklarını bir diğer 
söylemle organ yetmezliklerini ifade eder. Eğer birden fazla organ sistemi 
fonksiyonlarını kendiliğinden gerçekleştiremiyorsa çoklu organ yetmezliğinden 
bahsedilir (26). Çoklu organ fonksiyon bozukluğu sendromunun hem insanlarda 
hem de hayvanlarda yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkili olduğu tahmin 
edilmektedir. Bununla birlikte MODS hakkında hayvanlarda bir fikir birliği 
bulunmamaktadır (27).



VETERİNER HEKİMLİĞİNDE SEPSİS TANIMI      181

3. Yıllara Göre Güncellenen Sepsis Tanımları

Sepsis teriminin anlamı yıllar içerisinde gelişmiştir. İlk kullanımı, 
Hipokrat’ın bir çürüme süreci olarak tanımladığı M.Ö. 400 yılına dayandırılabilir. 
İlk kez ise modern anlamda, Ağustos 1991’de Amerikan Göğüs Hekimleri 
(ACCP) ve Yoğun Bakım Hekimleri Derneği (SCCM) tarafından düzenlenen 
konferansta (Sepsis-1), SIRS, sepsis, şiddetli sepsis ve septik şok terimleri 
orijinal olarak tanımlandı (23) (Tablo 1). Bu tanımlamalara göre SIRS’ı 
tetikleyen enfeksiyon ilişkili başlayan süreç sepsis olarak isimlendirildi. Klinik 
belirtiler daha da ağırlaştığında, hipoperfüzyon, hipotansiyon veya organ 
disfonksiyonunun gelişmesi ile birlikte, bir sonraki aşama olarak şiddetli sepsise 
doğru bir ilerleme olacağı söylendi. Daha sonra ise, yeterli sıvı resüsitasyonuna 
rağmen hipotansiyon devam ederse o durumda hastanın septik şokta olacağı 
belirtildi (28). SIRS’ın özellikleri, 38°C’nin üzerinde veya 36°C’nin altında 
bir vücut sıcaklığı, 90 atım/dakika veya daha yüksek bir kalp hızı, 20 nefes/
dakikadan daha yüksek bir solunum hızıyla kendini gösteren taşipne veya 32 
mm Hg daha düşük kısmi arteriyel karbondioksit (PaCO2) basıncı ve 12.000/
mm3’ün üzerinde bir hücre sayısı, 4.000/mm3’ün altında bir hücre sayısı veya 
%10’un üzerinde olgunlaşmamış nötrofillerin (bantlar) varlığı ile tanımlanan 
beyaz küre sayısında bir değişiklik olarak belirlendi. Sepsis ise en az iki ve daha 
fazla SIRS kriteri ile kendini gösteren enfeksiyona karşı sistemik konak yanıtı 
olarak tanımlandı (29).

Tablo 1. 1991 yılındaki sepsis ve ilişkili terimlerin orijinal tanımları (23)

SIRS Sepsis Şiddetli Sepsis Septik Şok

Enfeksiyon ya da 
nonenfeksiyon 
olarak şekillenen 
sistemik inflamatuar 
yanıt

Enfeksiyona 
karşı sistemik 
inflamatuar yanıt

Organ 
disfonksiyonu, 
hipoperfüzyon 
anormalliği veya 
sepsis kaynaklı 
hipotansiyon ile 
ilişkili sepsis

Şiddetli sepsisin 
bir alt kümesidir 
ve hipoperfüzyon 
anormallikleri 
veya organ 
disfonksiyonunun 
varlığı ile birlikte 
yeterli sıvı 
resüsitasyonuna 
rağmen devam eden 
sepsis kaynaklı 
hipotansiyon
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Zaman içerisinde sepsisin mevcut tanımının, klinik olarak altında yatan 
mekanizmaları yeterince tanımlamadığı anlaşıldı. Bu nedenle, bu tanımları 
revize etmek için ikinci bir konsensüs konferansı düzenlendi. 2001 yılında 
Uluslararası Sepsis Tanımları Konferansı’nda (Sepsis-2), 1991 yılındaki 
tanımlamalar yeniden gözden geçirildi (30). Orjinal tanımların yeniden 
değerlendirilerek, tanımlamalarda değişiklikler yapılması hedeflendi. Belirti ve 
semptomların listesi sepsisin klinik tanısına yardımcı olacak şekilde genişletildi 
fakat tanımlarda kesin bir değişiklik için yeterli kanıt olamadığına kanaat 
getirilerek, sepsis, şiddetli sepsis ve septik şok tanımları revize edilmedi. SIRS 
kavramına potansiyel teşhis kriterlerinin eklenerek genişletilmesi dışında 
önemli bir değişiklik yapılmadı (Tablo 2). Bu toplantıda ayrıca teşhis amacıyla 
bir takım biyobelirteçlerin kullanılması hakkında bazı düşünceler ileri sürüldü 
(28).

Ocak 2014 ve Ocak 2015 yılları arasında özellikle sepsisin patobiyolojisinde 
(henüz tam olarak anlaşılması uzak olunmasına rağmen) kaydedilen ilerleme 
nedeniyle sepsis ve ilgili terimlerin tanımlarını yeniden gözden geçirmek ve 
değerlendirmek amacıyla Sepsis-3 (Üçüncü Uluslararası Sepsis ve Septik Şok 
Tanımları Konsensusu) adı verilen görev gücü bir araya geldi (1) (Tablo 3). Yapılan 
çalışmada, sepsisin tanımlanmış bir durum olarak değil, bir sendrom olarak 
kabul edilmesi ve saptanmasını sağlayacak standart bir tanısal testin olmaması 
gibi bazı önemli noktalara değinildi. En önemlisi, sepsis, enfeksiyona düzensiz 
konak yanıtı nedeniyle organ disfonksiyonu olarak yeniden tanımlandı. Önceki 
tanımlar, sepsis patobiyolojisine ilişkin güncel bakış açıları ışığında yeniden 
gözden geçirildi. Sepsis, endojen süreçlerin aracılık ettiği istilacı bir patojene 
karşı upregüle edilmiş bir yanıt olarak tanımlandı ve konağın sahip olduğu 
birçok sistemde değişikliklerle inflamatuar ve antiinflamatuar mekanızmaları 
içerdiği belirtildi. Sepsisin tanımlanması için, iki veya daha fazla kriterin mevcut 
olması gereken ve daha önce kullanılan SIRS kriterlerinin, potansiyel olarak 
öldürücü düzensiz yanıtın varlığını gösterme açısından yetersiz olduğu kabul 
edildi. Ayrıca SIRS kriterlerinin kombinasyonlarının, sepsis şekillenmeyen 
birçok hastada ortaya çıkabileceği ve tersine, septik hastaların SIRS kriterlerini 
karşılayamayabileceği ve bunun da yanlış tanıya yol açabileceğine karar verildi 
(1,28).

Üçüncü Uluslararası Sepsis ve Septik Şok Tanımları Konsensusu’nda 
alınan bir diğer önemli karar ise, organ işlev bozukluğunu belirlemek amacıyla, 
önemli bir araç olarak kabul edilen, Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirilmesi 
(SOFA) skorunun tanımlanmış olmasıdır. Aynı zamanda, solunum hızı, değişen 
mental durum ve sistolik kan basıncına dayalı, sepsis şüphesi olan hastaların 
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kolay ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesinde kullanılabilecek basit bir sistem 
olarak, Quick SOFA (qSOFA) skorlama sistemi önerildi. Hayatı tehdit eden bir 
durum olarak sepsise yapılan vurgunun artmasıyla, ayrı bir terim olan şiddetli 
sepsis terimi gereksiz görülerek ortadan kaldırıldı (1,28).

Tüm bu tanımların yeniden gözden geçirilmesi, tanımların basitleştirerek 
daha kolay anlaşılmasına ve ayırt edilmesine, ayrıca bu durumların ciddiyetine 
bağlı olarak tedavide karar alma sürecini etkilemesi bakımından önemlidir. 
Tanımlamaların, sepsisin altında yatan süreçlerin daha iyi anlaşıldığı ve 
patobiyolojisinin daha net olarak aydınlatıldığı çalışmalara bağlı olarak yeniden 
güncelleneceği muhakkaktır.

Tablo 2. 2001 yılında güncellenen SIRS tanı kriterleri (30)

Genel 
Parametreler

İnflamatuar 
Parametreler

Hemodinamik 
Parametreler

Organ Fonksiyon 
Bozukluğu 
Parametreleri

Doku Perfüzyon 
Parametreleri

Ateş
Hipotermi
Nabız Sayısı >90
vurum/dakika
Taşipne >30 
solunum/dakika
Değişmiş mental 
durum
Önemli ödem 
veya pozitif sıvı 
dengesi
Hiperglisemi

Lökositozis
Lökopeni
>%10 
olgunlaşmamış 
formlarla 
normal WBC
CRP normalin 
>2SD üzerinde
Prokalsitonin 
normalin >2SD 
üzerinde

Arteriyel 
hipotansiyon 
veya azalmış 
sistolik kan 
basıncı
Karışık 
venöz oksijen 
doygunluğu 
>%70
Yükselmiş 
kardiak indeks

Arteriyel 
hipoksemi
Akut oligüri
Artmış kreatinin
Koagulasyon 
bozuklukları
İleus
Trombositopeni
Hiperbilirubinemi

Hiperlaktatemi
Azalmış kılcal 
dolum ve ciltte 
beneklenme 
(mottling)

Tablo 3. Sepsis-3 tanımları ve belirleyici özellikleri (1)

Sepsis Septik Şok

Sepsis, enfeksiyona karşı düzensiz bir 
konak yanıtının neden olduğu, yaşamı 
tehdit eden bir organ işlev bozukluğudur.

Septik şok, altta yatan dolaşım ve 
hücresel metabolizma anormalliklerinin 
mortaliteyi önemli ölçüde artıracak kadar 
derin olduğu sepsisin bir alt kümesidir.

Organ disfonksiyonu, toplam SOFA 
skorunda enfeksiyonun bir sonucu olarak 
2 puana eşit veya daha büyük bir akut 
değişiklik olarak tanımlanabilir.

Septik şoklu hastalar, vazopresörler 
gerektiren kalıcı hipotansiyon ve yeterli 
hacim resüsitasyonuna rağmen serum 
laktat düzeyi > 2 mmol/L olan klinik bir 
sepsis yapısı ile tanımlanabilir.
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4. Veteriner Hekimliğinde Sepsis

Sepsis tanımı, özel bir hastalık olmaktan ziyade bir sendromu ifade 
ettiğinden, uygun bir tanıma, doğru bir sınıflandırmaya ve bulgulara bağlı olarak 
kullanılabilir bir tedavi protokolüne ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat günümüz 
veteriner hekimliğinde bilinen ve üzerinde araştırmaların yapıldığı bir olgu 
olsa da halen bu alanda yaygınlığı ve tanımı hakkında yeterli veri yoktur. Ciddi 
kayıplara neden olan sepsisin, insan hekimliğinde yıllara göre tanımlanma ve 
sınıflandırılmasında güncellemeler yapılmasına rağmen veteriner hekimlikte 
bir fikir birliği bulunmamaktadır. Veteriner hekimliğinde, tanımlamalardaki 
karışıklık ve çalışmalardaki karşıt ifadelerin bir fikir birliğinin olmaması 
sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Aynı zamanda bu durumun sadece farklı 
tanımlamalar ve farklı klinik olgularla ilişkili değil, uygulanan tedavi protokolleri 
üzerinde de etkili olduğu görülmektedir. Sepsisin, veteriner hekimliğinde acil 
servis ve yoğun bakım hastalarında tanımlanan yaygın bir sendrom olmasına 
rağmen, sepsisin epidemiyolojisini ve patobiyolojisini anlamada insan hekimliği 
alanı ile aynı seviyede olmadığı ortadadır. Bu nedenle, veteriner hekimliğinde 
sepsis ve ilgili terimler üzerinde net tanımların ve sınıflandırılmaların yapıldığı 
bir fikir birliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda da insan hekimliğinden 
ayrı olarak veteriner hekimliği çok sayıda hayvan türünü kapsayan bir hekimlik 
olması nedeniyle, sepsis ve ilgili tanımlamaların tür bazlı olarak da yeniden 
gözden geçirilerek temel kriterlere oturtulması önemlidir.

SIRS ve sepsis kriterlerinin tanısal doğruluğunu değerlendirmek için 
septik köpekler ve kediler üzerinde prospektif klinik çalışmalar yapılmamıştır 
(31). Köpeklerde en yaygın sepsis nedenlerinin peritonitis, pnömoni, piyometra, 
prostatit ve yara enfeksiyonları olduğu (32), kedilerde ise piyotoraks, septik 
peritonit, bakteriyemiye bağlı sekonder gastrointestinal sistem hastalıkları, 
pnömoni, endokardit, piyelonefrit, osteomiyelit, piyometra ve ısırık 
yaralarının sepsise neden olduğu belirtilmektedir (33). Çiftlik hayvanlarında 
ayrıca transport stresi, sürü yönetimindeki hatalar, olumsuz çevre koşulları, 
sıcak-soğuk stresi, beslenme düzensizlikleri, umblikal veya gastrointestinal 
enfeksiyonların rol oynadığı bilinmektedir (34). Buzağılarda, özellikle ishal 
nedeniyle şekillenen neonatal sepsis, yüksek prevalans ve yüksek mortalite 
oranları ile ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır (35-37). Erken tanı, 
destekleyici bakım ve tedavi uygulamalarındaki ortak bir görüşün olmaması 
nedeniyle hayvancılık sektörünün en önemli sorunu olmaya devam etmektedir. 
Sepsis, neonatal taylar için de önde gelen morbidite ve mortalite nedenlerinden 
bir tanesidir (18,38-41).
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Veteriner hekimliği alanında yapılan bazı çalışmalarda, insan hekimliğinde 
kullanılan tanımlamalar hayvan türlerine uyarlanmaya çalışılmıştır (31-
33,42,43). Montealegre ve Lyons (4), 2016 yılı önceki tanımlamalara uygun 
olarak kedi ve köpeklerde uygun SIRS kriterleri oluşturmuşlardır (Tablo 4). Şu 
anda, veteriner hekimlikte kullanıldığı haliyle sepsis, enfeksiyona karşı sistemik 
inflamatuar yanıtı ifade eder. Sepsis teşhisi için, enfeksiyonun tanımlanmasını 
veya şüphelenilmesi ve SIRS kriterlerinin karşılanmasını gereklidir. Aynı 
zamanda veteriner hekimliğinde şiddetli sepsis terimi halen kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte, veteriner hekimliğinde organ disfonksiyonu tanımı tam 
olarak ifade edilmemiş, farklı yazarlar tarafından çeşitli parametreler öne 
sürülmüştür. Bir fikir birliği bulunmamasının çalışmalar arasında tutarsızlık 
oluşturacağı düşünülmektedir. İnsan hekimliğine kıyasla, laboratuvar ortamında 
değerlendirilmesinin dışında veteriner hekimliğinde MODS ile ilgili çok az şey 
bilinmektedir. Klinik veteriner vakalarında MODS’u daha iyi karakterize etmek 
adına prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu bildirilmektedir (27).

Kan kültürü bakteriyeminin objektif bir ölçüsü olmasına rağmen, tedaviye 
erken bir aşamada başlama zorunluluğu, hızlı bir sepsis tanımlama yöntemi 
gerektirmektedir. İlk olarak 1980’lerin başında bu amaçla bir sepsis skorlama 
sistemi geliştirilmiştir (44-47). Daha sonra bazı parametrelerin değiştirildiği 
(metabolik asidoz ve PaO2 parametreleri çıkarılmış) klinik olarak daha pratik 
olan modifiye bir sepsis skoru oluşturulmuştur. Bununla birlikte 1991 yılında 
kabul edilen SIRS kriterleri de güncellenerek yenidoğan taylarda yeni bir SIRS 
kriteri oluşturulmuştur (48) (Tablo 5).

