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ÖZET 

 

 

KUZULARDA NEONATAL DÖNEMDE BAZI AKUT FAZ PROTEİNLERİNİN 

SERUM KONSANTRASYONLARININ İNCELENMESİ  

 

Ay E. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları 

(Veteriner) Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2018. 

 

 Doğumdan sonraki 28 günlük süreyi kapsayan neonatal dönem, yavrunun ekstrauterin 

hayata adaptasyon periyotu olarak da tanımlanmaktadır. Yangı ve stres durumunda kandaki 

düzeyleri artan pozitif Akuf Faz Protein (AFP)’lerin konsantrasyonları sağlıklı ve çeşitli 

hastalıklı koyunlarda bildirilmesine karşın, neonatal periyottaki kuzularda düzeyleri 

bilinmemektedir. Bu çalışmada, sağlıklı kuzularda neonatal periyot boyunca pozitif 

AFP’lerden Serum Amyloid A (SAA), Haptoglobin (Hp), Seruloplazmin (Cp) ve Fibrinojen 

(Fb) düzeylerindeki değişimlerin belirlenmesi amaçlandı. 

Araştırmanın hayvan materyalini gebelikleri boyunca takip edilen 10 adet aynı ırk ve 

yaştaki sağlıklı koyundan doğan 10 adet kuzu oluşturdu. Çalışmaya dahil edilen yenidoğan 

kuzuların günlük klinik muayeneleri yapılırken, kan örnekleri araştırmanın 0, 1, 3, 7, 14, 21 

ve 28. günlerinde alındı.  

Kuzularda, neonatal dönem boyunca serum SAA, Cp ve plazma Fb düzeylerinde 

anlamlı değişiklikler belirlenirken serum Hp konsantrasyonunda anlamlı bir farklılık 

bulunmadı. Serum SAA konsantrasyonu, doğumdan sonraki 1. gün diğer örneklem günlerine 

göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Kuzularda serum Cp ve plazma Fb 

konsantrasyonlarının doğumdan sonraki 2 ve 3. haftalar arası diğer günlere göre yüksek 

seyrettiği saptandı.  

Sonuç olarak; sözü geçen AFP’lerin neonatal kuzularda hastalıkların erken belirteci 

olarak kullanılması sırasında, bu proteinlerin neonatal dönemdeki fizyolojik değişimlerinin 

dikkate alınması gerektiği ve elde edilen tüm verilerin gelecekte yapılacak çalışmalarda 

referans olarak kullanılabileceği kanısına varıldı. 

 

Anahtar Kelimeler: Kuzu, neonatal dönem, akut faz protein 



xi 
 

ABSTRACT 

 

 

INVESTIGATION OF SERUM CONCENTRATIONS OF SOME ACUTE PHASE 

PROTEINS IN THE NEONATAL PERIOD 

 

Ay E. Aydin Adnan Menderes University Institute of Health Sciences Department of 

Internal Medicine (Veterinary) Master’s Thesis, Aydin, 2018. 

 

The neonatal period including 28 days after birth is defined as the adaptations period of 

the newborns to extrauterine life. Although the positive AFP blood concentrations that 

increased in the event of inflammation and stress are reported in healthy and various diseased 

sheep, the levels of lambs in the neonatal period are unknown. In this study, we aimed to 

determine the changes in the positive acute phase proteins SAA, Hp, Cp and Fb levels during 

the neonatal period in healthy lambs. The animal material of the study consisted of 10 

neonatal lambs born from 10 healthy sheep which has the same age and race, are followed 

during their pregnancy. Blood samples were collected on days 0, 1, 3, 7, 14, 21 and 28th 

while clinical examinations were performed daily during the study. 

Significant changes in serum SAA, Cp, and plasma Fb levels were detected in lambs 

during the neonatal period whereas no significant difference was found in serum Hp 

concentration. Serum SAA concentration was significantly higher at post-partum day 1 

compared to other sample days. Serum Cp and plasma Fb concentrations in weeks between 

2nd and 3rd postpartum in lambs were determined higher than the other days. As a result; It is 

concluded that the physiological changes of these proteins in neonatal period should be taken 

into consideration during the use of said APPs as an early biomarker of diseases in neonatal 

lambs and that all data obtained can be used as the reference in future studies. 

