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ÖZET
Bu çalışmada kedilerde solunum fazı ve canlı ağırlığın ultrasonografi ile belirlenen karaciğer boyutları üzerine etkisi araştırıldı.
Çalışmanın materyalini 50 adet ergin Van Kedisi oluşturdu. Kedilerin 5-6 saatlik açlığı takiben rutin klinik, hematoljik ve biyokimyasal
muayeneleri yapıldı. Canlı ağırlıklarına (3-7 kg) göre kediler ikişer kg’lık aralıklarla (3-5 kg I. grup ve 5-7 kg II. grup) 2 gruba ayrıldı.
Ultrasonografik muayene hazırlıklarından sonra kediler sırtüstü yatırıldı. 7,5 mHz’lik linear veya 5 mHz’lik sektör transduser ile longitudinal
düzlemde karaciğer boyutları değerlendirildi. I. grupta ekspirasyonda yapılan ölçümlerde karaciğer boyutları 44-57 mm (ortalama 51.96±0.74
mm), inspirasyonda yapılan ölçümlerde ise 39-50 mm (ortalama 44.68±0.64 mm) arasında belirlenirken canlı ağırlık ortalaması 4.2±0.21 kg
olarak tespit edildi. II. grupta ekspirasyonda yapılan ölçümlerde karaciğer boyutları 53-68 mm (ortalama 60.68±0.85 mm), inspirasyonda ise
46-62 mm (ortalama 53.84±0.86 mm) ve canlı ağırlık ortalaması 5.9±0.16 kg olarak belirlendi. Kedilerde solunum fazlarına göre karaciğer
boyutlarının ortalama değerlerde 1. grupta 7.28 mm, II. grupta 6.84 mm değiştiği, I grupta inspirasyonda belirlenen karaciğer boyutlarının II.
grupta belirlenen boyutlara göre 9.16 mm, ekspirasyonda belirlenen boyutlara göre ise 8.72 mm daha kısa olduğu belirlendi. Sonuç olarak,
Karaciğerin ultrasonografik değerlendirmesinde karaciğer boyutlarının solunum fazları ve canlı ağırlığa göre değişeceğinin göz önünde
bulundurulması gerektiği kanısına varıldı.
Anahtar kelimeler: Solunum Fazları, Canlı Ağırlık, Ultrasonografi, Karaciğer Boyutları, Kedi
The Effects of Respirations Phase and Body Weight on Ultrasonographic Liver Dimentions in Cats.
SUMMARY
The effects of respirations phase and body weight on liver dimentions by detecting with ultrasonography were investigated in cats. A
total of 50 mature Van cats were used as the material. Following 5-6 hours fasting, the cats were examined clinically after the haematological
and biochemical measurements. The cats were divided into two groups by their body weights keeping 2 kg difference between the groups (first
group 3-5 kgs and second group 5-7 kgs). After the examination the cats were laid down on their back side. The liver dimentions were
determined in longitudinal and transversal sections with linear transducer for 7.5 mHz and sector transducer 5 mHz. The liver dimentions
were found to be 44-57 mm (mean 51.96±0.74 mm) at the expiration and 39-50 mm (mean 44.68±0.64 mm) at the inspirations in first group
with the mean body weight of 4.2 ±0.21 kg where as the dimentions were determined as 53-68 mm (mean 60.68±0.85 mm), at the expiration
and 46-62 mm (mean 53.84±0.86 mm) at the inspiration in the second group with the mean body weight of 5.9±0.16 kg. According to the
respiratory phases, the liver dimension were found to be changed as 7.28 mm in the first group and as 6.84 mm in the second group as based of
mean values and were further found to be decreased 9.16 mm in the first group at the inspiration and 8.72 mm at the expiration compared to
the second group. As a result, it is suggested that the respiration phases and body weights should be taken in to consideration for the
interpretation of ultrasonographic liver dimension.