Fecteau ve ark. (15,36), daha önceki sepsis tanımlamalarını model olarak 
veteriner hekimlere yardımcı olmak amacıyla buzağılarda bir sepsis skorlaması 
oluşturmaya çalışmışlardır. Bu tanımlamaya atıf yapılarak benzer çalışmalar 
yapılmıştır. Fakat yazarlar bu tanımlamayı hayvanlarda bir septisemi skorlaması 
olarak dizayn etmişlerdir. Süregelen zaman içerisinde buzağılarda kabul edilen 
bir skorlama sistemi oluşturulamadığı için en doğru kaynak olarak Fecteau ve 
ark. (15,36) skorlaması örnek skorlama olarak kullanılmıştır. Trefz ve ark. (49) 
ise Rosenberg (50)’in buzağılar için kullandığı referans aralığa atıf yaparak 
buzağılar için uygun bir SIRS kriteri kullanmaya çalışmışlardır (Tablo 6).
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Tablo 5. Atlarda neonatal SIRS kriterleri (48)

Kriterler

Taylar
(1’i anormal vücut ısısı veya lökosit sayısı olmak 
üzere aşağıdaki kriterlerden en az 3’ünün varlığı)

0.-3. Günler 4.-14. Günler

Vücut Sıcaklığı (°C)
• Ateş
• Hipotermi

>39.2
<37.2

>39.2
<37.2

Nabız Sayısı (vurum/dakika)
• Taşikardi
• Bradikardi

>115 >120

Solunum Sayısı (nefes/dakika)
• Taşipne

>56 >56

WBC sayısı
• Lökositozis (x103/μl)
• Lökopeni (x103/μl)
• Band nötrofil (%)

>14.4
<6.9
>%3

>12.5
<4

>%3

Kan Laktat (mmol/L) >5.0 >2.5

Kan Glukoz (mg/dl) <50 <50

Tablo 6. Neonatal buzağılarda SIRS kriterleri (49,50)

Kriterler Buzağılar (2/4 Kriter)
Vücut Sıcaklığı (°C)
• Ateş
• Hipotermi

>39.5
<38.5

Nabız Sayısı (vurum/dakika)
• Taşikardi
• Bradikardi

>120

Solunum Sayısı (nefes/dakika)
• Taşipne

>36

WBC sayısı
• Lökositozis (x109/L)
• Lökopeni (x109/L)

>12
<5
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4.1.	Veteriner	Hekimliğinde	Sepsis	Biyobelirteçleri

Sepsisin tespit ve teşhisi genellikle karmaşıktır ve tedaviye erken 
başlanmadığı durumlarda hem insan hem de hayvan sağlığı üzerinde ciddi 
sonuçlar doğurmaktadır (51). Özellikle veteriner hekimliğinde ortak bir 
tanımlama ve sınıflandırmanın olmadığı göz önüne alındığında sepsisi 
doğru bir şekilde saptamaya yönelik, özellikle de duyarlı biyobelirteçlerin 
geliştirilmesine yönelik çabalara ihtiyaç vardır. Aynı zamanda doğru teşhis, 
antimikrobiyal dirence karşı da yanlış antibiyotik kullanımının önüne geçmesi 
bakımından önemlidir (51). Sepsisi teşhis etmek için kullanılan biyobelirteçler, 
öncelikle teşhisi destekleyici olmakla birlikte ölüm riskini azaltabilecek erken 
müdahaleye izin vermeleri bakımından önem arz etmektedir (52). Hayvanlarda 
sepsisten şüphelenildiğinde en sık kullanılan biyobelirteçler C-reaktif protein 
(CRP), serum amiloid A (SAA) ve Haptoglobin (Hp) gibi akut faz proteinleridir 
(AFP) (35,53), fakat bu biyobelirteçlerin konsantrasyonlarının diğer inflamatuar 
durumlarda artabileceği bildirilmektedir (51). Laktat sepsisi tanımlamak için 
en yaygın olarak kullanılan biyobelirteçlerden bir tanesidir (52). İnsanlarda, 
sepsisi saptamak için en umut verici biyobelirteçler şu anda prokalsitonin ve 
presepsindir ve ek olarak incelenmekte olan çok çeşitli başka biyobelirteçler de 
vardır. Bununla birlikte, bu biyobelirteçlerin veteriner hekimliği uygulanmalarına 
ilişkin çok az bilgi bulunmaktadır (51).

Herhangi bir neoplastik, enfeksiyöz veya travmatik etkiye bağlı olarak 
sistemik inflamasyon gelişebilmekte ve akut faz yanıt tetiklenebilmektedir 
(54). AFP’ler, ağırlıklı olarak IL-6, TNF-α ve diğer proinflamatuar sitokinlere 
yanıt olarak hepatositler tarafından sentezlenen glikoproteinlerdir. Bu AFP’ler 
bağışıklık yanıtını düzenlemek, inflamasyonu kontrol etmek veya dokuların 
korunmasını ve onarımını uyarmak üzere görevlidirler (54). Bu pozitif 
akut faz proteinlerinin serum konsantrasyonları hastalık sürecinde uyarılan 
proinflamatuar sitokinlere yanıt olarak >%25 oranında değişir. AFP’ler, genel 
sağlık durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, tanı, prognoz ve tedaviye 
yanıtı izlemede kullanılabilir. Bu biyobelirteçler, inflamasyonun oldukça hassas 
göstergeleridir, ancak özgüllükten yoksundurlar ve AFP yanıtında önemli tür 
farklılıkları vardır (55) (Tablo 7).

Sığırlarda enfeksiyöz hastalıkların şiddetini değerlendirmek amacıyla en 
yaygın olarak kullanılan akut faz proteinleri Hp ve fibrinojendir (Fb) (56). Sepsisli 
buzağılarda yapılan güncel bazı çalışmalarda, araştırmacılar, prokalsitonin 
(PCT), neopterin, TNF-α ve IL-6, Hp, Fb, serum demir ve trombosit aktive 
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edici faktör (PAF), trombomodulin ve pentraksin-3 gibi çeşitli biyobelirteçlerin 
tanısal bir değer olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir (57-61). At ve taylarda 
Fb, SIRS ve sepsis tanısında sıklıkla kullanılan AFP’lerdir (62). Kediler için, 
SAA ve α1 asit glikoprotein (AGP) en önemli akut faz proteinlerdendir (63). 
Kedilerde, özellikle SAA’nın SIRS ve sepsisin potansiyel bir teşhis belirteci 
olarak kullanılabileceği belirtilmektedir (64). Köpeklerde ise SAA, IL-1β ve 
TNF-α gibi parameterlerin SIRS ve sepsiste güvenilir birer biyobelirteç olarak 
kullanılabileceği bildirilmiştir (65).

Tablo 7. Bazı hayvan türlerinde inflamatuar uyaranlara yanıt olarak salınan 
ana ve orta dereceli AFP’leri (55)

Hayvan Türleri Major AFP’leri Orta Dereceli AFP’leri
Kedi SAA AGP, Hp

Köpek CRP, SAA Hp, AGP
At SAA Hp

Sığır Hp, SAA AGP
Domuz CRP, MAP, SAA Hp

MAP: Major akut faz protein

5. Sonuç

Tüm bu bilgiler ışığında, veteriner hekimliğinde de sepsis ve ilgili
tanımların gözden geçirildiği ve hayvanlara uyarlandığı geniş katılımlı bir 
konferans oluşturulması gerekliliği ortadadır. İlk alınacak kararların, tam 
manasıyla beklenilen fikir birliğini karşılamasa da veteriner hekimliğinde 
sepsis konusunda bir farkındalık oluşturacağı kanaatindeyiz. Tanımlamalardaki 
boşluğun tamamlanması halinde, veteriner hekimliğinde sepsis için en doğru, en 
güvenilir ve en ekonomik biyobelirteçlerin belirlenmesi de kaçınılmaz olacaktır. 
Bu kitap bölümü, veteriner hekimliğinde sepsis ve ilişkili terimler için bir ön 
bilgilendirme olarak, hayvan ölümlerinin önüne geçmek, ekonomik kayıpları 
önlemek, gereksiz antibiyotik uygulamalarını sınırlandırmak için veteriner 
hekimliğinde sepsis olgusunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
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Doğan her dişi buzağı ileride hayvancılık işletmesinin anaç materyalini 
oluşturacak ve süt üretiminin sürdürülebilirliğini sağlayacak olması 
nedeniyle büyük önem taşır. Doğan her erkek buzağı ise ileride 

işletmenin besi materyalini oluşturacak ve karlılığın sürdürülebilirliğini 
sağlayacak olması nedeniyle işletmeye büyük bir katkı sağlar. Fakat Ülkemiz 
her yıl 450-480 bin buzağıyı ekonomimize entegre edemeden çeşitli hastalılar 
nedenleriyle kaybetmektedir. Bu kadar buzağıyı yaşatamadığımız için her yıl 
ekonomimize kazandıracağımız, 

• 1,6 milyar liralık eti, 
• 1,7 milyar liralık damızlık düveyi, 
• 600 milyon liralık sütü kaybediyoruz”

Sığırların solunum sistemi hastalığı (BRD), genç buzağılarda artan 
morbidite ve mortalitenin ana nedenidir (1). Morbidite ve mortalite artışına 
neden olmasının yanında kilo artışlarının istenilen düzeyde olmaması, yem 
tüketiminin ve karkas veriminin azalması, tedavi giderleri ve veteriner hekim 
maliyetleri ile iş yükününde artması hastalığın ekonomik boyutunun tahmin 
edileninde üzerinde olduğunu göstermektedir. BRD nedeniyle Amerika Birleşik 
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Devletleri’nde sığır endüstrisi için yıllık kayıpların 1 milyar dolara yaklaştığı, 
önleyici ve tedavi maliyetleri ile birlikte yıllık 3 milyar doları aştığı bildirilmiştir 
(2). Ayrıca, yüksek morbidite oranları, yaygın olarak antimikrobiyal direncinin 
ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilen antibiyotik kullanımının artmasına da neden 
olmaktadır (3). Hollanda’da yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, buzağı 
çiftliklerinde antimikrobiyal tüketim oranlarının domuz ve piliç çiftliklerine 
kıyasla birkaç kat daha yüksek olduğunu göstermiştir (4). Hayvan refahı ve 
antibiyotik direncinin ortaya çıkmasına yönelik endişeler sığır eti üretim 
zincirinde antibiyotik kullanımının azaltılması yönünde endüstri üzerinde 
baskıya ve hayvan sağlığının korunması yönünde yeni önleyici yöntemlerin 
araştırılmasına neden olmuştur (5).

Sığırların solunum sistemi hastalığının oluşumunda birçok faktörün ve 
birkaç farklı patojenin tek başına veya kombine etkisinin olduğu bilinmektedir 
(6,7). Çalışmalar, BRD insidansının büyük ölçüde çevresel stres faktörleri, 
konakçı ve çiftliğe özgü faktörlere bağlı olduğunu göstermiştir (1). Sığır viral 
diyare virüsü (BVDV), Bovine herpes virüsü 1 (BHV1), Bovine respiratuar 
sinsityal virüsü (BRSV), Bovine parainfluenza 3 virüsü (BPI3V), Bovine 
coronavirus (BCoV), Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, 
Histophilus somni ve Mycoplasma bovis BRD’ye neden olan dünya çapında 
yaygın solunum yolu patojenleridir (1,2). Çevresel stres faktörleri (ör. sütten 
kesme, nakil, aşırı kalabalık ve kötü hava koşulları) ve konakçı faktörleri (ör. 
belirli patojenlere duyarlılık, bağışıklığın baskılanması ve pasif bağışıklık) bu 
ajanlarla birlikte klinik hastalığın şiddetini belirlemektedir (2).

1. Buzağılarda İmmunite Gelişimi ve Stres

Ruminantlar anatomik olarak koryo-epitelyal plasental yapıya sahip 
olduklarından dolayı maternal immunglobulinlerin plesenta yoluyla fetüse 
geçişi mümkün değildir. İmmun sistem doğumdan itibaren tam olarak gelişmiş 
olmasına rağmen henüz yeterince olgunlaşmamıştır. İmmun sistemin seksüel 
olgunluğa kadar gelişimi yavaştır ve tam olarak olgunlaşması 5-8 aylık yaşları 
bulabilmektedir (8). Yeterince olgunlaşmayan immun sisteme ilaveten neonatal 
kortikosteroidlerin de immun sistemi baskılaması yeni doğan buzağıların 
yaşamlarının ilk 3 haftasında dışarıdan verilecek aşı ya da antijenlere karşı 
yeterli yanıt verememesine neden olmaktadır (9). Buzağılar doğumdan itibaren 
çok sayıda fagositik hücreye sahipken kompleman sistem populasyonları ise 
erişkinlerin yaklaşık %12-60’ı kadardır. Kompleman sistem gelişimi 6 aylık 
yaşı, T hücre (CD41, CD81 ve TCRgd1 hücreleri) gelişimi ise 8 aylık yaşı 
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bulabilmektedir (8). B lenfosit aktiviteleri ve antikor sentezleme yetenekleri 6-8. 
aydan itibaren başlamaktadır (9). İmmunojenlere tepki verebilmelerine karşın 
oluşan yanıt yetişkinlere göre daha zayıf ve daha yavaş olabilmekte ayrıca daha 
kolaylıkla aşılabilmektedir. Bu nedenle buzağılar hastalık etkenlerine karşı 
yetişkinlere göre daha duyarlıdır (10,11).

Buzağıların yetiştirilmeleri sürecinde potansiyel inflamatuvar (siyah 
civata) ve psikolojik stres (beyaz civata) etkenlerine maruz kalmaları 
kaçınılmazdır. Doğum bir buzağının hayatındaki ilk doğrudan stres etkenidir. 
Doğumdan itibaren buzağıların immünitelerinin yeterince olgunlaşmamış 
olması nedeniyle yaşamının ilk başlarında onları çeşitli patojenlerden 
koruyacak pasif bağışıklığın gerçekleşmesi için maternal antikorların (Y) 
pasif transferinin (PT) sağlaması ve bu amaçla mutlaka kolostrum almaları 
gereklidir. Güç doğum yaşayan buzağıların pasif transferde başarısız (FPT) 
olma olasılığı ise daha yüksektir. Nakil, buzağılar için bilinen bir diğer 
stres nedenidir. Her 10 düveden biri ve çoğu erkek buzağı doğumdan sonra 
buzağı yetiştirme işletmelerine nakledilmektedir. Doğum ve nakil stresi 
buzağıların biberon eğitimini de etkileyebilmektedir. Sağlıklı buzağılara 
ortalama 1 haftalıkken yüksek kaliteli buzağı başlangıç yemi ve ortalama 2 
haftalıkken su verilmelidir. Üç haftalıktan sonra ishal riski azalana kadar kaba 
yem verilmemektedir. Her 3 düveden birinde sütten kesme öncesi dönemde 
ishal (kesikli çizgi) görüldüğünden dolayı hastalık bulaşmasını önlemek için 
10 buzağıdan 7’si ayrı bölmelere alınmaktadır. Bu uygulamalar buzağılar 
arasındaki hiyerarşiye bağlı psikolojik stres düzeylerinin artması için önemli 
faktörlerdir. Genellikle üreticiler 3 ila 4 haftalıkken erkek buzağılarda boynuz 
köreltme işlemlerini uygularlar ki bu da diğer önemli bir inflamatuvar stres 
etkenidir. Bu uygulama, PT’den kaynaklanan antikorların düşük olduğu 
ve buzağının çevresel mikrobiyotaya karşı kendi antikor tepkilerini henüz 
oluşturmaya başladığı döneme (*) denk gelmektedir. Buzağıların sütten veya 
süt ikame mamasından kesilmesinde ortalama yaş 8,2 haftadır, ancak sütten 
kesme genellikle sıvı diyetin önemli bir kısmının geri çekilmesiyle 1 ila 2 
hafta önce başlatılır. Böylece buzağıların daha fazla buzağı başlangıç yemi 
tüketmesi teşvik edilir. Bireysel olarak barındırılan buzağılar sütten kesimden 
sonra, gruplara (karma) taşınmaktadır. Bu durum, sütten kesilmiş buzağılarda 
en yaygın hastalık ve ölüm nedeni olan BRD’yi şiddetlendirebilecek başka bir 
potansiyel psikolojik stres etkenidir. (12).
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Şekil 1. Buzağı stresi, bağışıklık ve yönetim zaman çizelgesi (8,11,12)

Sütten kesme dönemi öncesinde buzağılar genel yetiştirme uygulamaları 
gereği çiftliklerde birçok stres faktörüne maruz kalmaktadır. Maruz kalınan her 
bir stres faktörü plazma kortizol seviyesinde artışa neden olmakta bu ise buzağının 
zaten yeterince gelişmemiş immun sisteminde baskılanmaya ve patojenlere 
karşı immun yanıt verebilmelerinde başarısızlıklara neden olmaktadır. PT’den 
kaynaklanan antikorların düşük olduğu ve buzağının çevresel mikrobiyotaya 
karşı kendi antikor tepkilerini henüz oluşturmaya başladığı (*) 1-3. haftalar 
arası dönem buzağıların hastalıklara karşı en savunmasız olduğu dönemdir. Bu 
dönem ayrıca “duyarlılık penceresi” olarak da adlandırılmaktadır. Bu dönemde 
veya öncesinde BRD patojenlerine karşı yapılacak aşılamalar anneden gelen 
maternal antikor varlığında maalesef etkisiz kalacaktır (11,12).