 

Key Words: Sheep, neonatal period, acute phase protein
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1. GİRİŞ 

 

 

Tarımsal faaliyetler içerisinde yer alan hayvancılık sektörü, tüm ülkeler için büyük 

değere sahiptir. Hayvancılık sektörünün en önemli alt dallarından biri olan küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliğinde, hayvanların genel olarak bitkisel üretime uygun olmayan çayır ve meraları 

değerlendirerek et, süt, yün, kıl, tiftik ve deri gibi yüksek değerli ürünlere dönüştürmeleri, 

koyun ve keçi üretiminin yetiştiriciler açısından tercih edilir hale gelmesine neden olmaktadır. 

Türkiye’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin büyük bir kısmını koyun yetiştiriciliği 

oluşturmaktadır. Koyun yetiştiricilerinin en çok karşılaştığı yönetim zorluklarından biri yeni 

doğan kuzuların canlı olması ve yaşatılmalarında devamlılığının sağlamasıdır. Kuzu 

yaşamının 0 ile 28. günlerini kapsayan neonatal dönem, fiziksel ve immun sistemin gelişim 

safhasında olması, hastalık ve kayıpların çoğunlukla bu dönemde görülmesi nedeniyle en 

kritik evre olarak değerlendirilmektedir. Neonatal kuzu hastalıkları, koyun yetiştiriciliği yapan 

tüm işletmelerde önemli sağlık problemlerinden biri olup, hastalık ve ölüm ile bunlara bağlı 

verim kayıpları nedeniyle ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu kapsamda, neonatal 

kuzuların sağlık durumlarının klinik muayene dışında subjektif olarak değerlendirilebilmesi 

ve hastalık varlığının erken süreçte belirlenebilmesi önemli görülmektedir.  

Yangı, travma, enfeksiyon ve stres gibi etkenler tarafından aktive edilen vücudun bir 

çeşit erken savunma mekanizması olarak tanımlanan akut faz yanıt (AFY) kapsamında çoğu 

karaciğerde üretilen, glikoprotein yapısındaki proteinler akut faz proteinler (AFP) olarak 

tanımlanmaktadır. AFP’lerin plazma veya serum düzeylerinin saptanması, hastalıkların teşhisi 

ve izlenmesinin yanında, hastaların prognozunun belirlenmesi açısından da oldukça faydalı 

olduğu bildirilmektedir. AFP’ler son yıllarda insan ve veteriner hekimliğinde hastalıkların 

erken belirteçleri olarak, genel sağlık taramalarında ve mevcut hastalık varlığında 

organizmada oluşan doku hasarının şiddet ve süresinin belirlenmesinde klinik olarak 

kullanılmaktadır. Günümüzde bilinen birçok AFP olmakla birlikte bunların kan 

konsantrasyonları ve diagnostik önemleri hayvan türlerine göre değişmektedir. Ayrıca 

neonatal dönemde çeşitli laboratuvar değişkenleri, yetişkinlere göre farklılık göstermektedir. 

İnsan, sığır ve keçilerde yapılan çalışmalarda AFP konsantrasyonlarının neonatal dönemde 

önemli değişiklikler gösterdiği bildirilmektedir ancak kuzularda bu dönemdeki AFP 

konsantrasyonlarındaki değişimleri açıklayan sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. 
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Yapılan bu çalışma ile AFP’lerin neonatal kuzularda kan konsantrasyonlarının 

belirlenmesi ve kuzuların ekstrauterin yaşama adaptasyon sürecindeki değişikliklerin ortaya 

konması amaçlanmıştır. 

 

  



3 
 

2. GENEL BİLGİLER 

 

 

2.1. Kuzularda Neonatal Dönem 

 

 Neonatal dönem doğumdan sonraki 28 günlük periyodu tanımlamaktadır (Piccione ve 

ark, 2011; Kilpi, 2015). Adaptasyon periyodu olarak bilinen neonatal dönem tüm organ 

fonksiyonlarının ekstrauterin hayata uyum sağlaması için gereken bir geçiş fazıdır (Piccione 

ve ark, 2008; Piccione ve ark, 2010; Piccione ve ark, 2013).  

Termoregülatör sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi ve metabolik 

homeostaz gibi derin metabolik ve morfolojik mekanizmalar, neonatal dönemde 

tamamlanmaktadır (Piccione ve ark, 2007).  