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GİRİŞ
Karaciğerin travma, yangı ve neoplastik sebeplerden
kaynaklanan diffuz ve focal hastalıklarının tanısında
Bilgisayarlı Tomografi (CT), Magnetic Resonance İmaging
(MRI), Radyografi ve Ultrasonografi gibi görüntüleme
tekniklerinden yararlanılmaktadır (6, 7, 8,12). CT ve MRI (9,
14, 10) çok yüksek maliyete sahip olmaları nedeniyle pek çok
veteriner kliniğinde yaygın olarak radyografi ve ultrasonografi
kullanılmaktadır (16, 11, 5). Radyografi hayvana iyonize radyasyon
verirken karaciğer boyutlarının değerlendirilmesinde de sınırlı
bilgi sağlamaktadır (13). Non-invaziv bir tanı yöntemi olan
ultrasonografi ile kedilerin lokal ve diffuz karaciğer
lezyonları belirlenmektedir (3, 5, 11).
Karaciğer boyutlarının değerlendirilmesinde klinik
muayene yöntemlerinden perkusyon ve palpasyon ile sınırlı
bilgiye ulaşılmaktadır (17 ). Köpeklerde karaciğer büyüklüğü
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ile canlı ağırlık, yaş ve cinsiyet arasında ilişkinin araştırıldığı
çalışmalarda (1, 3, 4) ultrasonografi ile karaciğere longitudinal ve
transversal düzlemde ölçümler yapılmıştır.
Rutgers (13), kedilerde generalize karaciğer hastalıklarına
bağlı olarak karaciğerin boyutlarında değişiklikler meydana
geldiğini bildirmektedir.
Bu araştırma ile yetişkin kedilerde solunum fazına
göre karaciğerin normal boyutlarının ultrasonografi ile
belirlenmesi ve canlı ağırlığın karaciğer boyutları üzerine
etkisi araştırıldı.
MATERYAL VE METOT
Çalışma materyalini farklı yaş (1-8) ve canlı
ağırlıktan (3-7 kg) 50 adet ergin Van kedisi oluşturdu. Kediler
canlı ağırlıklarına göre ikişer kg’ lık aralıklarla (3-5 kg I. grup
ve 5-7 kg II. grup) iki gruba ayrıldı. 5-6 saatlik açlığı takiben
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rutin klinik, fizyolojik ve biyokimyasal muayeneleri yapıldı.
Kedilerin ksifosternum bölgesinin kılları tıraş edildikten
sonra bölgeye jel sürüldü. Ultrasonografik muayeneye tepki
gösteren kedilere 1 mg/kg ksilazin HCl (23.32 mg/ml, Bayer)
ile sedasyon yapıldı. Hayvanlar dorsal pozisyonda
yatırıldıktan sonra 7.5 mHz’lik linear veya 5.0 mHz’lik sektör
transduser ile longitudinal ve transversal kesitte karaciğerin
boyutlarının ölçümüne başlandı. Transversal düzlemde
karaciğer boyutları tam olarak belirlenemediği için ölçümler
longitudinal düzlemde gerçekleştirildi. Ölçüm işlemi
sırasında kedilerin solunum fazları kontrol edilerek tam
ekspirasyon ve inspirasyonda belirlenen değerler alındı.
Alınan sonuçların ortalama değerleri ve standart sapmaları
Student-t testine göre yapıldı (15).
BULGULAR
Klinik, fizyolojik ve biyokimyasal parametreler
normal sınırlar içerisinde bulundu. Kedilerin karın duvarının
solunum fazlarına bağlı olarak çok hareketli olduğu ve buna
paralel karaciğer boyutlarının değiştiği gözlendi. Karın
duvarının hareketliliğinin ince-esnek yapıdan kaynaklandığı
tespit edildi. Ayrıca ölçüm işlemleri yapılırken fazla heyecan
nedeniyle solunum sayısının arttığı ve ölçüm işlemini
zorlaştırdığı belirlendi. Fakat sedasyon yapılan kedilerin
sakin olması ve solunum fazları arasının biraz daha uzun
olması nedeniyle ölçüm işlemleri daha rahat yapıldı.