2. Buzağı Bağışıklığı ve Aşılar

2.1.	Bağışıklık

Bağışıklık (immünite), özel bir hastalığa direnç gösterebilme ve bunu, 
özellikle bir patojenik mikroorganizmanın gelişimini önleyerek ya da ürünlerinin 
etkilerini yok ederek gerçekleştirebilme durumu olarak veya daha basit tabirle, 
doğal (yapısal) ya da edinilmiş (aşı yoluyla olduğu gibi) yöntemlerle enfeksiyona 
direnç gösterme gücü olarak tanımlanmıştır. Bağışıklık sistemi organizmayı, 
hastalığa neden olabilecek bakteri ve diğer mikroorganizmalar gibi “yabancı 
istilacılara” karşı korumaktadır. Bu istilacıların belirli proteinleri ve diğer 
molekülleri antijen olarak bilinmekte ve organizmanın bağışıklık sistemi, 
antikorlar üreterek antijenlere karşı yanıt oluşturmaktadır. Pek çok patojenin 
sürekli olarak hayvanlarımızın sağlığını, refahını ve verimliliğini tehdit ettiği 
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günümüz hayvan yetiştiriciliği koşullarında, son derece güçlü bir immünite 
sağlığın korunması açısından kritik önem taşımaktadır (8,11,12).

Günümüzde bağışıklık, aktif ve pasif bağışıklık olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Organizmanın hastalık etkenleriyle mücadelesi sonucunda oluşan bağışıklığa 
doğal aktif bağışıklık, organizmanın aşılanmasıyla sağlanan bağışıklığa ise yapay 
aktif bağışıklık denilmektedir. Doğal pasif bağışıklık anneden gelen maternal 
antikorların plasenta ya da kolostrum yoluyla alınması ile gerçekleşirken, yapay 
pasif bağışıklıkta ise antikorların veya hücresel bağışıklık ürünlerinin (IL, TNF, 
INF-g vb.) insan eliyle aktarılması esastır (9,13,14).

Aşı ya da antijene karşı gelişen bağışıklık antikorlar ile sağlanıyorsa 
humoral bağışıklık, T lenfosit aktivasyonu ile sağlanıyorsa (sitokinler, IFN, 
IL vb. sentezi) hücresel bağışıklık olarak tanımlanmaktadır. Canlı aşılar hem 
hücresel hem de humoral bağışıklığı uyarırken, ölü veya toksoid aşılar daha 
çok humoral bağışıklığı uyarırlar. Hücresel bağışıklıkta canlı aşı (antijen) var 
olduğundan dolayı hafıza yanıt süreklidir. Eğer hastalık etkeni veya aşı antijeni 
organizmaya ağız, burun, göz, solunum sistemi gibi mukozal yollarla giriyor ve 
buralarda bağışıklık oluşturuyorsa buna da mukozal bağışıklık denilmektedir. 
Mukozal bağışıklıkta, hem humoral (IgA, IgG) hem de hücresel (T lenfositleri) 
immun yanıt vardır (9).

2.2.	Aşı

İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri 
gibi mikroorganizmaların hastalık yapma güçlerinden arındırılarak ya da bazı 
mikroorganizmaların salgıladığı toksinlerin etkisinin ortadan kaldırılarak sağlam 
canlılara verilmesi için geliştirilen biyolojik maddelere aşı denilmektedir. Aşı 
olarak kullanılan maddeler doğrudan hastalık etkenlerinin inaktif (ölü) ya da 
attenüe (zayıflatılmış) şekilleri, bu mikroorganizmaların antijenik yapıları ya da 
bunların hücre dışına saldıkları toksinleri olabilir. (Altuğ ve ark., 2013). Aşılar; 
ölü, modifiye canlı (attenüe), toksoid, rekombinant, peptid, subunit, vektör ve 
DNA aşıları olarak sınıflandırılırlar. Bunlardan ilk 3 aşı klasik aşı, diğerleri ise 
modern aşılar olarak tanımlanmaktadır. Fakat sığırcılık sektöründe klasik aşılar 
hala etkin olarak kullanılmaktadır (9-11). 

Buzağılarda Bağışıklık Oluşturmak Amacıyla Kullanılan Klasik 
Aşılar ve Genel Özellikleri

1. Modifiye Canlı (atenüe) aşılar: Modifiye edilmiş canlı (zayıflatılmış/
atenüe) aşılar canlı bakteriyel veya viral organizmalar içerirler. Bu organizmalar 
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genellikle bir saha hastalığı vakasından toplanır ve daha sonra doku-hücre 
kültürleri veya embriyolu yumurtada tekrarlayan pasajları yapılarak canlı için 
zararsız hale getirilirler (attenüasyon). Tamamlanan her replikasyon siklusu 
pasaj olarak bilinir ve değiştirilen patojen daha sonra hala öldürücü olup 
olmadığını belirlemek için hayvana geri verilir. Birkaç pasajdan sonra patojen, 
doğal olmayan konakçı hücrelerde “hastalığa” neden olamayacağı için virülans 
faktörlerini kaybetmeye başlar. Bu aşılarla aşılama sonrası etkenler vücutta 
çoğalabildiklerinden hücresel immun yanıtı uzun süre uyarabilirler. Tek doz 
uygulanmalarıyla yüksek titrede antikor oluştururlar. Bu avantajları nedeniyle 
ölü aşıların aksine çoğunlukla rapel gerektirmezler.

Modifiye canlı virüs (MLV) aşıları, inaktif aşılara göre üç avantaj sunar:

• Hızlı bir bağışıklık yanıtının uyarılması
• Nispeten uzun süreli bağışıklık
• Lokal bağışıklığın uyarılması (15,16).

2. İnaktive (ölü) aşılar: İnaktive aşıların geliştirilmesi daha kolaydır. Aşıda 
kullanılan bir hastalık salgınından izole edilen hastalık etkenleri laboratuvarda 
kimyasal (formol, beta- propiolakton) veya fiziksel (UV ışınları, ısı) yöntemlerle 
inaktive edilir ve bağışıklık tepkisini artırmak için koruyucu amaçlı bir adjuvan 
eklenir. Aşı daha sonra etkinlik açısından test edilir. İnaktivasyon ile ilgili en 
büyük endişe, önemli epitopların potansiyel kaybıdır. MLV aşılarının aksine 
etken inaktive edildiğinden dolayı hastalık oluşturmayacağı için aşılanan 
hayvanlardan diğer hayvanlara bulaşma riski düşüktür. Ölü aşıların canlı aşılara 
göre çevre koşullarına dayanıklılığı daha fazladır. Ölü aşıların kullanımında 
bağışıklık yeterli düzeyde oluşmayabilir. Buna bağlı olarak genellikle birden 
fazla uygulama gerektirir. Ayrıca adjuvantlara karşı canlıda aşırı duyarlılık 
reaksiyonları da gelişebilir (16). 

3. Toksoid Aşılar: Bakterilerin bazıları sadece salgıladıkları toksinlerle 
hastalık meydana getirirler. Bundan dolayı bakterilerin ürettiği toksinler çeşitli 
kimyasal maddelerle işlenir ve hastalık yapıcı etkileri yok edilerek aşı yapımında 
kullanılırlar. Toksoid aşılar güvenli bir hümoral immünite oluştururlarken, 
hücresel immüniteyi ya çok az uyarır ya da hiç uyarmazlar (15).

3. Mukozal Bağışıklık ve Mukozal Aşılama

Aşılamanın temel amacı, hastalık öncesi belirli patojenlere karşı bağışıklık 
oluşturmaktır. Belirli patojenlere karşı hayvansal immunitenin oluşturulması ya 
da sürdürülmesinde en yaygın uygulama yöntemi derialtı (SC) veya kas içi (IM) 
aşılamadır. Bu yaklaşım, nispeten az sayıda hayvan için ve sistemik bağışıklığın 
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önemli olduğu hastalıklar için en uygun yoldur. Bununla birlikte, solunum 
sistemi hastalıklarında olduğu gibi lokal bağışıklığın sistemik bağışıklıktan 
daha önemli olduğu durumlarda aşının, patojenlerin organizmaya giriş bölgesine 
uygulanması daha uygun bir yol olacaktır (17).

BRD patojenlerine karşı aşılama, genç buzağıların genellikle birden 
fazla risk faktörüne maruz kaldığı ve bunun sonucunda yüksek bir hastalık 
prevalansının ortaya çıktığı sütten kesim dönemi öncesinde uygulanmaktadır. 
Fakat bu dönemde buzağılarda aşılama yoluyla solunum yolu patojenlerine 
karşı koruyucu bağışıklığın oluşturulması hem bağışıklık sistemlerinin yeterince 
olgunlaşmamış olması hem de maternal antikorlarının aşı antikorları ile potansiyel 
etkileşimi nedeniyle zordur (17,18). Buna rağmen BRD’ nin hayvanların kısa 
ve uzun vadeli üretkenliği üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek daha fazla 
bilinmesi, yetiştiricilerin buzağılarını maternal antikorların hala mevcut olduğu 
yaşamlarının erken dönemlerinde BRD’ye karşı aşılamaya sevk etmiştir (18).

Vücutta çok geniş bir yüzey alanına sahip olan mukozal membranlar, çoğu 
patojen için birincil giriş bölgeleridir.1. Vücudun solunum sistemi, gastrointestinal 
sistem (mide-bağırsak) ve üreme sistemi gibi farklı sistemlerinde yer alan 
mukozal membranlar farklı işlevlere sahip olsalar da bileşimleri benzerdir. 
Bahsedilen mukozal membranlar, “vücudun dışı” olarak kabul edilebilir ve 
derinin vücudun iç dokularını çevredeki potansiyel patojenlerden korumasına 
benzer şekilde koruyucu bir tabaka görevi görürler. Sığırların solunum sistemi 
hastalığına neden olabilen virüsler, enfeksiyonu solunum sistemi mukozası 
içinde başlattığından, bağışıklığın mukozal yüzeylerde uyarılması enfeksiyona 
karşı korumayı optimize hale getirecektir. Mukozal bağışıklıkta mukozaya 
yakın yerleşmiş immun sistem hücreleri mukozal yüzeylere giren patojenlere 
karşı ilk savunma hattını oluştururlar (19-21). 

Mukozal memranlarda mukoza epitelini enfeksiyondan korumak için, 
mukoza ile ilişkili lenfoid doku (MALT) olarak bilinen organize lenfoid dokular 
bulunmaktadır.1 Vücudun farklı sistemlerinde yer alan diğer mukozayla ilişkili 
lenfoid dokular ise anatomik bölgelerine göre bronşla ilişkili lenfoid doku (BALT) 
ya da bağırsakla ilişkili lenfoid doku (GALT) olarak adlandırılırlar.  Mukoza 
ile ilişkili lenfoid doku önemli immun fonksiyonlara ve büyük plazma hücresi 
popülasyonlarına (antikor üreten B-Lenfositleri) sahiptir. MALT’ daki plazma 
hücrelerinin sayısı, tüm hemopoietik sistemdeki plazma hücrelerinin sayısından 
çok daha fazladır (22,23). Aşılanmış bir hayvan virüse maruz kaldığında mukozal 
memranlarda yer alan özelleşmiş M hücreleri veya goblet hücreleri, yabancı 
antijenleri membran endositozu yoluyla taşıyarak lenfositlere ve mukozal 
epitelyumun altındaki antijen sunan dendritik hücrelere iletir. Dendritik hücreler 
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daha sonra bu antijenleri mukozal lenf düğümlerindeki CD4+ ve CD8+ T 
hücrelerine sunar. Antijen ayrıca doğrudan antijene özgü B hücreleri tarafından 
tanındığı lenfoid dokuya da gönderilir. İmmun sistem patojenlere yanıt olarak 
patojene özgü hafıza B ve T hücreleri oluşturur. B hücreleri, patojeni nötralize 
edebilen veya fagositoz aracılığıyla patojenin temizlenmesine yardımcı olabilen 
antikorlar (IgA) üretirken, T hücreleri ise ya bağışıklık tepkisini koordine eder 
(CD4+ yardımcı T hücreleri) ya da enfekte olmuş hücreleri (CD8+ sitotoksik 
T hücreleri) tanır ve yok eder. Bu olaylar dizisi, patojenin hastalığa neden 
olamadan organizmadan temizlemesini sağlar (19).

IgA, immun sistemde önemli fonksiyona sahip olmasının yanı sıra toplam 
serum immünoglobülinin de %10-15’ini oluşturmaktadır. Polimerik yapıları 
sayesinde viral veya bakteriyel antijenleri çapraz olarak bağlar ve onları 
mukoza tabakasında hapsederek mukusla birlikte uzaklaştır. Böylece virüs ve 
bakterilerin enfeksiyonunu ve kolonizasyonu önlenmiş olur. 1. Mukozadaki 
diğer doğal immun yanıt fonksiyonları ile birlikte IgA’nın bu yüksek etkinliği, 
mukozal aşılarla ilgili birçok araştırmanın yapılmasına neden olmuştur. 
Hümoral immuniteye yardımcı ikincil bir savunma hattı olarak mukozal 
aşılama, hastalıklara karşı daha güçlü bir koruma sağlamaya ve böylece genel 
immuniteyi ve hastalık direncini artırmaya yardımcı olabilir (19,20,23).

4. Maternal Antikorlar ve Mukozal (İntranazal) Aşılama

Kolostrum, buzağının sindirim sistemi tarafından emilen ve hayvanın kan 
dolaşımına yönlendirilen maternal antikorlar bakımından zengin bir besindir. 
Bu süreç, bağışıklığın pasif transferi olarak da adlandırılır. Buzağılarda primer 
immun yanıt oluşturulması amacıyla ilk aşılarının uygulandığı yaklaşık 2 
aylık yaşta anneden gelen maternal antikorların düzeyi tipik olarak dolaşımda 
yüksektir. Buzağılar ilk bağışıklıklarını anneleri tarafından üretilen ilk süt olan 
ağız sütü (kolostrum) içerek alırlar. Viral kökenli BRD enfeksiyonları genç 
buzağılarda sıklıkla ortaya çıkabildiğinden, maternal antikorların varlığında 
uygulanan aşıların etkili ve hızlı bağışıklık sağlaması arzu edilir. Çalışmalar, 
buzağıların maternal antikor varlığında parenteral yolla aşılandığında anneden 
köken alan nötralize edici antikorlar tarafından aşı antijenlerinin inhibisyonu 
nedeniyle sınırlı bağışıklık yanıtının oluştuğunu ortaya koymuştur (21). 
Bu nedenle aşı endüstrisi, genç buzağıların mukozal yolla bağışıklanması 
çalışmalarına yönelmiş ve maternal antikor varlığında mukozal (intranazal) 
yolla uygulanan modifiye canlı (attenüe) viral BRD aşılarının, paranteral 
uygulanan ölü veya canlı aşılardan daha etkili koruma sağladığını göstermiştir 
(19-21,24).
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İnhalasyonla organizmaya alınan antijenler için ilk temas noktası olması 
ve nazal bağışıklama ile patojenlerin organizmaya ilk girdikleri noktada 
nötralizasyona uğratılmaları bakımından mukozal aşılama, mukozal bağışıklık 
sisteminin korunmasında özellikle genç hayvanlar için alternatif ve etkili bir 
aşılama yöntemidir (25). Buzağıların nazofaringeal mukozaları içine BRD 
patojenlerine karşı intranazal aşı uygulandığında, patojenlere karşı mukozal 
yüzeylerde hızla ilk savunma hattı oluşmaya başlar. Bu yaklaşım, maternal 
antikorların parenteral aşılara karşı bağışıklık yanıtı üzerindeki potansiyel 
olumsuz etkilerinin üstesinden gelmenin de önemli bir yoludur (17-20,24).