Kuzularda doğumla birlikte fizyolojik asit baz dengesi için aktif kompanzatorik 

mekanizmalar ve termoregülasyon sistemi yeterince gelişmiş olmasına rağmen, neonatal 

periyot süresince kuzu mortalite oranları diğer çiftlik hayvanlarına göre daha yüksek 

bulunmaktadır (Vannucchi ve ark, 2012; Piccione ve ark, 2013). Bu oranın entansif ya da 

ekstansif sistemlerde yaklaşık %15-25 arasında olduğu bildirilmektedir (Nowak ve Poindron, 

2006). Nowak ve ark (2000)’e göre neonatal periyottaki ölümlerin çoğunluğu (%21) yaşamın 

ilk 3 günlük süresinde gerçekleşmektedir. Dwyer (2008) sütten kesim öncesi gerçekleşen 

kuzu ölümlerinin yarısının doğumun ilk 24 saati içinde şekillendiğini rapor etmektedir. Çok 

ciddi ekonomi ve refah kaybına neden olan bu durum kuzularda neonatal periyotun önemini 

ve incelenmesi gerektiğini göstermektedir.  

 

 

2.1.1. Neonatal Kuzularda Termoregülasyon ve Enerji Rezervleri 

  

Doğumdan sonraki ilk birkaç saat kuzuların hayatta kalması için büyük önem 

taşımaktadır. Hipotermi, yenidoğan kuzuların ekstrauterin ortama adaptasyonunda karşılaştığı 

ilk problemdir.  Doğum sonrası ilk 15 dakika vücut sıcaklığı, 39 
o
C olan intrauterin ortama 

göre 1-2 
o
C düşer (Nowak ve Poindron, 2006). Hipotermiyi engellemek için, yenidoğan kuzu 

doğduktan sonra intrauterin hayatındakinin 15 kat fazlası ısı üretimi yapmaktadır (Alexander, 

1962). Kuzularda doğum öncesi büyük oranda gelişen termoregülasyon kapasitesinin 

doğumdan sonraki gelişimi sınırlıdır. Bu kapasitenin mevcut glikojen rezervlerine ve 
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kahverengi yağ dokusunun kalınlığına bağlı olduğu bildirilmektedir (Bureau ve Begin, 1982). 

Yenidoğan kuzuların ısı üretimi; titremeyle ya da titreme görülmeksizin gerçekleşmektedir. 

Kahverengi yağ dokusu titreme olmaksızın da ısı üretimini gerçekleştirmektedir. Alexander 

ve Williams (1966)’a göre kahverengi yağ dokusu miktarı yeni doğanların total vücut 

ağırlığının %1,5-2’sini oluşturmaktadır. Yeni doğan kuzularda doğumdan hemen sonra 

titreme olmaksızın termoregülasyonun başlaması için kahverengi adipoz doku gereklidir 

(Alexander ve Williams, 1966). Kahverengi yağ dokusu, elektron taşıma zincirinin adenosin 

trifosfat sentezinden ayrılmasının bir sonucu olarak çok miktarda ısıyı hızlı bir şekilde 

üretebilmektedir (Clarke ve Symonds, 1998). 

Yapılan çalışmalarda neonatal kuzularda rektal sıcaklığın bu dönemde 38 ile 40,3 
o
C 

arasında değiştiği ve neonatal dönem boyunca zamanla önemli farklılıklar göstermediği rapor 

edilmektedir. Kuzularda doğumda daha düşük vücut sıcaklığının görülmemesi bu türün, 

doğum sırasında termoregülasyon mekanizmasının aktif olması ve yaşamın ilk haftasındaki 

termal homeostaz mekanizmaları ile açıklanmaktadır (Piccione ve ark, 2007; Ball ve ark, 

2010; Vannucchi ve ark, 2012; Kilpi, 2015). 

Termoregülasyonun kuzunun büyüklüğüne ve doğum öncesi annenin beslenmesine 

bağlı olduğu, vücut rezervlerinin soğuk havalarda 5-12 saat, sıcak havalarda ise 3 gün idare 

etmek için yeterli olduğu bildirilmektedir (Alexander, 1962).  

Kuzularda doğum sonrası mortaliteyi etkileyen önemli bir faktör optimal aralığın 

dışındaki doğum ağırlığıdır. Bu ağırlık değerleri ırklara göre farklılık göstermektedir. 

Örneğin; düşük vücut ağırlığına sahip ırklarda açlığa bağlı mortalite yüksek görülmektedir. 

Bununla birlikte tek doğan kuzularda doğum canlı ağırlıkları fazla olduğu için güç doğumlara 

bağlı ölümler de görülmektedir (Fogarty ve ark, 2000; Dwyer, 2008; Kilpi, 2015). 

