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ÖZET

Bu çalışmada, ishalli buzağılarda bazı biyokimyasal parametreler ile serum sialik asit düzeylerinin
(total ve lipid bağlı) belirlenmesi amaçlandı. Bu amaçla 25 adet ishalli ve 15 adet klinik olarak sağlıklı,
yaşları 1-30 gün arasında değişen buzağı kullanıldı. Çalışmada değerlendirilen tüm hayvanların
serumlarında total sialik asit ve lipit bağlı sialik asit konsantrasyonları, Ca, P, Mg, Fe, albümin ve total
protein düzeyleri belirlendi. Gruplar arasında total sialik asit düzeyi ile lipid bağlı sialik asit düzeyleri
için (p<0.01), serum P ve total protein değerleri için (p<0.05) ve Fe için (p<0.001) düzeyinde
istatistiksel olarak farklılık belirlendi. Serum Ca, Mg ve albümin değerlerinde ise gruplar arasında
istatistiksel olarak bir fark bulunmadı. Sonuçta serum SA konsantrasyonlarının ishali olgularında
incelenen birçok rutin parametre gibi istatistiksel olarak önemli farklılıklar gösterdiği ve bu farklılığın
ishal vakalarında dikkate alınması gerektiği kanaatine varıldı.
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Investigation of Serum Sialic Acid and some Biochemical Parameters in Calf
with Diarrhea Symptoms
SUMMARY

This study was aimed to determine some biochemical parameters and serum sialic acid (total and lipid
bound SA) in diarrhoeic calves. The study involved 25 diarrhoeic, 15 clinically healthy Swiss Brown
calves aged between 1-30 days. Total sialic acid and lipid bound sialic acid, Ca, P, Mg, Fe, albumin and
total protein concentrations of the studied animals were evaluated. Between groups in total sialic acid
and lipid-bound sialic acid levels for the (p<0.01), serum P and total protein values for (p<0.05) and
for Fe (p<0.001) at the level of statistical difference was determined. Serum Ca, Mg and albumin values
were not statistically different. In conclusion, serum SA concentrations of diarrhoeic cases statistically
differed from control cases similar to many other parameters and thus this finding may be of value in
evaluating diarrhoeic cases.
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GİRİŞ
Buzağı ishalleri yüksek morbidite ve mortalite ile
seyreden, dünyada ve ülkemizde tedavi masraflarının
yüksek olması performans düşüklüğü ve ölüm nedeni ile
önemli ekonomik kayıplara yol açan bir problemdir (İmren
1983; Gül 1990; Aslan 1994; Çitil ve ark. 2003). Buzağı
ishalleri karmaşık bir etiyolojiye sahip olup hastalarda
dehidrasyon, elektrolit dengesizliği ve asidoz gibi ciddi
metabolik değişikliklere yol açar. Buzağı ishallerin
oluşumunda bakteri, virus, parazit ve mantar gibi
enfeksiyöz nedenlerin yanı sıra sevk-idare hataları, hijyen
ve çevresel ve iklim koşulları gibi non enfeksiyöz
faktörlerde etkilidir (Gül 1990; İmren 1983; Aslan 1994;
Allen ve White 1995; Bendali ve ark. 1999).
Sialik asit (SA), nöraminik asidin açillenmiş türevlerinin
ismidir. Sialik asitlerin en yaygın olanı N-asetil nöraminik
asit (NANA)’tir (Blix ve ark. 1957) ve çeşitli dokularda ve
vücut
sıvılarında
glikoproteinler,
glikolipitler,
oligosakkaritler ve polisakkaritlerin kompanentleri olarak
bulundukları için çok küçük miktarları serbest haldedir.