Ayrıca intranazal aşılama, viral enfeksiyonlara karşı koruyucu bağışıklık 
sağlayan tip I interferonların aktivasyonunu da indükleyebilir (19-21). 
Uygulamadan sonraki 40 ila 96 saat içinde ortaya çıkan interferonlar antiviral 
etkiye neden olmalarının yanı sıra genç buzağılarda immun sistemin olgunlaşması 
ve gelişiminde de önemli roller oynaktadırlar. İntranazal aşılama aynı zamanda 
nazal sekresyonlarda hızla artan antijen spesifik IgA seviyeleri ile hücre aracılı 
bağışıklığı da indüklerler. IgA patojenlerin mukozal epitel yüzeylere yapışmasını 
ve girişini önleyerek mikrobiyal antijenlere karşı mukozal koruma sağlar (20-23).   

İntranazal aşılama sonrası oluşan mukozal bağışıklık yanıt kısa sürede 
ortaya çıkmasına rağmen, sistemik bağışıklık yanıtı oluşturmak amacıyla 
paranteral uygulanan aşılamalara göre bağışıklık süresi daha kısa sürmektedir. 
Bu nedenle, BRD patojenlerine karşı periyodik olarak uygulanacak aşılama 
bağışıklık süresini uzatabilmenin yanı sıra aynı zamanda yüksek riskli 
dönemlerden önce uygun korumanın da sağlanabilmesine olanak tanır (24).

Tablo 1. Sığırlarda intranazal aşılamanın başlıca avantaj ve dezavantajları (26)

Avantajlar Dezavantajları
Sindirim sisteminden daha düşük pH ve 
enzimatik aktivite düzeyleri

Düşük affiniteli antijenlerin hızlı klerensi

Maternal antikor varlığında dahi 
yenidoğan buzağılarda aşılama olanağı

Aşılama sırasında potansiyel antijen 
kaybı (maliyet üzerindeki etki)

İğnesiz/non-invazif uygulama olanağı Yararlanımda verimsizlik
Hem sistemik hem de mukozal 
bağışıklığın uyarılması

Mukozal aşılar için uyumlu adjuvan 
eksikliği

Kullanıcı dostu (sürülerde/gelişmekte 
olan dünyada/uzak çiftliklerde kullanım 
potansiyeli)

Potens kaybını önlemek için uygun 
şekilde saklanma ve kullanılma zorluğu

MLV aşılarındaki virüsün aşılamanın 
ardından latent hale gelebilmesi
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4.1.	Buzağılarda	İntranazal	Aşılamaya	Yönelik	Çalışmalar

• Parenteral uygulama için ruhsatlandırılmış tek fraksiyonlu ve kombinasyon 
MLV BRSV aşılarının, intranazal uygulamadan sonra buzağılarda koruyucu 
bağışıklığı uyarıp uyaramayacağını belirlemek amacıyla 2007 yılında yapılan bir 
çalışmada maternal antikor varlığında IN olarak uygulanan tek ve kombinasyon 
BRSV aşılarının, parenteral uygulanan inaktif BRSV veya kombinasyon BRSV 
MLV aşılarınınkine benzer şekilde klinik koruma ve akciğer dokusunda koruma 
sağladığı ortaya konulmuştur (27). 

• Yine 2007 yılında yapılan bir başka çalışmada Vangeel ve arkadaşları 
kolostrum verilmeyen (maternal antikor negatif) 3 haftalık buzağılarda tek doz 
intranazal MLV-BRSV aşılaması sonrası 5, 10 ve 21. günlerde yapılan virüs 
inokülasyonunu takiben ve kolostrum verilen (maternal antikorlu) 3 haftalık 
buzağılarda tek doz intranazal MLV-BRSV aşılaması sonrası 66. gündeki 
virüs inokulasyonunu takiben BRSV’ nin aşı etkinliğini değerlendirmişlerdir. 
Çalışma sonunda araştırıcılar BRSV’ ye karşı yapılan intranazal aşılamanın 
virüs inokülasyonundan sonra nazal saçılmayı ve hastalık şiddetini önemli 
ölçüde azalttığını ve virüs nötralizan antikor seviyesinin ise yaklaşık 9 hafta 
kanda yüksek kaldığını belirlemişlerdir (28). 

• 2010 yılında Xue ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada ise 3-8 
günlük yaştaki buzağılara intranazal uygulanan MLV-BVDV tip 1 ve 2, IBR 
virus, PI-3 virus ve BRSV virus aşısının hastalık etkenlerine karşı koruyuculuğu 
araştırılmıştır. Buzağılara maternal antikordan sakınmak amacıyla kolostrum 
verilmemiş ve 5 hastalık için buzağılar 5 gruba bölünmüş, gruplar ise aşı ve 
kontrol grubu olmak üzere kendi içinde gruplandırılmıştır. İntranazal aşılama 
veya serum fizyolojik uygulanmasından yaklaşık 3-4 hafta sonra her bir hastalık 
grubu için o gruba özgü virüs inokulasyonları yapılmıştır. Çalışma sonucunda, 
kontrol grubuna göre IN aşı yapılan buzağıların klinik bulgularının, akciğer 
lezyonlarının, rektal sıcaklıklarının ve virüs saçılımlarının azaldığı, lökosit ve 
trombosit sayılarının arttığı tespit edilmiştir. İntranazal MLV aşısı ile aşılanan 
buzağılarda hastalıktan korunmanın önemli düzeyde arttığı belirlenmiştir. 
Ayrıca bu çalışma 3-8 günlük yaşlardaki buzağılarda BVDV tip 1 ve 2, IBR 
virus, PI-3 virus ve BRSV virüs kombinasyonun intranazal etkinliğini ortaya 
koyan ilk çalışma niteliğindedir (29).

• 2012 yılında ise Hill ve arkadaşları yenidoğan buzağıların kombinasyon 
MLV aşısı ile intranazal (IN) aşılanmasının ardından maternal antikorların 
mukozal bağışıklık tepkisine müdahale edip etmediğini belirlemek amacıyla 
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yaptıkları çalışmada; kolostrum verilen 3-8 günlük buzağıları aşılanmamış 
kontrol grubu, 0. günde IN aşılama yapılan buzağı grubu ve 0 ve 35. günlerde 
IN aşılama yapılan buzağı grubu şeklinde 3 gruba ayırmıştır. Çalışma 
sonunda araştırıcılar yenidoğan buzağıların yüksek konsantrasyonlarda 
maternal antikorlar varlığında IN aşılanmanın buzağılarda nazal IgA titrelerini 
yükselttiğini ve MLV aşısı ile intranazal aşılamanın maternal antikorlara sahip 
buzağılarda etkili bir koruma sağladığını ortaya koymuşlardır (30).

• Yakın zamanda Metcalfe ve arkadaşları tarafından maternal antikorların 
varlığında ve yokluğunda 10 günlük buzağıların BRD patojenleri PI3 ve BRSV› 
ye karşı IN MLV aşısı ile aşılanması sonrası aşı etkinliğini belirlemeye yönelik 
bir çalışma yapılmış, çalışmada sonunda aşılamadan üç ay sonra virüse maruz 
bırakılılan buzağılarda viral saçılımda ve klinik bulgularda önemli bir azalma 
belirlenirken, aşılama sırasında maternal antikor varlığının aşı etkinliğini 
etkilemediği sonucuna varılmıştır (18).

5. Buzağıların Aşılanmasında Homolog ve Heterolog Yaklaşımlar

Sığırların solunum sistemi hastalığının, üst ve alt solunum yollarında 
lezyonlara ve bağışıklık sisteminde baskıya neden olarak sekonder bakteriyel 
enfeksiyonların yerleşmesine yol açan viral enfeksiyonlar tarafından başlatıldığı 
bilinmektedir. Aşılama, bu virüsleri kontrol altına almanın önemli bir yoludur. 
Parenteral ve mukozal aşılar, buzağı yetiştirme ünitelerinde BRD ile ilişkili 
patojenlere karşı bağışıklığı başlatmak için yaygın olarak kullanılırlar (31,32). 
Çoğu aşılama stratejisinde etkili bir immunite sağlamak için çoklu bağışıklamalar 
gerekebilir. Bununla birlikte, tek bir enjeksiyondan sonra ömür boyu koruyucu 
bağışıklık sağlayan birkaç istisna aşılama da vardır. Aşılanan hayvanlar arasında 
immun yanıt verenlerin sayısını artırmak ve güçlü bireysel ve sürü bağışıklığı 
oluşturmak için periyodik aşılamalar da gerekli olabilmektedir (17,18,20,24).

Bir hayvanın immunizasyonunda bir aşının hem ilk aşılama (priming) hem 
de destekleme (boosting) dozları için kullanılması prime-boost stratejisi olarak 
bilinir. Yetiştirme türüne göre bu strateji bazı durumlarda aşı etkinliğinin önemli 
ölçüde iyileştirilmesini sağlayabilmektedir (1,13,14,33). Etkili bir prime-boost 
programı geliştirmek buzağı sağlığı için oldukça önemlidir. Buzağı sağlığının 
korunmasında prime-boost aşılama yöntemi iki şekilde uygulanmaktadır. 
Homolog prime-boost aşı uygulamasında paranteral modifiye canlı viral 
(MLV) aşılar hem primer hem de destek aşılamalarında aynı uygulama yoluyla 
kullanır. Bu yaklaşım, bazen bağışıklık stimülasyonunun başarısız olmasına 
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neden olabilmektedir. Çünkü buzağılar genellikle dolaşımdaki maternal 
antikorlarının azaldığı, ancak yine de bu antikorların aşıya karşı bağışıklık 
yanıtını engelleyebildiği yaklaşık 2 aylık yaş döneminde primer aşı ile aşılanırlar 
(13,34). Ayrıca aynı aşının kullanıldığı tekrarlanan uygulamaların hümoral 
yanıtı arttırmada etkili olduğu ancak hücresel bağışıklığı geliştirmede etkisinin 
nispeten daha az olduğu görülmüştür. Bu durum muhtemelen aşıya karşı oluşan 
önceki immunitenin antijen sunumunu ve T hücreleri için uygun inflamatuar 
sinyal oluşumunu bozma eğiliminden kaynaklanmaktadır (13,14,17,18). 
Bazı aşılama yaklaşımları, koruyucu bağışıklığı artırmak için aynı patojene 
yönelik iki farklı aşının birleştirildiği bir sinerjiden yararlanır. Bu senaryoda 
amaç, organizmanın antijen(ler)e karşı bağışıklığını, prime ve destekleme 
için aynı aşılamayı kullanmaktan daha etkili bir şekilde güçlendirmek veya 
arttırmaktır (1,13,14,33). Bu yöntem heterolog prime-boost aşılama yöntemi 
olarak tanımlanır. Heterolog prime-boost aşılama yönteminde, intranazal 
primer aşılama yoluyla mukozal bağışıklığın uyarımı sağlanırken paranteral 
destek aşılaması ile de sistemik immun yanıtın aktivasyonu sağlanmaktadır. 
Çalışmalarda intranazal aşılamanın, genç buzağılarda bir “hazırlama aşılaması” 
olarak paranteral aşılamaya göre daha etkili olduğu ortaya konulmuştur. Çünkü 
intranazal aşılamada aşı antijenleri maternal antikorların müdahalesinden 
etkilenmediğinden dolayı maternal antikorlar karşısında başlangıçta mukozal 
immun yanıtın ve sonrasında sistemik immun yanıtın uyarılmasına olanak 
sağlar (28). Heterolog prime-boost yönteminde bir diğer önemli avantaj ise 
her bir farklı aşılama stratejisi ile spesifik bir antijene karşı hem hümoral hem 
de hücresel bağışıklığın indüklenmesidir (1,13,14,33). Heterolog prime-boost 
aşılama yönteminde ilk aşı dozu, birincil bellek T hücrelerine dönüşmek üzere 
çoğalma, kasılma ve farklılaşma programından geçen naif T hücrelerini aktive 
eder. İkinci aşı dozu uygulanır uygulanmaz, birincil efektör yanıt kasılmaya 
başlar ki buna aslında destek doz (hatırlatma, rapel dozu) da denilebilir. Destek 
doz ile hem birincil bellek T hücrelerinin yeniden uyarımı sağlanırken hem de 
birincil bellek T hücrelerinin yanında yeni naif T hücrelerinin de immun yanıta 
hazırlanması sağlanır (13,14,17,18). 

5.1.	Buzağılarda	Prime-Boost	Aşı	Çalışmaları

• Cortese ve ark. Ocak 2020’de sığırlarda intranazal aşılamanın prime-
boost aşılama modelinde stratejik olarak kullanılmasının önemine yönelik bir 
çalışma yaptılar. Çalışma, her biri doğumda farklı bir aşı kombinasyonu (ve 
kronolojisi) uygulanan sekiz farklı tedavi grubuna rastgele atanan 400 yeni 
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doğmuş angus buzağıdan oluşuyordu. Çalışma sonunda araştırıcılar önemli 
bir bulgu elde ettiler. Bu çalışmadaki önemli bulgu, BHV-1 için sistemik 
IgG titrelerinin doğumda ve 60. günde tekrar ya da 60. günde ilk doz olarak 
intranazal (IN) aşı uygulanmış buzağılarda 240. ve 280. günlerde önemli 
ölçüde daha yüksek olduğu gerçeğiydi. Bu çalışma, bir buzağının yaşamının 
erken döneminde primer IN aşılama ile aşılandığında ve ardından sistemik bir 
aşılama yapıldığında heterolog priming-boostin aşılamanın immuniteye etkisini 
açıkça göstermekteydi. Ayrıca bu çalışma IN aşılamasının mukozal bağışıklığa 
ek olarak sistemik bağışıklıktaki yararlarını da kanıtlıyordu. Bu heyecan verici 
çalışma bu konuda yapılacak yeni çalışmalar için yeni kapılar açmaktaydı (35).

• 2021 yılında yapılan bir çalışma ile BRSV ve BHV’e karşı heterolog 
ve homolog prime-boost aşı etkinliğini belirlemek için 3 aşı protokolü 
karşılaştırılmıştır. (Enjekte edilebilir (IJ) MLV grubu (48 günde IJ-MLV primer 
aşılama ve sütten kesim sırasında IJ-MLV ile destek aşılama), intranazal (IN) 
MLV grubu (intranazal) 24. saatte MLV ile primer aşılama, bir IJ-MLV ile 
iki kez destek doz) ve intranazal ölü viral aşılama (24. saatte bir IN-MLV ile 
primer aşılama, IJ ölü aşı ile iki kez boosting)). Çalışma sonunda araştırıcılar 
intranazal ölü aşı grubunun, 2 homolog grupla karşılaştırıldığında, destekleme 
(booster) dozundan sonra önemli ölçüde daha yüksek BRSV’ye özgü antikor 
konsantrasyonları oluşturduğunu ve grupların hiçbiri arasında BHV’e özgü 
antikor konsantrasyonlarında fark gözlenmediğini ortaya koymuşlardır (14).

• Yine 2021 yılında Palomares ve arkadaşları 1-5 haftalık buzağılarda IN 
MLV primer aşılama sonrası, IN MLV veya SC MLV destek dozları ile oluşan 
immun yanıtı belirlemeye yönelik yaptıkları çalışma ile [IN MLV (BRSV, BHV1 
ve PI3) + SC MLV (BRSV, BHV1, PI3 ve BVDV), IN ML (BRSV, BHV1 ve 
PI3) + IN MLV (BRSV, BHV1 ve PI3)] BHV1 ve BRSV’ye karşı sistemik ve 
mukozal immun yanıtta sadece birkaç farklılık gözlenmesine rağmen SC booster 
aşılamanın IN booster aşılamaya kıyasla önemli ölçüde daha yüksek BRSV’ye 
özgü nötralize edici antikor yanıtı ve nazal IgA titreleri oluşturduğunu ortaya 
koymuşlardır (36).