 

 

2.1.2. Neonatal Kuzularda Kolostrum 

 

Kolostrum yeni doğanlar için eşi benzeri olmayan bir gıda kaynağıdır. Kolostrum 

yalnızca gıda değil, aynı zamanda temel biyolojik işlevlere sahip olan anneden yavruya 

immünoglobulin transferini sağlayan yavrunun ilk kaynağıdır (Hernández-Castellano ve ark, 

2013). Yeni doğan geviş getirenler hipo gammaglobulinemiktirler. Çünkü kompleks yapıdaki 

sinoepiteliyokoriyal plasenta anneden fetüse immünoglobülinlerin yeterli transferine izin 

vermemektedir (Castro ve ark, 2011). Sonuç olarak, kolostrum alımı ve kolostral protein 

emilimi, yenidoğan yavrunun yaşama adaptasyonunda önemli bir rol oynamaktadır 



5 
 

(Hernández-Castellano ve ark, 2013). Doğumdan hemen önce üretilen kolostrum yüksek 

düzeyde immuglobulinlerin yanında büyüme faktörleri, %7 yağ, %4 kazein, %5 laktoz ve 

%82 su içermektedir (Nowak ve Poindron, 2006). Ayrıca ruminantlarda major AFP olan 

SAA’nın da insan (Kumon ve ark, 2011), at, sığır ve koyun (McDonald ve ark, 2001; Le ve 

ark, 2010) gibi çeşitli türlerin kolostrumunda bulunduğu bildirilmektedir (Hernández-

Castellano ve ark, 2014). 

Mellor (1988) bir kuzuda pasif immun transferin oluşabilmesi için yaşamının ilk 18 

saatinde vücut ağırlığının her kilogram (kg)’ı için 180-290 ml kolostrum alması gerektiğini 

belirtmektedir. Hernández-Castellano ve ark (2013), yaşamlarının ilk 2 saati içinde kolostrum 

alan kuzuların plazmalarında kolostrum almayanlardan farklı olarak 8 proteinin bulunduğunu 

bildirmektedir. Bu proteinler ve fonksiyonları Tablo 1’de görülmektedir.  

 

Tablo 1. Kolostrum alan kuzularda aşırı eksprese edilen kolostral proteinlerin tanımlanması 

ve fonksiyonları (Hernández-Castellano ve ark, 2013). 

 

Protein Fonksiyonu Referans 

Apolipoprotein A-IV Yağ emilimi  

Gastrik asit sekresyonunu azaltır. 

İmmünomodülatör etki 

Vowinkel ve ark, 2004 

Apolipoprotein B-100 Yağ emilimi 

İmmünomodülatör etki 

Peterson ve ark, 2008 

Apolipoprotein E Yağ emilimi 

İmmünomodülatör etki 

Maezawa ve ark, 2006 

Seruloplazmin prekürsörü Demir metabolizması 

Bakır taşınması 

Twomey ve ark, 2005 

Fibrinojen α zinciri Pıhtılaşma 

Akut faz reaksiyonu sırasında artış 

Adezyon, göç, kemotaksi ve 

monosit ve makrofajların fagositozu 

Ganheim ve ark, 2003 

Tamzali ve ark, 2001 

Immunoglobulin M Bağışıklık  Delvin, 2004 

Tetranektin Plazmin aktivasyonunun 

düzenlenmesi 

Enfeksiyona nötrofil göçü 

Renckens ve ark, 2006 

Tripsin inhibitörü Biyolojik aktif tripsin azaltılması 

Protein yapı koruması 

Rawlings ve ark, 2004 
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2.1.3. Neonatal Kuzularda Klinik Parametreler 

 

Kuzular neonatal dönemde kardiyovasküler, solunum ve metabolik homeostatik 

mekanizmaların olgunlaşması tamamlanmaktadır. Bu dönemde yavrunun özellikle perinatal 

hastalıklara duyarlı olan ve yüksek mortalite oranlarıyla sonuçlanan metabolik olarak stabil 

olmayan bir halde olduğu bilinmektedir (Nowak ve ark, 2000; Piccione ve ark, 2007). 