Hücredeki SA’ler, %65-70 oranında membran glikolipitleri
ile glikoproteinlere bağlı olarak bulunurlar (Gottschalk
1972; Rosenberg ve Schengrund 1976). Diğer taraftan
SA’ler biyolojik membranların önemli yapılarından biri
olup, glikolipitlerin, polisakkaritlerin, glikoproteinlerin ve
mukoproteinlerin yapısına girerek bakterilerde ve hayvan
dokularında yaygın bir şekilde bulunurlar (Schauer 1982).
Serum SA düzeylerindeki yükselmelerin mekanizması tam
açık olmamakla birlikte AFP’ler, özellikle 1-asit
glikoproteinlerinin sialoglikoprotein yapısında olması ve
AFP’nin birçoğunda mevcut oligosakkarit zincirinin son
halkasında bulunan SA düzeylerinin, AFP’nin bir belirleyici
olduğunu birçok araştırıcı belirtmiştir (Taniuchi ve ark.
1981; Stefenelli ve ark. 1985; Crook 1993; Haq ve ark.
1993). Akut faz reaktanları glikoprotein yapısında
olduğundan bu proteinlerin artışları serum TSA
düzeylerini etkilediği (Taniuchi ve ark. 1981), ancak
glikolipit yapısında bulunan SA artışlarını tam olarak
yansıtmadığı belirtilmiştir (Stefenelli ve ark. 1985).
Yangısal reaksiyonların veya yaralanmanın başlangıcından
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itibaren
SA
konsantrasyonunun
hızla
arttığı
bildirilmektedir (Haq ve ark 1993). Bu nedenle serum SA
düzeylerinin özellikle lipit bağlı sialik asit (LSA)
düzeylerinin belirlenmesi yangısal hastalıkların tanısı
(Çitil ve ark. 2004; Karapehlivan ve ark. 2007a;
Karapehlivan ve ark. 2007b; Erdoğan ve ark. 2008) ve
sığırlarda post operatif prognozunda bir gösterge
olabileceği bildirilmiştir (Motoi 1984). Araştırmacılar
tarafından son yıllarda septisemi (Çitil ve ark. 2004),
dermatofitoz (Karapehlivan ve ark. 2007a), kronik
tüberküloz (Carter ve Martin 1962), meningitis (Sharma ve
Sur 1967), pnömoni (Gottschalk 1972; Sydow ve ark.
1986; Karapehlivan ve ark. 2007b;), Tropanozoma vivax
enfeksiyonu (Esievo ve ark. 1982), kronik bovine-hematuri
(Singh ve ark. 1980), distemper (Altıntaş ve ark. 1989),
sığır lökozu (Sydow ve ark. 1988), theileriozis,
anaplazmozis (Ertekin ve ark. 2000), sığır leptospirozisi
(Keleş ve ark. 2000; Erdoğan ve ark. 2008) gibi
hastalıklarda serum SA düzeylerinde önemli değişimler
olduğu da bildirilmiştir.

jugularisten antikoagulansız tüplere 10 ml kan alındı.
Alınan kanlar oda ısısında 1 saat bekletildikten sonra 3000
devirde 10 dakika santrifüj edildi. Elde edilen serumlar
analize kadar -20C’de saklandı.
Biyokimyasal analizler

Noenatal buzağıların önemli bir sağlık sorunu olan ishalin
hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde değişikliğe
neden olabileceği sıklıkla bildirilmişken (Başoğlu 1989,
Turgut ve ark 1992; Şahal ve ark 1994; Özkan ve Akgül
2004) serum SA düzeylerinin belirlendiği çalışmalar sınırlı
sayıda bulunmaktadır. Bu çalışmada klinik olarak ishalin
belirlendiği vakalarda serum SA (total ve lipit bağlı), total
protein (TP), albumin, globulin, demir, magnezyum,
kalsiyum ve fosfor düzeylerindeki değişiklilerin
araştırılması amaçlandı.

Bu çalışmada buzağılarda oldukça sık görülen ishal
vakalarında serum TSA ve LSA, kalsiyum, fosfor ve
magnezyum, demir, albümin ve total protein düzeyleri
Tablo 1’de gösterilmiştir.

MATERYAL ve METOT
Hayvan Materyali
Bu çalışmada, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç
Hastalıkları Kliniği’ne getirilen ve yaşları 1-30 gün
arasında değişen 15’i sağlıklı, 25’i ishalli toplam 40
Montofon ırkı buzağı kullanıldı.
Klinik muayene ve kan örnekleri
Hasta hayvanların teşhisi klinik bulgular temel alınarak
yapıldı. Tüm hayvanların rutin klinik muayeneleri yapılıp
ishal teşhisi konulduktan sonra serum analizleri için vena

Serum TSA analizleri Sydow’un metoduna (Sydow 1985),
LSA analizleri ise Katapodis ve ark. (1980)’nın metoduna
göre kolorimetrik olarak spektrofotometrede (UV-1201,
Shimadzu, Japan) ölçüldü. Ca, Mg, P, Fe, TP ve albümin
parametreleri ticari kitlerle (IBL, Ankara-Türkiye)
spektrofotometrik olarak belirlendi.
İstatistiksel analiz
Sonuçlar ortalama ± standart hata olarak gösterilmiştir.
İstatistiksel analizlerde gruplar arasındaki faklılıkların
önem derecelerini belirlemek için SPSS programında
paired one-tailed student t-testi kullanıldı.