6. Sonuç

Sütten kesme dönemi öncesinde buzağılar genel yetiştirme uygulamaları 
gereği çiftliklerde birçok stres faktörüne maruz kalmakta ve maruz kalınan 
her bir stres faktörü buzağının zaten yeterince gelişmemiş immun sisteminde 
baskılanmaya ve sonrasında patojenlere karşı immun yanıt verebilmelerinde 
başarısızlıklara neden olmaktadır. Bu dönemde BRD patojenlerine karşı 
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yapılacak aşılamalar anneden gelen maternal antikor varlığında maalesef etkisiz 
kalmaktadır. Bazı aşılama yaklaşımları, koruyucu bağışıklığı artırmak için aynı 
patojene yönelik iki farklı aşının birleştirildiği bir sinerjiden yararlanır. Bu yöntem 
prime-boost aşılama yöntemi olarak tanımlanır. Heterolog prime-boost aşılama 
yönteminde, intranazal primer (prime) aşılama yoluyla mukozal bağışıklığın 
uyarımı sağlanırken paranteral destek (boost) aşılaması ile de sistemik immun 
yanıtın aktivasyonu sağlanmaktadır. Böylece intranazal aşılamada aşı antijenleri 
maternal antikorların müdahalesinden etkilenmeden maternal antikorlar 
karşısında başlangıçta mukozal immun yanıtın ve sonrasında sistemik immun 
yanıtın uyarılmasına olanak sağlayacaktır. Gelecekte mukozal bağışıklığın 
daha fazla yetiştirici tarafından öneminin anlaşılması ve mukozal bağışıklığın 
prime-boost aşılama stratejisine entegre edilmesiyle özellikle neonatal buzağı 
ölümlerinin en önemli sebeplerinden biri olan BRD ile mücadelede daha fazla 
yol katedilmiş olacaktır.
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1. Giriş

Atlar, tarih boyunca evcilleştirildikleri ilk andan itibaren çeşitli amaçlarla 
yetiştirilmişlerdir. Günümüzde en çok yarış sektöründe kullanılmakta 
olup, milyar dolarlık bütçeye sahiptirler. At yetiştiriciliğinde, bakım 

besleme ve hastalıklarla mücadele önemli yer tutar. Hastalıklar arasında 
pnömoniler, tayların performansını en çok etkileyen faktörlerdendir. Önemli bir 
pnömoni etkeni olarak bilinen bakteriyel bir patojen olan Rhodococcus equi’den 
kaynaklanan enfeksiyonlar; ölümlere yol açmasının yanı sıra, uzun süreli 
masraflı tedavi gerektirmesi ve tedavi edilse bile tayların geri kalan hayatında 
performansını olumsuz etkileyeceğinden büyük maddi kayıplara yol açmaktadır. 
İlk kez 1923 yılında Magnusson tarafından tayların suppuratif bronkopnömoni 
vakalarından izole edilen Rhodococcus equi (R.equi); Gram pozitif, fakültatif 
ve hücre içi üreme özelliği gösteren bir toprak saprofitidir. 1960’larda özellikle 
immun sistemi baskılanmış insanlarda rapor edilmiştir. Daha sonra domuz, sığır 
koyun keçi bufalo ve diğer hayvanlarda da bildirilmiştir. Etken, taksonomideki 
yeni adıyla Rhodococcus hoagii olarak isimlendirilmiştir (1, 2).

R. equi toprakta ve gübrede fazlaca bulunmaktadır. Etkenin konstantrasyonu 
padokların atlar tarafından kullanımına bağlı olarak değişiklik gösterir. R. 
equi’den kaynaklanan enfeksiyonların daha önce çıktığı haralar ve tayların 
üretim bölgelerinde fazlaca bulunur. Özellikle sıcak iklimlerin de etkisiyle gübre 
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ile kolaylıkla yayılır ve toprakta uzun zaman kalabilir. Patogenezde çevresel 
faktörler, konakçı ve konakçının diğer faktörlerle olan ilişkileri önemli rol 
oynar. Bulaşma; enfekte hayvanların burun ve nazal akıntıları ile direkt temas, 
inhalasyon ve sindirim yolu ile şekillenir. Hastalığın en çok görüldüğü zamanlar 
ilkbahar ve yaz aylarıdır (3, 4).

R.equi’nin hastalık oluşturma mekanizmasında çeşitli faktörlerin rolü olup
bunların arasında en önemlisi 85-90 kilobazlık (kb) plazmidinde bulunan vapA 
geninin kodladığı yüzey proteinidir.15-17 kilodalton (kDA) ağırlığında olan bu 
protein, virülensle ilişkili protein (VapA) olarak adlandırılır ve etkenin fagositik 
hücreler içerisinde sindirilmesine mani olur (5).

Etken özellikle 2-6 aylık taylarda, şiddetli bronkopnömonilere ve suppuratif 
lenfadenitislere sebep olabilen bakteriyel bir patojendir. Klinik belirtiler; 
enfekte taylarda en çok pyogranulamatöz pnömoni ile ilişkili olmakla birlikte, 
intestinal enfeksiyonlar, non septik polisiynovitis, septik artrit ve osteomiyelit 
şeklinde de gelişebilmektedir. Etkilenen primer organlar akciğerler olmasına 
rağmen, bu bakteri böbrek, dalak ve testis dokularında da bulunabilmektedir 
(6, 7). Çoğunlukla yaşamlarının ilk haftalarında olan genç taylar, immun 
sistemlerinin yetersizliklerinden dolayı R. equi pnömonilerine karşı oldukça 
savunmasız olmaktadırlar. Etkene karşı oluşan bağışıklık mekanizmasında doğal 
ve kazanılmış immun cevabın rolü olduğu düşünülmektedir. Etken; hem hücresel 
hem de humoral bağışıklığı uyarmaktadır. 3 aylıktan büyük taylar genelde 
enfeksiyona daha dirençlidir ve yetişkin atlar çok nadir enfekte olmaktadırlar (8).

Tipik olarak R. equi pnömonilerinin klinik belirtileri tayların 4-12 haftalık 
yaşlarında iken ortaya çıkmaktadır ve teşhis genelde bu zamanlarda yapılmaktadır. 
Fakat enfeksiyonun aslında daha erken dönemlerde oluştuğu düşünülmektedir. 
Enfeksiyonu takiben lezyonlar genellikle birkaç hafta veya birkaç ay boyunca 
gizli seyretmekte ve bunun sonucunda taylar klinik belirtiyi göstermektedir. 
Erken dönemlerde oldukça zor fark edilmesinden dolayı hastalık yüksek 
mortalite oranları ile seyretmektedir. Antibiyotik tedavisi bilinçli bir şekilde 
yapılırsa başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Özellikle lipofilik makrolidlere 
yapılan tedaviler olumlu sonuçlar verebilmektedir. Yapılan çalışmalarda etkenin 
eritromisin ve rifampine oldukça duyarlı olduğu görülmüştür. Yaklaşık 20 yıldır 
lipofilik antibiyotiklerin kombinasyonu uygulanmaktadır. Yeni makrolidlerin 
(azitromisin, klaritromisin, tulatromisin) eritromisin ile kombinasyonları 
pratikte oldukça başarılı sonuçlar vermiştir (9, 10).

2. Rhodococcus equi’nin Genel Özellikleri

R. equi, Actinomycetales takımında yer alan gram pozitif fakültatif, hücre
içi üreme özelliği gösteren hareketsiz sporsuz, polisakkarit yapıda kapsüllü 
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ve pleomorfik bir toprak saprofitidir. Çoğunlukla tayların en önemli pnömoni 
etkeni olarak bilinirken domuz sığır koyun keçi bufalolarda ve immun sistemi 
baskılanmış insanlarda da hastalık yaptığı bildirilmiştir. Doğada toprakta, tatlı ve 
tuzlu sularda ve yaygın olarak at yetiştiriciliği yapılan bölgelerde özellikle otçul 
hayvanların dışkılarında fazlaca bulunur (3, 4). R.equi’ler kanlı agar, Luria-Bertani 
(LB) broth veya agar, triptik soy broth ve agar, ve brain-heart infusion broth 
(BHIB) gibi standart temel besiyerlerinde ve aerobik ortamda kolayca ürerler. 
Selektif olmayan besiyerlerinde ve özelliklekanlı agarda 37°C’de 48 saatlik 
inkübasyondan sonra düzensiz şekilli, çapları 3 ve 5 µm arasında, somon rengi 
mukoid koloniler oluştururlar (11). Hareketsiz, flagellasız, karbonu kullanabilme 
özelliği olan ve zorunlu aerop bir bakteri olan R.equi’nin optimum üreme    sıcaklığı 
30 °C’dir. 10 ila 40 °C arasında üreme özelliği gösterir. 37 °C’de üreme hızı, 30 
°C’de üremesi ile karşılaştırıldığında daha yavaştır (12). Pleomorfik kokobasil 
bir bakteri olan R.equi’nin taze kültürlerinde ve sıvı besiyerinde üretildiklerinde 
mikroskop sahasında çomak formları daha baskındır. Kültürler eskidikçe bakteri 
mikroskop sahasında kok formu ile daha baskın bir görünüm verir. Karbon 
kaynağı olarak organik asitler ve lipidleri kullanırlar (1, 14). Aside dirençli 
olarak tanımlanmalarından dolayı pH’nın düşük olduğu ortamlarda canlılıklarını 
sürdürebilirler (15). Hücre duvarları lipidden zengin, kalın bir polisakkarid kapsüle 
sahip olmakla birlikte mikolik asit içermektedir (16).

3. R. equi’nin Tarihçesi ve Filogenetik Sını landırılması

R. equi ilk olarak 1923 yılında İsveçli bilim adamı Magnusson tarafından
tayların purulent bronkopnömoni vakalarından primer hastalık etkeni olarak 
izole edilmiş olup Corynebacterium equi olarak isimlendirilmiştir (17). Daha 
sonra 1924 yılında Avusturalya"da, 1932 yılında Amerika"da ve 1937 yılında 
Hindistan"da taylarda pnömoni vakalarından bildirilmiştir. 1940 yılında hem 
domuzların lenf nodüllerinden hem de piyometralı iki inekten izole edilmiştir 
(18). R.equi"nin taksonomisi tarihsel olarak biraz karışık durumdadır. Fenotipik 
ve genotipik olarak bazı Corynebacterium, Nocardia ve Mycobacterium türleri 
ile kendi bulunduğu cinsten daha yakın ilişki içerisinde olmasından dolayı 
keşfedildiğinden beri bakterinin taksonomisi terminolojide sık sık değişiklikler 
ile gündeme gelmiştir ve gelmeye devam etmektedir (19, 20).

Rhodococcus cinsi bakteriler ilk olarak Wilhelm Friedrich Zopf tarafından 
1891 yılında gram pozitif, hareketsiz ve sporsuz bakteriler olarak tanımlanmıştır 
(21). Aslında ilk olarak 1912 yılında Morse; yaptığı taksonomik çalışma ile 
bakteriyi Corynebacterium hoagii olarak isimlendirmiştir (22). Magnusson; 
1923 yılında tayların pnömoni vakalarından izole ettiği hastalık etkeninin 
Corynebacterium equi olarak isimlendirilmesi gerektiğini önermiştir (23). 
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Bu tarihten sonra yapılan çalışmalarda bazı araştırmacılar bakterinin asit-fast 
bir mikroorganizma olduğunu bildirmişlerdir. Mikolik asit içeren ve lipidden 
zengin hücre duvarı yapısı, ve karakteristik olarak yüksek moleküler ağırlıkları 
nedeni ile Nocardialar ve Mycobacteriler"e çok benzeyen bu bakterinin 1930 
ve 1940"lı yıllar arasında Mycobacterium equi olarak tekrar isimlendirilmesi 
gerektiği gündeme gelmiştir (24). 1944 yılında Turfitt; bakterinin Nocardia 
restricta olarak isimlendirilmesi gerektiğini öne sürmüştür (25). Bu adlandırmalar 
taksonomide kabul görmemiş ve bakteri uzun yıllar Corynebacterium equi 
olarak isimlendirilmeye devam etmiştir. 1977"de Goodfellow ve Alderson; 
bakterinin Corynebacterium equi olarak isimlendirilmesinin doğruluğundan 
şüphe etmişler ve Rhodococcus genusu içerisinde bakterinin R. equi olarak 
adlandırılması gerektiğini öne sürmüşlerdir (19).

Son yıllarda bakterinin Prescotella equi olarak yeni bir genus içerisinde 
adlandırılması önerilmiştir (26). Fakat önerilen bu çalışma; diğer türlerin; 
Rhodococcus genusundan ayrımını destekleyici nitelikte bulunmamıştır (22). 
2014 yılında yapılan bir çalışmada; Morse tarafından bildirilen Corynebacterium 
hoagii ile R. equi arasındaki suş tiplerinin 16S rRNA sekansları ile özdeş 
oldukları görülmüş ve DNA-DNA hibridizasyon değerleri %70"in üzerinde 
bulunmuştur. Bundan dolayı literatürde bu her iki bakterinin de yeni bir tür adı 
olan Rhodococcus hoagii olarak isimlendirilmesi gerektiği gündeme gelmiş 
ve kabul edilmiştir (2, 27). Günümüzde bu bakteri hala Actinomycetales 
takımında, Corynebacterineae familyasında, Nocardiaceae ailesine mensup ve 
Rhodococcus cinsi içerisinde sınıflandırılmaktadır (28).

R.equi’nin genom büyüklüğü yaklaşık 4.4 megabase (Mb) olarak tahmin 
edilmektedir. DNA’sı yaklaşık %67-73 oranında ve yüksek oranda G+C 
içermektedir (29, 30). R.equi suşlarının Pulse Field Gel Electrophoresis (PFGE) 
yöntemiyle kapsamlı tiplendirilmesi sonucu umulmadık şekilde taksonomide 
genomik olarak yüksek oranda heterojenite görülmüştür. Kromozomal 
varyasyonların bu kapsamlı kanıtlarına rağmen hiçbiri direkt olarak virülensle 
ilişkili bulunmamıştır (31, 32).

R.equi’nin virülensi ile ilişkili Restriction Fragment Length Polymorphism 
(RFLP) yöntemi ile tanımlanmış farklı plazmidleri mevcuttur. Şu ana kadar 85 
kilobaz (kb) Tip I-IV, 87 kb Tip I-III, ve 90 kb Tip I-V plazmidleri tanımlanmıştır 
ve özellikle virülent ATCC 33701 suşunda 85kb Tip I plazmidin olduğu 
bildirilmiştir (33-38).

85 kb Tip I plazmidin sekans çalışmaları sonucunda 80610 bp 
uzunluğunda olduğu ve tahmini olarak 64 adet açık okuma çerçevesi (ORF) 
kodladığı görülmüştür. Bunların 22"si diğer bakteri türlerinde de tanımlanan 
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fonksiyonu bilinen genlere benzerken, 7 tanesinin yine benzer olarak bilinmeyen 
fonksiyonları mevcuttur. 33 adet ORF"nin diğer diğer bakteri türlerinde bulunan 
genlere benzerlik göstermeyen ve bilinmeyen fonksiyonları mevcutken bir tanesi 
diğer bakteri türlerinde de tanımlanan RP4 plazmidinde bulunan gen transferi 
kompleksine benzerlik göstermektedir. Bir tanesi ise replikasyon proteini olarak 
bilinmektedir. Nükleotid sekansı yapılmış olan virülens plazmidin bilinen en 
önemli özelliği 7 adet vap geni içeren ve patojenite adası olarak bilinen 27.5 
kb"lık bölgesidir. Bu bölgede vapA, vapC, vapD, vapE, vapF, vapG ve vapH 
genleri bulunmaktadır. Tekrarlayan bölgelerin termoregülatif fonksiyonda 
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu plazmidin konjugasyon, replikasyon ve 
bölünmeden sorumlu bölgeleri bulunmaktadır (39).