Neonatal periyotta klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin erişkinlerden 

farklı olabileceği ve ekstrauterin hayata adaptasyon periyodunda yavrunun klinik 

muayenesinin bu farklılıklar gözetilerek gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır 

(Piccione ve ark, 2007; Orro ve ark, 2008). Bu kapsamda beşeri hekimlikte yeni doğan 

bebeklerde Apgar skorlama sistemi geliştirilmiştir (Apgar, 1952). Apgar skorlama sistemi 

yenidoğanın muköz membranların rengi ve durumu, kalp frekansı, solunum sayısı ve eforu, 

kas tonusu, reflekslerin muayenesinin değerlendirilmesini içermektedir. Her bir parametre için 

0’dan 2’ye kadar ölçekleme yapılarak toplamda bir Apgar skoru oluşturulması 

amaçlanmaktadır (Tablo 2). Yeomans ve ark (1985), Apgar skorunun sağlıklı ve hasta 

yenidoğanların ayırt edilmesinde önemli düzeyde yardımcı olduğununu ileri sürmektedir. Son 

yıllarda kuzularda ve çeşitli hayvan türlerinde Apgar skorlama sisteminin kullanılabileceği 

bildirilmektedir (Moon ve ark, 2000; Lester ve ark, 2009; Vannucchi ve ark, 2012).  

 

Tablo 2. Apgar skorlama sistemi (Silva ve ark, 2008; Vannucchi ve ark, 2012). 

 

Parametreler Değerlendirme 

0 1 2 

Deri ve Mukozaların 

Rengi 

Siyanotik Açık Normal 

Kalp Frekansı YOK Bradikardi ve düzensiz Normal ve Düzenli 

Solunum Sayısı ve Eforu YOK Düzensiz Düzenli 

Kas Tonusu Gevşek Eksik Fleksiyon Normal Fleksiyon 

Refleksler YOK Eksik Normal 

 

 Vannucchi ve ark (2012) yenidoğan kuzuların Apgar skorlarının doğduktan hemen 

sonra ortalama 6,17, doğumdan sonraki 5. dakikada ortalama 8,5 ve 60. dakika ise ortalama 

9,86 düzeyinde olduğunu rapor etmektedir. Sonuç olarak kuzuların doğum sonrası ilk 

depresyonu kısa sürede atlatıp, ekstrauterin hayata uyum sağlayabildikleri bildirilmektedir. Bu 
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bulgular ışığında, kuzularda optimal Apgar skorunun 7 ve üstü olduğu vurgulanmaktadır 

(Vannucchi ve ark, 2012).  

Doğumdan hemen sonra, kuzular küçük sistolik hacme sahiptir. Kalbin, yüksek 

periferik direnç gösteren ve oldukça elastik olan vasküler sisteme daha yüksek bir sistolik 

hızda kan pompalaması gerekmektedir. Küçük olan bu kalp sistolik hacmi, dinlenme sırasında 

bile kalp atış hızının artmasına yol açmaktadır (Buschmann ve ark, 1993). Piccione ve ark 

(2007) neonatal kuzuların kalp frekanslarının doğduktan hemen sonra ortalama 170 vurum/dk 

olduğunu, 30. güne kadar ise kademeli olarak düşerek ortalama 120 vurum/dk’ya ulaştığını 

bildirmektedirler.   

İntrauterin hayatta plasenta tarafından sağlanan gaz değişimi, doğumla birlikte solunum 

sistemi tarafından sağlanmalıdır. Bu süreçte solunum yolunun açık olması ve normal solunum 

fonksiyonlarının oluşturulması hayati önem taşımaktadır. Yenidoğanlarda solunum; apne, 

bradikardi, öpne ve taşikardi dönüşümüyle karakterizedir (Hilaire ve Duron, 1999). 

Doğumdan sonraki ilk nefes, dış ortama solunum adaptasyonunu sağlayan üç major değişiklik 

ile karakterizedir. Bu değişiklikler; eksternal ventilasyonun başlangıcı, fötal pulmoner sıvının 

temizlenmesi ve fonksiyonel rezidüel kapasitenin oluşturulması olarak bildirilmektedir 

(Mortola, 2001). Yenidoğanlarda akciğerin ekstrauterin ortama uygunluğu düşük, toplam 

pulmoner direnç yüksektir. Doğumdan sonraki birkaç gün içinde akciğerlerin dış ortama 

adaptasyonu %80 oranında artarken toplam pulmoner direnç %20 oranında azalmaktadır. Bu 

değişiklikler fötal pulmoner sıvının temizlenmesi ve akciğerlerin hacimsel olarak genişlemesi 

gibi akciğerlerin mekanik özelliklerinde meydana gelen değişiklikleri yansıtmaktadır 

(Mortola, 2001). Yapılan çalışmalarda; solunum hızının neonatal 1. haftadan 2. haftaya kadar 

kademeli bir artış gösterdiği ve 3. haftada en yüksek seviyeye ulaştığı, 4. haftadan itibaren ise 

kademeli olarak düştüğü bildirilmektedir (Davey ve ark, 1998; Piccione ve ark, 2007). Bu 

durum neonatal dönemde solunum aktivitesinin düzensiz olduğunu doğrulamaktadır (Piccione 

ve ark, 2007).  