BULGULAR

İshalli buzağılarda ortalama TSA düzeyi 846.79±56.58
mg/L ve LSA düzeyi 280.36±24.41 mg/L olarak
belirlenirken, kontrol grubunda TSA düzeyi 626.86±25.83
mg/L, LSA ise 161.04±19.40 mg/L olarak tespit edildi.
Gruplar arasındaki bu fark istatistiksel olarak önemli
bulundu (p<0.01).
Serum P ve TP değerleri ishalli hayvanlarda sırasıyla
81.68±3.77 mg/l ve 52.65±5.55 g/L, kontrol grubundaki
hayvanlarda ise 99.03±8.87 g/L ile 65.63±3.3 g/L olarak
belirlenirken iki grup arasındaki farkın istatistiksel olarak
önemli bulunurken (p<0.05) serum Ca, Mg ve albümin
değerleri gruplar arasında istatistiksel olarak bir farklı
bulunmadı.
Kontrol grubundaki Fe miktarı 1.6±0.31 mg/L olarak
belirlenirken ishalli hayvanlarda 0.74±0.06 mg/L olarak
tespit edildi ve iki grup arasındaki farklılık istatistiksel
olarak önemli bulundu (p<0.001).

Tablo 1. Çalışmaya dahil edilen buzağılardan elde edilen serum sialik asit ve biyokimyasal parametre düzeyleri
(ortalama±Standart hata)
Table 1. Included in the study were obtained from calf serum sialic acid and biochemical parameter levels (mean±standart
error)
Parametre

Kontrol (n=15)

İshalli (n=25)

P

TSA (mg/L)

626.86±25.83b

846.79±56.58a

P0.01

LSA (mg/L)

161.04±19.40b

280.36±24.41a

P0.01

Ca (mg/L)

90.98±9.44

89.18±5.79

ns

P (mg/L)

99.03±8.87a

81.68±3.77b

P0.05

Mg (mg/L)

22.93±2.01

21.29±1.06

ns

Fe (mg/L)

1.60±0.31a

0.74±0.06b

P0.001

Alb (g/L)

30.79±3.70

28.52±1.85

ns

TP (g/L)