4. R.	equi’nin Virülens Özellikleri

Gram pozitif bakterilerin birçoğunda hücre duvarı proteinleri virülens 
ve patojenite üzerinde belirleyici özelliklere sahiptirler. Prescott tarafından 
yedi, Nakazawa tarafından yirmi yedi kapsüler serotip belirlenmiştir fakat 
bunun virülensle bir ilişkisinin olmadığı görülmüştür (1). Bu tarihlerden sonra 
R.equi"nin virülensi ile alakalı ilk çalışma hücre duvarı yapısına odaklanarak 
yapılmıştır (41). Bunun yanında bakterinin virülensten sorumlu kolesterol 
oksidaz enzimi, hücre duvarındaki mikolik asitleri, lipoarabinomannan 
(ReqLAM), fosfolipaz C bölgesi ve virülens plazmidleri bulunmaktadır (8, 
42). R.equi"nin lipidden zengin hücre duvarında bulunan uzun karbon zincirli 
mikolik asitlerin konakçıdaki granülamatöz cevabın başlatılmasında önemli 
rolü olduğu düşünülmektedir (43). Hücre duvarından elde edilen glikolipidlerin 
farelere verilmesi ile gerçekleşen granülamatöz cevabın, hastalıklı lenf 
nodülünden elde edilen R.equi’lerin farelere verilmesi ile görülen granülamatöz 
cevapla benzer olduğu görülmüştür. Sağlıklı görünen bir domuzun tonsilinden 
elde edilen R.equi’ler deney hayvanlarına verildiğinde lezyonlar daha geç 
oluşmuştur ve mikolik asitte bulunan karbon zincirleri diğer gruba nazaran 
daha kısa bulunmuştur (44, 45). Bu durumda virülent suşlardaki mikolik asite 
ait karbon zincirlerinin avirülent suşlara nazaran daha uzun zincirli olduğu 
söylenebilmektedir.

Hücre duvarında bulunan lipoglikan ve lipoarabinomannan, makrofaj 
reseptörlerine  bağlanarak  makrofaj  içine  alınmadan  önce  IL-10  ve  IL-1"i 
aktifleştirerek Th2 cevabının oluşmasına sebep olmaktadır ve hastalığın 
patogenezi üzerinde önemli rol oynamaktadır (46, 47). Virülens üzerinde rol 
oynayan bazı gen bölgeleri bildirilmiştir. Bunlar izositrat liyaz geni (aceA), 
nitrat redüktaz geni (narG), HtrA geni ve phoPR operonudur. Bu genlerdeki 
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mutasyonlar ya tamamen virülensin kaybolmasına ya da phoPR operonunun 
bulunması durumunda virulensin artmasına sebep olmaktadır (48). R.equi’ye 
belki de virülent olma özelliğini en çok kazandıran 80-90 kilobazlık virülens 
plazmidleri bulunmaktadır. İşlevsel olarak üç bölgesi bulunan bu plazmidin 
ikisi konjugasyon, plazmidin replikasyonu, segregasyon ve stabiliteden 
sorumluyken, üçüncü bölgesi virülensten sorumlu proteinleri (Vap) kodlayan 
genleri bulundurmaktadır. 27.5 kb"lık uzunluktaki bu bölge; patojenite adası 
olarak adlandırılmaktadır (1, 7).

4.1.	Virülensle	İlişkili	Protein	Ailesi	(Vaps)

Sadece belirli R.equi türleri hastalık yapma yeteneğine sahiptirler. Bu 
türler virülent R.equi olarak bilinir ve yaklaşık 80-90 kb olmak üzere bir 
veya daha fazla plazmid bulundururlar. Bu plazmidler genelde intraselüler 
replikasyon ve virülens için gerekli genleri bulunduran 27.5 kb uzunluğunda 
bir patojenite adasına sahiptir. Bu ada tarafından kodlanan en önemli virülens 
protein ailesi virülensle ilişkili proteinler (Vaps) olarak adlandırılır (7, 39, 49). 
Geniş aminoasit dizilimine sahip olan virülensle ilişkili bu proteinler VapA, 
VapB, VapC, VapD, VapE, VapF, VapG VapH olarak adlandırılmaktadır. Bu 
fonksiyonel proteinleri kodlayan genlerin ekspresyonu, etkenin makrofajlar 
içerisine girmesi ile oluşmaktadır. VapF fonksiyonel değildir. VapC, 
VapD ve VapE"nin aminoasit sekansları %40 oranında VapA ile benzerlik 
göstermektedir, salgılanabilen proteinlerdir ve VapA gibi hücre yüzey antijeni 
özelliği göstermezler. Bu proteinleri kodlayan genlerin minimum 30 °C"de 
ekspresyonları gerçekleşir ve ekspresyon için optimum sıcaklık 37 °C’ dir 
(50-51-52-53). Bunun dışında iki çalışmada bütün vap genlerinin 37 °C"de 
düşük demir, kalsiyum ve yüksek magnezyum düzeylerinde ve pH:5 olduğu 
zaman indüklenme özelliği gösterdiği, asidik ortamda ve H2O2 varlığında aktif 
oldukları bildirilmiştir (54). Orta derecede virülent olarak adlandırılan 79-100 
kb uzunluğundaki plazmid tarafından 20 kilodalton (kDa) ağırlığındaki VapB 
proteininin, enfekte domuzların ve kaviter pnömonili insanların sevikal lenfatik 
dokularından elde edilen suşlarda bulunduğu görülmüştür. R.equi’nin VapB 
bulunduran orta dereceli virülent suşları, taylarda ve at yetiştiriciliği yapılan 
yerlerde bulunmamaktadır (8-55).

4.2.	Virülensle	İlişkili	Protein	A	(VapA)

Klinik olarak hasta taylardan elde edilen izolatların 15-17 kDa ağırlığında 
bir lipoprotein bulundurduğu görülmüştür (56). Bu protein avirulent özellikte 



TAYLARIN PURULENT BRONKOPNÖMONİ ETKENİ: RHODOCOCCUS EQUI     219

olan ATCC 6939 suşunda bulunmamaktadır. Deneysel enfeksiyon oluşturulan bir 
çalışmadan elde edilen verilere göre ATCC 6939 suşunun fareleri öldürmediği, 
fakat 15-17 kDa’luk lipoproteini bulunduran R.equi suşunun ATCC 6939 suşuna 
nazaran daha düşük dozda kullanılması durumunda bile fareleri öldürdüğü 
görülmüştür. Yine aynı çalışmada hastalıklı taylardan elde edilen antikorların 
güçlü antijenik özellikteki bu proteinle reaksiyona girdiği görülürken; sağlıklı 
tayların antikorlarının bu antijenle reaksiyon oluşturmadığı görülmüştür. Bu 
lipoprotein; virülensle ilişkili protein A (VapA) olarak isimlendirilmektedir ve 
bu proteini kodlayan gen ise vapA olarak adlandırılmaktadır (57).

Pnömonili tayların trakeal aspiratlardan elde edilen R.equi izolatlarında 
PCR ile vapA geninin varlığını tespit etme ve immunblotlama üzerine yapılan 
çalışmalarda bu izolatların çoğunun vapA genini bulundurduğu veya VapA 
proteinini eksprese ettiği görülmüştür (58, 59). Bu genin yüksek oranda 
ekspresyonu 34-41 °C leri arasındadır. Ekspresyon optimal 38 °C’de ve pH: 
6,5 olduğu zaman gerçekleşmektedir. Aynı koşullar konakçıda olduğu zaman 
da geçerlidir. (60, 61). Virülent R.equi suşunun bütün hücre proteinlerinin 
purifikasyonu yapılarak ve Triton X-114 kullanarak ve 3H palmitik asit ile 
radyoaktif işaretleme sonucunda VapA’nın bir lipoprotein olduğu görülmüştür 
(62). VapA bulunduran R. equi’nin izolatları; enfekte tayların akciğerlerindeki 
alveolar makrofajlarda çoğalabilme yeteneğine sahiptirler. Bu nedenle VapA 
bulunduran suşlar taylar için virülent suş kategorisine girmektedir (7).

5. Patogenez

R.equi pnömonileri genelde on iki haftalıktan küçük taylarda görülmektedir. 
Özellikle kuru havalarda ve ilkbahar sonu, yaz başlangıçlarında hastalık daha sık 
görülür. Çevresel faktörler, pH, çiftlik koşulları ve hayvan sayılarının yoğunluğu 
patogenezi etkileyen predispoze faktörlerdendir (8, 63). Bir toprak saprofiti 
olan R.equi, otçul hayvanların dışkılarında yüksek oranda bulunmaktadır. 
Bu hayvanlar tarafından ağız yoluyla alınarak sindirim sisteminde canlılığını 
sürdürür ve dışkıyla saçılması sürekli devam eder. Ağız yolu ile alınan virülent 
form, kan yolu ile pnömoninin oluşum sürecini başlatabilir. Topraktaki 
konsantrasyon arttıkça etkene maruz kalma süresi de doğru orantılı olarak 
uzamaktadır (52, 64). Deneysel enfeksiyon oluşturularak yapılan çalışmalar, 
klinik hastalıkla ilgili ilerleyici pulmoner lezyonların büyük olasılıkla solunum 
yolu ile olduğunu göstermiştir (65). Taylardaki R.equi pnömonileri, virülent 
R.equi"nin inhalasyon yoluyla alınarak akciğer alveollerine girmesi ve burdaki 
makrofajlarda canlı kalması ile ilişkilendirilmektedir. Fakültatif intraselüler bir 
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patojen olan R.equi; fagolizozom formasyonunun oluşmasına engel olarak ve 
pyogranülamatöz yanıt oluşturarak makrofajlar içerisinde canlı kalmakta ve 
akabinde makrofajların ölümüne sebep olmaktadır (66, 67).

Dört aylıktan küçük taylar, akciğerlerdeki düşük hücresel bağışıklıktan 
dolayı bu patojenin sebep olduğu bronkopnömonilere karşı daha duyarlıdırlar. 
Hastalığın özellikle dört ile on iki haftalık taylarda daha çok görülmesinin 
sebeplerinden biri de bu dönemlerde maternal antikorların düşüş halinde 
olması ile ilgilidir. Bu durumda bağışıklık, hastalığın patogenezi üzerinde 
en önemli etkenlerden biridir (8). Etkenin makrofajlar içerisine alınmasında 
hücre duvarındaki özellikleri büyük rol oynamaktadır. Hücre duvarındaki 
lipoarabinomannan (ReqLAM), sitokinler tarafından uyarılan ve hepatositler 
tarafından salınan mannoz bağlayıcı proteine bağlanarak bakteri üzerinde 
bir komplement komponenti olan C3b ile opsonizasyon sağlar. Direkt olarak 
makrofajlarda bulunan mannoz reseptörü ile de bağlanabilir. Aynı zamanda 
IL-10 ve IL-1’in aktivasyonunu sağlayarak Th2 hücrelerini uyarmaktadır. 
IL-10’lar makrofajların fonksiyonlarını düşürücü özellikteki sitokinlerdir (46, 
68).

Dört haftalığa kadar olan taylarda maternal antikorların sayısında azalmalar 
meydana gelmektedir. Bu antikorlar azaldığı için Fc dışındaki reseptörler ile 
makrofajlara giriş olayı gerçekleşmektedir (45). Eğer etken Fc reseptörleri 
aracılığıyla makrofajlara alınacak olsaydı, IFN-γ ve TNF-α, makrofajların 
aktivasyonunu sağlayarak INOS transkripsiyoni ile makrofajlarda nitrik asit 
üretimi gerçekleşecekti ve akabinde Fc reseptörleri ile alındığında oksidatif stres 
olarak adlandırılan, toksik reaktif oksijen ve nitrojen ara maddelerinin üretilmesi 
sağlanacaktı. Bu durumda da bakterinin makrofajlar içerisinde bu ara maddelerin 
bir tepkimesi sonucu oluşan peroksinitrit sayesinde ölümü gerçekleşecekti. 
Ancak etkenin Fc reseptörleri ile makrofajlar içerisine alınmasının hiçbir 
önemi yoktur. Çünkü taylar için virülent özellik gösteren ve VapA bulunduran 
suşlar, hidrojen peroksite ve dolaylı olarak oksidatif strese dirençlidirler (8). 
Bu mekanizmalar şu şekilde açıklanabilir. Komplement komponentleri ile etken 
makrofajlar içerisine alındıktan sonra ortamda nitrik asit üretimi gerçekleşir ve 
vakuoller içerisinde hapsedilir. Bu aşamadan sonra makrofaj içerisindeki bir 
dizi bölünme olaylarından sonra fagozom formasyonu oluşur. Buna bağlı olarak 
NRAMP1 adı verilen bir makrofaj proteini, bu formasyonun içerisine demir 
pompalamasını gerçekleştirir. Ortamda nitrik asit bulunmasından dolayı demir 
uzaklaşır ve NRAMP1 ortamın pH’sını düşürmüş olur (69). Isı, pH, oksidatif 
stres, magnezyum ve demirin patojenite adasındaki genlerin ekspresyonunda 
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etkili olduğu bildirilmiştir (70). R.equi’de bulunan Fur ve IdeR olmak üzere 
iki reseptör, demire bağımlı gen ekspresyonunu yöneten reseptörlerdir. Bunlar 
ortamda demir varken kendilerinin homolog bağlanma bölgelerine bağlanıp 
transkripsiyonu baskılarlar. Ortamdan demirin uzaklaşması ile bu baskılamanın 
şiddeti azalır. Sonuç olarak VapA transkripsiyona uğramış olur ve virülens 
faktörleri daha da tetiklenir (5, 8). Buna ek olarak da hücre duvarındaki mikolik 
asit varlığı lizozomun fagozomla birleşmesine engel olur ve etken, makrofajlar 
içerisinde canlılığını sürdürür (71).

Yeni doğan tayların immun sistemleri; makrofaj, nötrofil ve dendritik hücre 
sayılarının az olması, TNFα ve IFN-γ seviyelerinin de düşük olması nedeniyle 
tam gelişmemiş düzeydedir. IFN-γ, en önemli makrofaj aktivasyonunu sağlayan 
sitokin olarak bilinmektedir. Aynı zamanda nötrofillerin aktivasyonu için 
de gereklidir. TNFα ve IL-2’ler ile birlikte Fc reseptörlerinin ekspresyonunu 
arttırır ve fagolizozom formasyonlarının oluşmasını desteklerler. Belirtilen 
immun sistem hücrelerinin  az  sayıda  oluşu  R.equi’ nin  makrofajlarda  
çoğalmasını destekleyerek fagolizozom formasyonunun oluşmasını engelleyici 
özelliktedirler (72, 73).

Sonuç olarak etkenin hücre duvarındaki ReqLAM ile makrofajlara 
bağlanması, virülens plazmidinde bulunan VapA proteininin varlığı ve mikolik 
asit içeren hücre duvarı patogenez üzerinde önemli rol oynamaktadır. VapA 
bulunduran suşların oksidatif stres, düşük demir düzeyi, artmış ısı ve asidik 
özellikteki pH’a dayanıklı olmaları hastalık tablosunun şekillenmesinde etkilidir.

6. Klinik Semptomlar

R.equi taylardaki pnömonilerin en önemli etkenlerinden biridir. 6 
aylığa kadar olan taylarda görülebilir ve vakaların çoğunluğu taylar 1-3 aylık 
yaştayken daha fazla görülmektedir (1, 66). Taylarda R.equi enfeksiyonları 
yaygın apselerle birlikte akciğerlerde kronik suppurativ bronkopnömoni ve lenf 
düğümlerinde lenfadenit şeklinde kendini gösterir. Enfekte taylar ateş, gelişme 
geriliği, taşikardi, taşipne ve öksürük gibi semptomları bazen gösterir, bazen 
göstermezler (74). Torasik oskultasyon sonucu bazı vakalarda plevral efuzyonla 
birlikte hırıltılı solunum ve raller solunumu görülebilir. Abdominal solunumun 
da eşlik ettiği körükleme olarak adlandırılan raller solunumu, taylarda R.equi 
pnömonileri için tipiktir (75). Hastalığın sinsice ilerlemesi ve klinik belirtilerin 
hafif seyretmesi nedeni ile erken teşhis oldukça zordur. Özellikle hastalığın 
akut ve subakut formu belirti göstermeden hızla akciğerlere yayıldığı için 
öldürücüdür. Bu tarz vakalarda postmortem olarak intersitisiyel pnömoni ve 
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diffuz miliyer pyogranülomatöz akciğer lezyonları görülmektedir. Subklinik 
vakalarda ise tayların bazıları kendiliğinden iyileşme gösterebilmektedir (76, 
77).