 

 

2.1.4. Neonatal Kuzularda Hematolojik Parametreler 

 

Neonatal dönem boyunca hemotolojik parametrelerin değişimlerini yansıtan buzağı 

(Knowles ve ark, 2000; Mohri ve ark, 2007; Panousis ve ark, 2018) ve oğlaklarda (Zumbo ve 

ark, 2011) yapılmış çalışmalar bulunurken, kuzularda ulaşılabilen çalışma sayısı oldukça 

sınırlıdır.  
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Bazı çalışmalar yenidoğan buzağıların yetişkin referans aralıklarından daha yüksek total 

lökosit sayısı (WBC)’na sahip olduğunu bildirirken (Panousis ve ark, 2018), bazıları ise 

yenidoğanlarda WBC sayımlarının yetişkin referans aralıkları içinde olduğunu bildirmektedir 

(Zumbo ve ark, 2011). Bu farklılıklar buzağılar arasındaki bireysel farklılıklar ile 

açıklanmaktadır. Buzağılar doğumda 1/0'dan daha büyük bir Nötrofil/Lenfosit oranına 

sahiptir. Nötrofillerde hızlı bir azalma ve lenfositlerde daha nispi bir artış, bir haftalık yaşta 

yetişkinlere benzer bir Nötrofil/Lenfosit oranı ile sonuçlanmaktadır. Bu hızlı değişim, 

sezaryen ile doğum yapan buzağılarda görülmemektedir. Bu nedenle bu durumun, doğumda 

şekillenen stres ve kortizol salınımı ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Neonatal 

kuzularda yaşla ilişkili değişikliklerin buzağılardakilere benzer olduğu, doğum sırasında 

mevcut olan 1/0'dan büyük Nötrofil/Lenfosit oranını tersine çeviren nötrofil sayılarında hızlı 

bir düşüş ve lenfosit sayısında artış olduğu bildirilmiştir (Ullrey ve ark, 1965). 

Altı aylıktan küçük kuzu ve oğlakların erişkinlere göre, düşük hematokrit (HCT), 

eritrosit (RBC) sayısı, hemoglobin (Hb) ve plazma protein konsantrasyonları ve yüksek WBC 

sayısına sahip olma eğiliminde oldukları rapor edilmektedir (Cebra ve Cebra, 2012). 

Doğumda yüksek olan HCT değerinin kolostrum alma ile düşüş gösterdiği ve kuzularda HCT 

değerinin %27 ile %45 aralığında olduğu bildirilmektedir (Cebra ve Cebra, 2012). 

  

 

2.2. Akut Faz Yanıt 

 

Akut faz yanıt, doku hasarından kısa bir süre sonra, spesifik immün yanıt oluşmadan 

önce ortaya çıkan, organizmanın antijen spesifik olmayan bir savunma reaksiyonu olarak 

tanımlanmaktadır (Petersen ve ark, 2004; Ceciliani ve ark, 2012; Tothova ve ark, 2014; Ilıev 

ve Georgieva, 2016). AFY, travma, neoplazi, bakteriyel, parazitik ve viral enfeksiyonlar, 

yanıklar, cerrahi ve immünolojik bozukluklar tarafından aktive edilmektedir (Gruys ve ark, 

2005; Cray ve ark, 2009; Eckersall ve Bell, 2010; Tothova ve ark, 2014). AFY’nin temel 

amacı, organizmada doku hasarına yol açan etkeni izole ya da yok etmek ve doku onarımını 

aktif hale getirerek homeostaziyi sağlamaktır (Janeway ve ark, 2001; Ceciliani ve ark, 2002). 