Ekspirasyon fazında diyaframın kraniale yer değiştirmesi
nedeniyle yaptığı kavisin inspirasyon dönemine göre daha
fazla olduğu tespit edildi (Resim 1, 2)
I. grupta ekspirasyonda yapılan ölçümlerde karaciğer
boyutları 44-57 mm (ortalama 51.96±0.74 mm),
inspirasyonda yapılan ölçümlerde ise 39-50 mm (ortalama
44.68±0.64 mm) arasında belirlenirken, canlı ağırlık
ortalaması 4.2±0.21 kg olarak tespit edildi. II. grupta
ekspirasyonda yapılan ölçümlerde karaciğer boyutları 53-68
mm (ortalama 60.68±0.85 mm), inspirasyonda ise 46-62 mm
(ortalama 53.84±0.86 mm) ve canlı ağırlık ortalaması
5.9±0.16 kg olarak belirlendi.

Resim-1: İnspirasyon’da karaciğerin ultrasonografi ile
ölçülen boyutu (48 mm) ve diyaframın konumu.
Kedilerde ekspirasyonda belirlenen karaciğer
boyutlarının inspirasyonda belirlenen boyutlara göre I. grupta
7.28 mm, II. grupta ise 6.84 mm daha uzun olduğu gözlendi.

Resim-2: Expirasyon’da karaciğerin ultrasonografi ile ölçülen
boyutu (59 mm) ve diyaframın kavisli konumu.
I. grupta ekspirasyonda ve inspirasyonda belirlenen karaciğer
boyutlarına göre II. grupta aynı solunum fazlarında
ölçülenlerin 8.72 mm ve 9.16 mm daha uzun olduğu tespit
edildi. Her iki grupta da ekspirasyon ve inspirasyon
döneminde ölçülen karaciğer boyutları ve canlı ağırlık
arasındaki ilişki p<0.001 olarak hesaplandı.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Alkan (2), karaciğerin şekil ve büyüklüğünün hayvan
ırk ve türlerine göre değişiklik gösterdiğini, karaciğerin
muayenesi için transduserin ksifoid bölgesinde kraniale
çevrilerek görüntü alınacağını bildirmektedir. Köpeklerde
yapılan çalışmalarda (1, 3, 4) karaciğerin longitudinal ve
transversal
düzlemde
ölçümlerinin yapıldığı
ifade
edilmektedir. Çalışmada görüntü alınması için ksifoid bölgesi
kullanılmış ve en iyi görüntü longitudinal düzlemde elde
edilmiştir.
Kedilerde generalize karaciğer hastalıkları karaciğerin
büyüklüğünü etkilemediği gibi bazen boyutlarda büyüme
bazen de küçülmeye neden olmaktadır (13). Solunum fazı ve
canlı ağırlık dikkate alınmaksızın yapılan karaciğer boyut
ölçümünde farklı değerler elde edilebileceğinden normal
değerler hastalıklara bağlı karaciğer büyümeleri veya
küçülmeleri ile karıştırılabilir.
Barr ve ark. (4) ile Ağaoğlu ve Tütüncü (1)
köpeklerde karaciğer büyüklüğü ile canlı ağırlık, yaş ve
cinsiyet arasında ilişkiyi araştırmış ve karaciğer boyutu ile
canlı ağırlık arasında pozitif bir korrelasyon belirlemişlerdir.
Çalışmada elde edilen ortalama değerlere göre; ekspirasyonda
ölçülen karaciğer boyutunun I. gruba göre II. grupta 8.72 mm,
inspirasyonda ise 9.16 mm daha uzun olması canlı ağırlık ile
karaciğer boyutlarının değiştiğine yorumlandı ve kedilerde
canlı ağırlık ile karaciğer boyutu arasında pozitif bir
korrelasyon bulundu ( p<0.001).
Sonuç olarak; karaciğer boyutları ultrasonografi ile
değerlendirilirken kedilerde karın duvarının ince-esnek yapısı
nedeniyle transduserin sadece deriye temas ettirilmesi, en
uzun karaciğer boyutu ekspirasyon fazında belirlendiği için
özellikle metrik ölçümlerin bu solunum fazında yapılması ve
karaciğer boyutlarının solunum fazları ve canlı ağırlığa göre
değişeceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği kanısına
varıldı.
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