Ultrason muayeneleri ile apselerin tespiti erken teşhis ve tedavi açısından 
oldukça önemlidir. Apseler hipoekoik nodüller şeklinde çeşitli boyutlarda 
görülebilir (78). Hematolojik olarak lökosit değerleri nötrofilik olarak artış 
göstermektedir ve fibrinojen düzeyleri artmıştır (79). R.equi’den kaynaklanan 
enfeksiyonlar yalnızca akciğerlerde lezyon oluşturmamaktadırlar. Kilo kaybı, 
gelişme geriliği ve diyare ile sonuçlanan ve hastalığın intestinal formu olarak 
adlandırılan sindirim sisteminde de lezyonlar oluştururlar. Çoğunlukla etkenle 
kontamine balgamın yutulması ile intestinal form oluşma süreci başlar. R. 
equi’den kaynaklanan enteritlerde multifokal ülseratif enterokolitis, peyer 
plaklarında ülserleşme ve mezenterik lenf nodüllerinde suppuratif veya 
granülomatöz inflamasyon şekillenir (7, 80).

Solunum ve sindirim yolu dışında da çok nadir olarak etkenin lezyonlar 
oluşturduğu bildirilmiştir. Septik artrit ve osteomiyelit şekillenebilir. Bunun 
sonucunda hayvanlarda topallık ve eklemlerde şişlik görülebilir. Yine çok nadir 
olarak taylarda uveitis, keratouveitis ve panoftalmitis gibi gözle ilgili semptomlar 
görülebilmektedir (6, 80). Yetişkin atların bağışıklık düzeyleri taylara göre daha 
gelişmiş olduğundan dolayı hastalık belirtileri çok nadir olarak görülmektedir. 
En yaygın olarak tıpkı genç taylardaki gibi hastalığın pnömonik ve enterik 
formları benzer olarak görülmektedir. Etkenin oluşturduğu enfeksiyonlar gebe 
kısraklarda abortlara da neden olabilmektedir (81).

7. Teşhis

R.equi’den kaynaklanan pnömonilerin ayırıcı tanısı için çeşitli teşhis 
metotları mevcuttur. Ultrasonografi, erken teşhisi ve beraberinde erken tedaviyi 
getirirken etkenin transtrakeal veya nazotrakeal lavaj sıvılarından izolasyonu ve 
identifikasyonu altın standart olarak kabul edilmektedir.

7.1.	Ultrasonografi

Ultrasonografi özellikle hastalık prevalansı yüksek olan ve yetiştiricilik 
yapılan birçok çiftlik için vakaların saptanmasında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ölüm oranlarının ve tedavi süresinin azaltılması açısından 
erken teşhis imkanı sağlar ve beraberinde tedaviye erken başlama açısından 
avantajlıdır (1). R.equi’den kaynaklanan lezyonlar pnömoni etkeni olan diğer 
lezyonlarla benzer özellikler gösterir ve çoğunlukla akciğerin periferinde 
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bulunurlar. Apseler çeşitli boyutlarda, hiperekoik kapsüllü nodüller şeklinde 
görülür. Bazı durumlarda apselerin içerisinde gaz saptanabilir (77). Endemik 
çiftliklerde genelde rutin olarak kısrakların reprodüktif taramaları yapılırken bir 
yandan 3-6 haftalık yaştaki taylarının da subklinik R.equi pnömonileri yönünden 
ultrasonografik olarak taraması yapılmaktadır. Avusturalya’daki çiftliklerde bu 
prosedürle yapılan 211 taramanın 186"sında R.equi pnömonilerinin erken teşhisi 
yapılmış ve tedavi süresi 21 günden daha kısa bir süreye indirilerek ve çoğu 
10 günden az bir süre olmak üzere başarı sağlanmıştır (82). Ultrasonografinin 
yüksek kullanım alanlarına rağmen bazı dezavantajları bulunmaktadır. 
R.equi pnömonilerinin özellikle diğer bakteriyel patojenlerden kaynaklanan 
lezyonlarla benzer özellikleri göstermesi ve bu lezyonların çoğunun akciğer 
parankiminde bulunması sonucu yanlış antibiyotik seçimi yapılabilmektedir. 
Bunun için ultrasonografi tek başına bir teşhis metodu olarak kullanılmamalıdır. 
Aynı zamanda eğer apseleşmeler mediastinal yüzeyde veya derin akciğer 
parankiminde bulunursa vakalar tanımlanamayabilir (77).

7.2.		Serolojik	teşhis	

Taylarda R.equi pnömonilerinin serolojik teşhisi için bazı araştırmacılar 
alternatif olarak birtakım tanı testleri denemişlerdir fakat yine hiçbiri kültür 
yönteminin yerini tutmamaktadır. Çünkü bakterinin hem virülent hem avirülent 
formları çevrede bol miktarda bulunmaktadır ve taylarda bunlara spesifik 
salgılanan antikorların teşhisi problemli olabilmektedir. Klinik olarak hastalığın 
yokluğunda bile antikor varlığından söz edilebilmektedir. R.equi’nin serolojik 
teşhisinde maternal olarak geçen antikorlarla sonradan etkene maruz kaldıktan 
sonra salgılanan antikorların titrelerinin ayrımında başarısızlık yaşanmaktadır (1, 
83). Serolojik olarak antikor teşhisi için ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent 
Assays), AGID (Agar Gel Immunodiffusion) ve Sinerjistik Hemoliz İnhibisyon 
(SHI) testleri kullanılmaktadır. AGID ve SHI testleri çoğunlukla subklinik 
enfeksiyonlarla maternal antikor kaynaklı titreleri teşhis etmede başarısızken 
ELISA R.equi pnömonilerinin erken teşhisi açısından diğerlerine göre daha 
güvenlidir (84). SHI testi, equi faktörüne spesifik antikorların teşhisi için 
kullanılır ve genelde doğal olarak enfeksiyona yakalanan tayları sağlıklılardan 
ayırt etmek için kullanılmaktadır. Fakat hastalığın erken dönemde tanımlanması 
açısından kullanılabilir bir test değildir (85, 86). AGID testi klinik olarak hasta 
hayvanları tespit etmek için kullanılabilmektedir. Fakat bu yöntemde sağlıklı 
görünümlü tayların az da olsa bir bölümü pozitif çıkabilmektedir. Ayrıca hasta 
hayvanların tespit edilmesinde yeterli antikor titresi olmadığı zaman teşhis 
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başarısız olabilmektedir (74). ELISA, hastalıklıları sağlıklılardan ayırt etmede 
kullanılan ve R.equi’nin serolojik teşhisinde en kullanışlı testlerden biridir. 
Özellikle VapA proteini kullanılarak yapılan ELISA testinde klinik olarak hasta 
taylar ayırt edilebilmektedir (87).

7.3.	Konvensiyonel	Yöntemlerle	İzolasyon	ve	İdentifikasyon

Hastalık vakalarının tanımlanması açısından R.equi’nin trakebronşiyal 
aspiratlarından veya nekropsi materyali olarak akciğer dokularından kültürü 
gold standart olarak kabul edilmektedir. Peritonit ve artrit oluşturduğu bilinen 
etkenin periton sıvısı ve eklem sıvılarından izolasyonu da yapılabilir (1, 88). 
Epidemiyolojik çalışmalar için toprak ve fekal örneklerden de izolasyon 
yapılmaktadır. Bunun için çeşitli selektif besiyerleri bildirilmiştir. İlk olarak 
Woolcock ve ark. (89) rekabetçi floranın üremesini engelleyen ve günümüze 
kadar rutin olarak ekolojik ve epidemiyolojik çalışmalar için kullanılan bir 
besiyeri geliştirmişlerdir. Bu besiyeri Trypticase Soy Agar hazırlandıktan 
sonra nalidiksik asit (20 µg/ml), novabiosin (25 µg/ml), siklohekzimid (40 
µg/ml) ve potasyum tellürit (%0.005) katılarak hazırlanır ve NANAT besiyeri 
olarak adlandırılır. Özellikle R.equi"nin dışkıdan ve çevresel örneklerden 
izolasyonunda en çok tercih edilen besiyeridir Fakat Pseudomonas türleri ve 
bazı Corynebacterilerin üremelerini inhibe edemeyen bir besiyeri olmasından 
dolayı dezavantajları bulunmaktadır (90). 1995 yılında Gravenitz ve Pünter-
Streit tarafından NANAT agara alternatif olarak CAZ-NB adıyla daha selektif 
bir besiyeri geliştirilmiştir. Mueller Hinton       Agar temelli bu besiyeri içeriğinde 
ceftazidime (20 µg/ml), novabiosin (25 µg/ml) ve siklohekzimid (50µg/ml) 
bulundurmaktadır ve NANAT agara kıyasla birçok Nocardia türünün üremesini 
engelleyici nitelikte değerlendirilmektedir. (91).

NANAT ve CAZ-NB besiyerleri için hangisinin en iyi sonuç verdiğini 
kıyaslamak adına yapılan çalışmalarda izolasyon oranları arasında çok büyük 
farklar olmadığı bildirilmiştir. Muscatello ve ark. (90) yaptığı bir çalışmada iki 
besiyeri arasında herhangi bir fark olmadığını bildirirken, yalnızca bir çalışmada 
virülent R.equi’nin topraktan izolasyonunda NANAT besiyerinin daha kullanışlı 
olduğu bildirilmiştir (64).

CAZ-NB besiyerine anisomisin katılmasıyla ve NANAT besiyerine 
Polymxin B katılması ile fungal üremenin önüne geçilebilmektedir. NANAT 
besiyeri diğer Rhodococcus türlerinin üremesini inhibe ederken antimikotik 
etkisi zayıftır ve bakteri kolonilerinin etrafını kaplayıp saflaştırılmasını 
zorlaştırmaktadır. CAZ-NB besiyeri birçok Actinomyces türünün ve Gram 
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negatif kontaminantların üremesini engellemektedir. Her iki besiyeri de pratikte 
kullanılmaktadır (90).

M3T ve TINSDALE olarak adlandırılan fakat pratikte çok kullanılmayan 
besiyerleri de bildirilmiştir. M3T besiyeri aslında Rhodococcus coprophilus 
izolasyonu için geliştirilniştir (92). Sodyum propiyonat, tiyamin, tuz ve 
siklohekzimid içeren bu besiyeri %0.005 potasyum tellürit katılarak modifiye 
edilmiştir. Kontaminant florayı yüksek oranda baskılaması avantajlı iken 
R.equi’nin üremesi için 72 saatten fazla zaman gerektirmesi nedeniyle pratikte çok 
tercih edilmemektedir (93, 94). TINSDALE besiyeri aslında Corynebacterium 
diphtheriae izolasyonu için geliştirilmiştir fakat yine çeşitli modifikasyonlarla 
R.equi’nin izolasyonu için kullanılmıştır. Kontaminant florayı zayıf oranda 
baskılaması yönünden dezavantajlı bir besiyeridir (93).

Selektif izolasyon yapılırken genelde sürüntü örnekleri, alınan trakebronşiyal 
aspiratlar eklem sıvıları veya kan örneklerinin direkt olarak besiyerine ekimi 
yapılıp 37°C’de 48 saat inkübasyona bırakılır (95). Fakat toprak, dışkı gibi 
içeriğinde çok sayıda kontaminant içeren örnekler sulandırılarak ekime hazır 
hale getirilmektedir. Genelde 1 g örnek tartılıp üzeri 10 ml izotonik fizyolojik 
tuzlu su ile sulandırıldıktan sonra santrifüj edilerek üstte kalan sıvı kısımdan 
100 µl alınarak ekim aşaması gerçekleştirilmektedir. 48-72 saat süreyle 37°C’de 
veya 5 gün kadar süreyle 30 °C’de inkübasyonları yapılmaktadır (96,97). Ayrıca 
antibiyotik tedavisi gören taylardan alınan nazal örneklerin inkübasyon süreleri 
72 saate kadar çıkarılabilmektedir (95).

Selektif olmayan Kanlı Agar, Trypticase Soy Agar ve Nutrient Agar gibi 
genel üretim besiyerlerinde de etken izolasyonu yapılabilmektedir. Etkenin 
37°C’de 48 saatlik inkübasyonundan sonra kanlı agardaki koloni morfolojisi 
S tipi parlak, non-hemolitik 2-3mm çapındadır. Kültürler eskidikçe koloniler 
daha da büyümekte ve mukoid somon rengi bir hal almaktadırlar (1). Selektif 
olarak en çok kullanılan NANAT besiyerinde inkübasyon sonrası gri birleşmeye 
meyilli, mukoid ve rutubet kokulu koloniler oluşmaktadır (90).

7.4.	Bakteriyoskopi	ve	Biyokimyasal	İdentifikasyon

Alınan örneklerden veya taze kültürlerden yapılan Gram boyama sonucunda 
mikroskop sahasında Gram-pozitif pleomorfik çomaklar görülmektedir. 
Aside zayıf dirençli bir bakteri olmasından dolayı Ziehl-Neelsen boyama 
da yapılabilmektedir (11). Katı besiyerlerinde üretildiklerinde mikroskop 
sahasında kokobasil görünümdedirler. Sıvı besiyerlerinde üretildileri zaman 
uzun çomaklar veya filamentlerle birlikte değişik şekillerde uçları kıvrık ve 
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dallanmış görüntüleri vardır. Katı besiyerindeki taze kültürlerin gram boyama 
görüntülerinde mikroskop sahasında basil formları baskın olarak görülür. Kültür 
eskidikçe bakterinin kok formundaki görüntüsü daha baskındır (98).

Etkenin katalaz, üreaz lipaz ve fosfataz aktiviteleri pozitifken, 
oksidaz DNaz elastaz lesitinaz ve proteaz aktiviteleri negatiftir. H2S üretimi 
değişkendir. Laktoz ve glukozu fermente edemez. Nitrati redükte edebilirler 
(1, 99). R.equi, son derece antijenik, kolesterol oksidaz ve bir fosfolipaz C 
ekzoenziminden oluşan ve equi faktörü olarak adlandırılan bir substans üretir. 
Equi faktörü; Corynebacterium pseudotuberculosis"in fosfolipaz D bölgesi veya 
Stapylococcus aureus"un beta toksini ile etkileşime girer. CAMP reaksiyonu 
olarak adlandırılan bu etkileşimin olduğu yerde, besiyerindeki eritrositlerin 
hemolizi gerçekleşir. Bu etkileşim, R.equi ve Listeria monocytogenes arasında 
da oluşur fakat reaksiyonun gerçekleşmesi; kullanılan Listeria monocytogenes 
suşunun türüne bağlıdır (1).

7.5.		Moleküler	Yöntemlerle	İdentifikasyon

Konvensiyonel yöntemlerle karşılaştırıldığı zaman moleküler yöntemler 
hızlı sonuç vermesi bakımından avantajlıdır. Taylarda R.equi’den kaynaklanan 
pnömonilerin varlığını olabildiğince çabuk ortaya koymak için TBA sıvılarından 
DNA ekstraksiyonu sonrası R.equi için spesifik primerler kullanılarak 
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) aşaması gerçekleştirilebilmektedir. Bell ve 
ark. yaptığı bir çalışmada R.equi için tür spesifik primerler dizayn etmişlerdir. 
Kültür koleksiyonlarından DNA ekstraksiyonu sonrası bu primerlerle 
PZR amplifikasyonu sonucunda test edilen bütün R.equi türlerininin diğer 
Rhodococcus cinsi bakterilerden ve R.equi ile yakından ilişkili Nocardia, 
Gordona, Dietzia, Tsukamurella, Corynebacterium ve Mycobacteria cinslerinden 
ayırt edici özellikte bulmuşlardır (100). R.equi’nin tür düzeyinde tanımlanması 
için 16S rRNA genine spesifik primerler kullanılmaktadır. Gerek kültürden 
gerekse trakeal aspiratlardan bakterinin identifikasyonu yapılabilir. 