AFY’nin birincil kaynağı hasarlı dokudur. AFY’nin erken dönem değişiklikleri, doğal 

immüniteye ait hücrelerin aktivasyonunu içermektedir. Aktive olan bu hücreler (makrofaj ve 

monositler) interlökin (IL)-1, IL-6, tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α) gibi pro-inflamatuar 

sitokinlerin sentezini sağlamaktadırlar (Murata ve ark, 2004). Bu mediyatörler fibroblastlar, 

lökositler ve endotelyal hücrelerin aktivasyonunda rol oynamaktadırlar. İkincil olarak daha 
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fazla sitokin (IL-6, IL-8, IL-11, ProstoglandinF2α, nitrik oksit) üreterek, kan damarlarının 

geçirgenliğinin artmasını, lökosit göçünün hızlanmasını ve bölgesel olarak şişlik, ağrı, 

kızarıklık ve sıcaklık gibi yangısal sürece eşlik eden lokal değişikliklerin şekillenmesini 

sağlamaktadırlar (Gruys ve ark, 2005). Sistemik olarak ise AFY, çok sayıda metabolik ve 

biyokimyasal değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Sistemik AFY’nin karakteristik 

özellikleri ve fizyolojik fonksiyonlara etkileri Tablo 3’de özetlenmiştir.  

 

Tablo 3. Sistemik AFY’nin karakteristik özellikleri ve fizyolojik fonksiyonlara etkileri 

(Hirvonen, 2000). 

 

Sistemik Akut Faz Yanıtın Karakteristik Özellikleri Ve Fizyolojik Fonksiyonlara Etkisi 

Klinik Bulgular Ateş, iştahsızlık, durgunluk 

Endokrin Sistem Üzerine Etkisi ACTH ve Kortisol ↑, Adrenal kateşelaminler ↑ 

Glukagon ve İnsülin ↑, Büyüme hormonu ↑ 

Thyroksin ↓, Gonadal steroidler ↓ 

Metabolik Değişiklikler Protein Katabolizması ↑, Glukoneogenesis ↑ 

Retiküloendotelial sistem ↑↓ 

Akut Faz Proteinlerin hepatik üretimi ↑ 

Hemato-Biyokimyasal Değişiklikler Serum Zn ve Fe, Ca, A vit.↓,  Cu ↑ 

Lökopenia ve sonra lökositosis ve sola kayma 

Trombosit aktivasyonu ↑ 

İmmunolojik Değişiklikler Lenfosit aktivitesi ↓ 

Nötrofillerin bakteri öldürme kapasitesi ↓ 

Makrofaj fagositoz kapasitesi ↓ 

Sinirsel Değişiklikler MSS depresyonu 

Ağrı ↑ 

Uyku hali 

 

 

2.3. Akut Faz Proteinler 

 

Akut faz proteinler, pro-inflamatuvar sitokinlere (IL-1, IL-6, TNF-α) yanıt olarak büyük 

ölçüde karaciğer tarafından sentezlenen plazma proteinleri grubudur. AFP'ler ayrıca testis 

dokusu, yağ dokusu, akciğer, yumurtalık, rahim, süt bezleri, sindirim sistemi gibi dokularda 

da ekstrahepatik olarak sentezlenebilirler. Sağlıklı insan ve hayvanlarda dolaşımdaki AFP 
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düzeyleri önemsiz düzeyde düşük bulunurken, AFY sırasında plazma AFP konsantrasyonları 

önemli ölçüde değişmektedir (Ceciliani ve ark, 2012; Tothova ve ark, 2014; Ilıev ve 

Georgieva, 2016). 

Akut faz proteinlerin kinetiği, hayvan türlerine ve doku hasarının derecesine bağlı 

olarak değişiklik göstermektedir. AFP'lerin serum konsantrasyonları genellikle 24-48 saat 

içinde pike ulaşır. Yeni bir uyaran görünmez ve yangı sona ererse, geri bildirim AFP 

düzenlemesi, sonraki 4 ila 7 gün içinde AFY’yi sınırlandırmaktadır (Jain ve ark, 2011; Ilıev 

ve Georgieva, 2016).  

Akut faz yanıt sırasında serum düzeyleri %25 oranında artan AFP’ler pozitif AFP’ler, 

azalan AFP’lere ise negatif AFP’lerdir. Pozitif AFP’ler Hp, SAA, C-Reaktif Protein (CRP), 

α-1 Asit Glikoprotein (AGP), Cp ve Fb iken, negatif AFP’ler albumin (Alb) ve transferrin 

olarak bildirilmektedir (Ceciliani ve ark, 2012; Tathova ve ark, 2014; Ilıev ve Georgieva, 

2016).  