52.65±5.55b

65.63±3.30a

P0.05

ns: istatistiksel fark yok,
ab: aynı satırda farklı harf taşıyan değerler arasındaki istatistiksel fark önemlidir.
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TARTIŞMA ve SONUÇ
İshal, buzağılarda gelişme geriliği ile yüksek morbidite ve
mortaliteye yol açtığından ülkemizde önemli ekonomik
kayıplara neden olan bir problemdir (Çitil ve ark 2003;
Özkan ve Akgül 2004). Bu çalışmada Kars ve yöresindeki
buzağılarda da oldukça sık rastlanılan ishal vakalarında ve
klinik olarak sağlıklı buzağılarda serum sialik asit ve diğer
bazı biyokimyasal parametre düzeyleri belirlenmiştir.
Serum TSA seviyelerinin belirlenmesi, Veteriner
hekimlikte birçok hastalığın tanısı ve prognozu hakkında
fikir edinmek için gün geçtikçe artan bir oranda
kullanılmaktadır (Singh ve ark. 1980; Motoi ve ark. 1984;
Sydow ve ark. 1988; Altıntaş ve ark. 1989; Ertekin ve ark.
2000; Keleş ve ark. 2000; Çitil ve ark. 2004; Karapehlivan
ve ark. 2007a; Karapehlivan ve ark. 2007b; Erdoğan ve ark.
2008). Sığırlarda yapılan bir çalışmanın kontrol grubunda
TSA düzeyleri sağlıklı buzağılarda 2.9±0.5 mmol/l
(89.75±15.5 mg/dl) ve sağlıklı gebe sığırlarda 2.4±0.3
mmol/l (74.25±9.2 mg/dl) olduğu bildirilmiştir (Sydow ve
ark.
1988).
Çalışmamızda
kontrol
grubundaki
buzağılardan elde edilen serum TSA değerleri Sydow ve
ark. (1988)’nın bildirdiği bu değerler ile benzerlik
göstermektedir. Serum SA düzeylerinde yaş (Sydow ve ark.
1988), ırk (Kinsella 1968), cinsiyet ve gebeliğe (Sydow
1988) bağlı olarak değişikler gözlenebileceği de
bildirilmektedir.
Çalışmada ishalli buzağılardan elde edilen serum TSA
düzeylerinde sağlıklı buzağılara göre istatistiksel olarak
önemli seviyede artışlar tespit edildi. Bu artışlar, ishal
olguları ile birlikte hayvanlarda yoğun doku hasarı ve
yangısal bozuklukların görüldüğünü düşündürmektedir.
Serum TSA düzeylerindeki bu artışın araştırmacıların
bildirdiğine uygun olarak yangısal süreçte oluşan doku
harabiyeti sonucu savunma mekanizmasına bağlı
karaciğerde sialoprotein sentezinin artmasından da
kaynaklanabilir (Carter ve Martin 1962; Thougard ve ark.
1998). Serum TSA düzeyleri, özellikle LSA düzeyinin
belirlenmesinin yangısal hastalıkların tanısı ile sığırlarda
postoperatif durumun prognozunda bir gösterge olacağı
bildirilmiştir (Abramjan ve ark. 1968; Tsolov ve ark. 1973;
Motoi 1984).
İshalli hayvanların serum TP düzeyinin sağlıklılardan
önemli derecede yüksek olduğu belirlendi. Sağlıklı
buzağılarda elde edilen serum TP, albumin, değerleri
sığırlar için bildirilen referans değer aralığındadır (Roussel
ve ark. 1997; Turgut 2000). İshalli buzağılara ait
serumlarda ise TP değerinde artış, albumin değerinde
düşüş tespit edildi. Total protein düzeyindeki bu artışın,
serum SA değerlerindeki artışa bağlı olarak yangısal
süreçte doku harabiyeti sonucu savunma mekanizmasına
bağlı globulin artışı ile birlikte karaciğerde sialoprotein
sentezinin
hızlanmasından
kaynaklanabileceği
düşünülmektedir. Zira dolaşımdaki SA’lerde oluşabilecek
herhangi bir artışın SA bağlayan proteinlerin sentezini
uyardığı da bildirilmiştir (Carter ve Martin 1962;
Thougaard ve ark. 1998). Ayrıca TP düzeyindeki artış ile
albümin düzeyindeki düşüşün yangının bir göstergesi
olabileceği
ve
TP’deki
bu
artışın
özellikle
hiperfibrinojenemiden kaynaklanabileceği de rapor
edilmiştir (Kaneko ve ark. 1997).
Çalışmada P ve Fe ishalli buzağılarda düşük olarak
belirlenmiştir. Buzağılarda deneysel olarak Salmonella
dublin ile oluşturulan ishallerde, ilk 24 saat içerisinde
demir bağlama kapasitesini orta derecede arttığı ve bunu
müteakiben serum Fe seviyesinin hızlı bir şekilde düşerek
akut ve önemli seviyede bir hipoferreminin oluştuğu
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bildirilmiştir (Piercy 1979). Benzer şekilde yeni doğan
buzağılarda doğal şartlarda oluşan şiddetli ishali takiben
Fe yetmezliğinin görüldüğü de rapor edilmiştir (Yoshimi
2006). İshalli buzağıların serumlarında düşük P ve Fe
değerinin
malabsorbsiyon
ve
anoreksiden
kaynaklanabileceği de (Kraft ve Dürr 1999, Turgut 2000)
araştırmacılar tarafından bildirilmektedir.
Bu çalışmada ishalli buzağılarda belirlenen serum SA
düzeyleri ile yangının varlığını destekleyen TP ve albümin
bulguları yangısal olayların tespiti ve prognozunda serum
SA düzeylerini belirleyen daha ileri çalışmalara temel
oluşturabileceği kanaatindeyiz.
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