Konvensiyonel PZR yöntemleri kültür yöntemi ile karşılaştırıldığında 
daha hızlı sonuç vermesine rağmen kalitatif özelliktedir. Hatalı pozitif sonuçları 
önlemek adına ve çapraz bulaşmanın olası durumlarında kantitatif real time 
PZR yöntemleri kullanılabilir. Rodriguez ve ark (49), at, sığır, domuz, insan 
ve topraktan elde edilen 178 R.equi izolatında ve BAL sıvılarında real time 
PZR yöntemi ile vapA geninin varlığına bakmışlardır. Konvensiyonel PZR 
yöntemi ile karşılaştırıldığında testin sensitivite ve spesifitesi %100 olarak 
bulunmuştur. Atlardan elde edilen 81 R.equi izolatının %85"i ve topraktan elde 
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edilen 13 izolatın %46"sı vapA geni bulundururken, sığır ve domuz izolatlarının 
hiçbirinde vapA genine rastlanmamıştır. Yapılan çalışmada real time PZR 
yönteminin gerek kültür gerekse klinik örneklerden identifikasyonda hızlı ve 
güvenilir bir yöntem olduğu bildirilmiştir. Takai ve ark. (37), endemik olan bir 
çiftlikte klinik semptom göstermeyen 216 taydan alınan trakeal aspiratların 
PZR ile 77"sinde pozitiflik bulmuşlardır. Çalışmada endemik bir çiftlik olduğu 
halde tayların klinik semptom göstermeden pozitif bulunmaları; etkenin aerosol 
yolla solunum yolunu kontamine ettiğini düşündürmüştür. Bu yüzden her ne 
kadar sensitivitesi daha yüksek olsa da tek başına PZR ile hastalık vakalarını 
tanımlamaya çalışmanın her zaman güvenilir olmadığı düşünülmektedir.

8. Tiplendirme Yöntemleri 

Tiplendirme yöntemleri, salgınların kimliklendirilmesi, hastalık 
kaynağının ve salgınlar arasındaki ilişkinin belirlenmesi, daha virülent türlerin 
fark edilebilmesi koruma ve tedavi stratejileri geliştirilmesi açısından çok 
önemlidir. Özellikle epidemiyolojik çalışmalar etkenin tiplendirilmesi temeline 
dayanmaktadırlar. Bugüne kadar R.equi izolatlarının genetik çeşitliliğini 
değerlendirmek için farklı teknikler kullanılmıştır. Etkenin virülensinden 
sorumlu plazmidlerin tiplendirilmesinde en çok kullanılan RFLP yöntemi olup, 
araştırmacılar virülent olduğu doğrulanmış suşların plazmid ekstraksiyonlarını 
yaptıktan sonra hedef DNA"yı restriksiyon enzimleri ile muamele ederek 
amplifikasyon sonucunda oluşan bant profillerine göre plazmidlerin 
tiplendirmesini yapmışlardır. Şu ana kadar dünyada vapA geni bulunduran 
izolatlarda bildirilen 12 adet virülens plazmid tipi bulunmaktadır. Bunlar 85-kb 
Tip I-IV, 87-kb Tip I-III ve 90- kb Tip I-V plazmidleridir (103). 

R.equi izolatları arasındaki genetik ilişkinin belirlenebilmesi için yapılan 
epidemiyolojik çalışmalar, PFGE yöntemi kullanılarak da yapılabilmektedir. 
Bu yöntem, moleküler epidemiyolojik çalışmalar için altın standart olarak 
kabul edilmektedir. Ayırım gücü yüksek, tekrarlanabilirliği olan güvenilir 
bir metottur. Bu elektroforez tekniğinde elektrik alanının yönleri düzenli 
olarak değiştirilerek büyük DNA moleküllerinin birbirinden ayrılması 
sağlanmaktadır ve alternatif olarak birden fazla elektrik alanı kullanıldığı 
için diğer elektroforez yöntemlerine üstünlük sağlamaktadır. Böylece oluşan 
bant profilleri izolatlar arasındaki genetik ilişkilere göre kategorilere ayrılarak 
yorumlanmaktadır (104). Birkaç çalışmada araştırıcılar PFGE yöntemini 
kullanarak atlardan elde ettikleri R.equi izolatlarının genetik çeşitliliğini 
değerlendirmişlerdir. 
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9. Tedavi 
R.equi pnömonilerindeki pyogranülamatöz inflamatuvar cevapla birlikte, 

akciğer apselerinin varlığı ve bakterinin intraselüler özellik göstermesi tedavide 
etkili antibiyotik seçmeyi zorlaştırmaktadır. Özellikle makrofajlara ve kazeöz 
materyallere penetre olabilen makrolid grubu lipofilik antibiyotikler tedavide 
başarı şansını arttırmaktadır. Bununla birlikte in vitro ortamda duyarlı bulunan 
çoğu antibiyotikle yapılan tedavi, pratikte kullanıldığı zaman başarısız 
olabilmektedir (1). R.equi pnömonisi için eritromisin ve rifampin gibi lipofilik 
antimikrobiyal ajanların kombinasyonu ile yapılan tedaviler yirmi yıldan 
fazladır kullanılmaktadır. Daha önceden tedavi için lipofilik özellik göstermeyen 
penisilin ve gentamisin gibi antibiyotiklerin kullanımı tedavide başarısız olmuş 
ve tayların ölümüne neden olmuştur (83).

Eritromisin ve rifampin gibi antibiyotikler tedavide tek başına 
önerilmemektedir. Dirençli türlerin oluşmasını önleme açısından ve özellikle 
eritromisinin tek başına intraselüler ortamda zayıf etkisi olmasından dolayı bu 
antibiyotikler kombine şekilde kullanılmalıdır. Her iki antibiyotiğin R.equi"ye 
karşı in vivo ortamda birbirleriyle etkileşimleri ile hastalığa karşı sinerjistik 
etkileri daha da artmaktadır (95). Eritromisin ve rifampin uygulamalarının 
çeşitli yan etkileri bulunmaktadır. Tedavinin başlaması ile kısmen anoreksi, 
hafif kolitis ve diş gıcırdatması görülebilir. İlacın kesilmesi durumunda bu 
belirtilerin ortadan kalktığı görülmüştür (95). Eritromisinin gastrointestinal yan 
etkilere sebep olabilen bir antibiyotik olduğu bildirilmiştir. Taylarda hafif diyare 
ile birlikte tedavi edilen tayın annesinde Clostridium difficile kaynaklı kolitis 
yaptığı görülmüştür. Bu durumda kısrak, intestinal florasını dengelemek için 
kaprofaji davranışları sergilemeye başlar. Eritromisin tedavisi ile ilişkili yan 
etkilerden bazıları da hipertermi ve taşipne gibi ciddi semptomlardır. Ölümler 
daha çok sıcak havalarda tedavi edilen taylarda hipertermik reaksiyonlardan 
sonra gerçekleşmektedir (105). Son yıllarda azitromisin klaritromisin ve 
tulatromisin gibi yeni makrolidler tedavide eritromisin yerine kombine şekilde 
kullanılmaya başlanmıştır. Eritromisinle kıyaslandığında bu antibiyotikler yan 
etkilerinin az olması ve daha az dozda kullanılmaları sebebiyle avantajlıdırlar 
(96).

Tedavi için antimikrobiyal ajanların bilinçli bir şekilde kullanılması direnç 
gelişiminin sınırlandırılmasında büyük öneme sahiptir. Geniş çaplı antibiyotik 
kullanımı antibiyotik direncinin gelişmesinde destekleyici görev yapar. Lipofilik 
antibiyotiklerle uzun süreli tedaviler de direncin artması üzerinde etkilidir. 
Rifampin ve eritromisin dirençli izolatların prevalansı her ne kadar düşük olsa 
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da her iki ilacın da MIC değerleri artış göstermektedir. Yeni makrolidlerin 
ortaya çıkışı antimikrobiyal direncin  gelişmesini engellememektedir, çünkü 
makrolidler arasında çapraz direnç yaygın olarak görülmektedir (96).

10. Koruma ve Kontrol

10.1.	Antimikrobiyal	Profilaksi

R.equi pnömonilerine karşı iki ila dört haftalık taylara korunma stratejileri 
amacıyla antimoikrobiyal profilaksi uygulamaları denenir. Bunun nedeni 
özellikle neonatal dönemde olan iki haftalıktan küçük tayların enfeksiyona 
karşı daha duyarlı olmalarından kaynaklanır (117, 127). R.equi pnömonilerinin 
prevalansı üzerine Teksas"ta yapılan bir çalışmada profilaktik azitromisin 
terapileri denenmiştir. Bu çalışmada 10 tane endemik çiftlik üzerinde çalışılmış 
ve rasgele seçilen iki haftalığa kadar olan taylarda her 48 saatte bir azitromisin 
uygulamaları yapılmıştır ve hastalığın prevalansı profilaksi almayan grupla 
karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda profilaktik terapi alan grupta (9/170, %5,3) 
profilaksi almayan grupla kıyaslandığında (35/168 % 20,8) belirgin bir şekilde 
hastalık prevalansında düşüş gözlemlenmiştir (128). Almanya"da 4 haftalık 
taylar üzerinde deney ve kontrol grubu olarak ayrılarak azitromisin uygulaması 
yapılan benzer bir çalışmada hastalık prevalansı üzerinde herhangi bir fark 
bulunmamıştır (129). Aynı çalışmada uygulama yapılan grup kontrol grubundan 
1 ay sonra apseleşme belirtileri göstermiştir. Buna göre genç taylarda profilaksi 
amacıyla yapılan antibiyotik uygulamaları R.equi pnömonilerinden korunma 
açısından güvenilir bulunmamıştır (117). Makrolid ve rifampin dirençliliği göz 
önünde bulundurulduğunda R.equi doksisiklin sitropin, imidazol grubu olan 
bifonazol, klotrimazol, ekonazol, ve mikonazol gibi ilaçlara yüksek oranda 
duyarlıdır. Ancak bunların henüz etkili ve güvenli olduğuna dair denemeler 
yapılmamıştır (124, 130).

     Antimikrobiyal profilaksi her ne kadar hastalıktan korunma stratejilerinden 
biri olarak görülse de büyük ölçüde antimikrobiyal direncin oluşmasına 
sebep olmaktadır. Bu durumda olası enfeksiyonlarda tedavinin başarı şansı 
düşmektedir. Bu yüzden ultrasonografi, hematolojik ve klinik değerlendirmeler 
yapılarak bu ajanların kullanımı daha uygun bulunmuştur (117).

10.2.	İmmunoprofilaksi

Etkili bir aşılama programının olmamasından dolayı virülent R.equi’ye 
karşı spesifik olarak geliştirilen ve humoral bağışıklığı uyaran hiperimmun 
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plazma uygulamaları pratikte kullanılmaktadır. Çalışmalarda hiperimmun 
plazma uygulamalarının koruyucu etkileri değişkenlik göstermektedir (131, 
132). R.equi’ye karşı immunize edilmiş atlardan alınan antikorların hasta taylara 
verilmesi ile enfeksiyonun şiddetinin azaltıldığı görülmüştür. Özellikle elde edilen 
plazmaların R.equi"ye karşı immunize edilen atlardan alınması gerekmektedir. 
Hiperimmun plazmanın koruyucu bileşenleri hala tam olarak anlaşılamamıştır. 
Özellikle VapA ve VapC  proteinlerine  karşı  geliştirilen antikorlar önemli 
görülürken, sitokinler, komplement faktörler ve fibronektinler gibi diğer non 
spesifik faktörlerin de etkili olduğu düşünülmektedir (117). HIP uygulaması 
için optimal dozajın ve zamanın tam olarak iyi belirlenememesi bu yöntemin 
koruma ve kontrolde pek güvenilir bir yerde olmadığını düşündürmektedir. 
Genotipik olarak farklı olan saha suşları veya üretim esnasında virülensini 
kaybeden suşlar gibi avirülent R.equi’ye spesifik plazmalar, uygun olmayan 
dozlar ve HIP verilen atlardaki uygun olmayan immunogenetik faktörler de 
bu uygulamanın selektivitesini düşürmektedir. HIP uygulamaları her ne kadar 
hastalığa yakalanma riskini azaltsa da kesin olarak R.equi pnömonilerinden 
korunmada etkili değildir. Bunun için yine hayvanların dikkatle izlenmesi 
gerekir. Ayrıca maliyetli ve uygulama olarak zaman ve işçilik gerektirdiğinden 
dolayı çiftlikteki bütün taylara yapılamamaktadır.

10.3.	Çevresel	Faktörlerin	Kontrolü

R.equi pnömonilerinin önlenmesi ve kontrolü için etkili bir stratejinin ana 
odağı şüpheli tayın çevresiyle ilgili faktörler olmalıdır. Şüpheli tayların özellikle 
yüksek konsantrasyondaki virülent R.equi ile kontamine havanın solunması ile 
risk altında oldukları düşünülmektedir. Çiftlik yönetim stratejileri ile durumun 
önüne geçilebilmektedir. Aynı zamanda R.equi pnömonilerinin prevalansını ve 
şiddetini azaltmak için kullanılan teşhis yöntemleri ve terapötik ajanların etkisi 
çevresel faktörlerin kontrolü ile arttırılabilir (117).

Avusturalya"da kısraklar ve taylar bir araya gelmeden önce sulama sistemleri 
ile hayvanların yıkanması sonucunda toprak kaynaklı virülent R.equi’nin 
bulaşma riski yarıya indirilmektedir. Tayların dış ortamda yüksek su tutma 
kapasitesine sahip ve özellikle kum yerine killi topraklarda bulundurulması ve 
padoklarda ve dış ortamlarda serbest olarak dolaştırılan tayların mera örtüsünün 
iyi şartlarda bulundurulması virülent R.equi’ye maruz kalma durumunu 
azaltmaktadır (52). Altlık kaynaklı virülent R.equi"nin solunmasını azaltmak için 
rutin olarak altlıkların değiştirilmesi veya tayların burada geçirdiği zamanın çok 
uzun tutulmaması gerekir. Etkilenen tayların barındırıldığı ahırların dezenfekte 
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edilmesi ve eş zamanlı olarak hastalığın tedavisine başlanması kontrol için 
gerekli faktörlerdendir. Altlık malzemesinin dekontaminasyonu ve alternatif 
olarak altlık yerine karton kullanımı ve ahırların kimyasallarla buğulanması, 
havadaki virülent R.equi miktarını da azaltabilmektedir (82).

Dezenfektanların R.equi’nin üremesi üzerine etkisiyle alakalı literatürlerde 
fazla veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte organizmanın üremesi aşırı asidik 
ve aşırı alkali koşullarda baskılandığından kireç gibi toprak pH’sını değiştiren 
dezenfektanlar virülent R.equi kontaminasyonunun önüne geçilmesinde 
etkili olabilmektedir (12, 117). Enfeksiyon şüphesi olan taylar, toprağın fekal 
bulaşmadan kaynaklanan virülent R.equi ile kontaminasyonunu ve yayılma 
potansiyelini önlemek için ayrı bir yere alınıp sürüden çıkarılmalıdır. Vakaların 
erken teşhisi, izlenmesi ve tedaviye erken başlanması, kayıpların azalmasıyla 
birlikte taylar arasında patojenin bulaşma ve yayılmasının sınırlandırılmasını ve 
doğru orantılı olarak tedavi maliyetinin azalmasını sağlamaktadır (74).

10.4.	Sürü	Yönetimi

Tayların bir arada bulunması ve barınma koşulları patojene maruz kalma 
oranıyla birlikte hastalığın prevalansını ve şiddetini etkileyen faktörlerdir. 
Ahırlarda padoklarda ve avlularda çok sayıda kısrak ve tayın barınması ve 
toplanması sonucu dışkılarının birikmesiyle toprakta da yayılan virülent 
R.equi’nin ortam da tozluysa hayvanların soluk alıp vermesi ile yüksek oranda 
yayılması söz konusu olmaktadır. Ayrıca tay sayısının fazlalığı taydan taya 
solunum ile bulaşma olasılığını arttırmaktadır. Bu durumlar şüpheli tayların 
yüksek oranda pulmoner hasar görmesine ve hastalığı geliştirmesine zemin 
hazırlamaktadır. Korunma ve kontrol stratejileri özellikle R.equi pnömonisi 
geliştirme riski olan taylara odaklanarak gerçekleştirilmelidir. Özellikle iki 
haftalıktan küçük taylar çevresel fakörlere ve bağışıklık düzeylerinin diğer 
taylara göre daha düşük olmasına bağlı olarak hastalığa yakalanma konusunda 
oldukça duyarlıdırlar (117).

         11. Sonuç
R. equi’den kaynaklanan pnömoniler hala taylar için oldukça riskli

ve ekonomik olarak ciddi kayıplara yol açan enfeksiyonlar arasındadır. 
Bakterinin uzun yıllar toprakta kalabilmesi, hücre duvarı yapısından dolayı 
çevre şartlarına oldukça dayanıklı olması ve intraselüler bir patojen olarak 
değerlendirilmesinden dolayı yetiştiricilik sektöründe dikkat edilmesi gereken 
en önemli enfeksiyonlardan biridir.
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