Pozitif AFP’ler ise kandaki konsantrasyonlarının artış büyüklüğüne göre major, orta ve 

minör AFP’ler olarak isimlendirilmektedir (Tablo 4). Major AFP kan konsantrasyonları 10 ila 

100 kat artan AFP’lerdir ve konsantrasyonları patolojik uyarandan 24-48 saat sonra pik 

noktasına ulaşıp kısa yarı ömürleri nedeniyle hızlı bir şekilde azalırlar. Orta AFP’lerin kan 

konsantrasyonları ise uyarandan 2-3 gün sonra 5 ila 10 kat artmaktadırlar. Minor AFP’ler ise 

kan düzeyleri patolojik uyarandan sonra %50 ila %100 oranında kademeli olarak artan 

AFP’lerdir (Eckersall ve Bell, 2010; Ilıev ve Georgieva, 2016). 

  

 

2.3.1. Koyunlarda Yangısal Durumun Belirlenmesinde Akut Faz Proteinler 

 

Yangısal süreçte baskın olan AFP’ler hayvan türlerine göre farklılık göstermektedir. 

Tablo 4’de koyunlar için önemi bulunan AFP’ler belirtilmektedir.  

 

Tablo 4. Koyunlar için belirtilen önemli akut faz proteinler. 

 

Koyunlar İçin Belirtilen Önemli Akut Faz Proteinler 

Major AFP’ler Orta AFP’ler Minör AFP’ler Negatif AFP’ler 

Hp, SAA AGP Fb, Cp Alb 
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Haptoglobin ve SAA, küçük ruminantlarda belirtilen major AFP'lerdir (Gomez-Laguna 

ve ark, 2011). Hp'in organizmada farklı fonksiyonları bulunmakla birlikte, en önemli 

görevinin serbest hemoglobini eşit molar oranda yüksek afinite ile bağlamak olduğu 

bildirilmektedir. Bu durum Hp’e bakteriyostatik ve antioksidan özellik kazandırmaktadır 

(Smith ve Roberts, 1994; Murata ve ark, 2004; Ceciliani ve ark, 2012; Ilıev ve Georgieva, 

2017). SAA, kolesterolün inflamasyon alanında birikmesini önleyen ve doğuştan gelen 

immün reaksiyonları modüle eden bir opsonin olarak fonksiyon yapmaktadır  (Ceciliani ve 

ark, 2012). Koyunlarda diğer önemli AFP'ler, AGP (orta AFP), Fb (minör AFP) ve Cp (major 

AFP)’dir (Gomez-Laguna ve ark, 2011) (Tablo 4). AFP’lerin konsantrasyonlarındaki 

değişiklikler klinik belirtilerin ortaya çıkmasından önce hastalık süreçlerinin erken döneminde 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, hayvanlarda çeşitli patolojik süreçlerde erken belirteç olarak 

kullanılabilmektedirler (Ceciliani ve ark, 2012; Ilıev ve Georgieva, 2017). Koyunlarda yapılan 

çalışmalarda, parazitik, mikrobiyolojik, viral hastalıklar gibi enfeksiyöz ve stress gibi 

nonenfeksiyöz patolojilerde AFP konsantrasyonları değerlendirilmektedir. 

 

 

2.3.1.1. Paraziter hastalıklar 

 

Paraziter hastalıklar küçük ruminantlarda gözlemlenen patolojik durumların önemli bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Colditz ve ark (2005), Merinos koyunlarında, yara miyazisi 

(Lucilia cuprina) enfestasyonunda, SAA, Hp ve pro-inflamatuar sitokinlerden IL-6'nın 

plazma konsantrasyonlarının arttığını rapor etmektedir. Wells ve ark (2013), koyunlarda 

Psoroptes ovis ile birincil ve ikincil enfestasyon sonrası SAA ve Hp'nin düzeylerini ve 

tedavinin bu AFP konsantrasyonlarına etkisini değerlendirdikleri çalışmada, birincil 

enfestasyon sırasında SAA ve Hp konsantrasyonlarının enfestasyon sonrası 4. haftada anlamlı 

olarak yükseldiği ve 5. haftada bu değerlerin pik konsantrasyonlara ulaştığını bilidirmektedir. 

Tedaviden sonra ise SAA ve Hp konsantrasyonları sırasıyla 3 ve 7. gün içinde azaldığı ve iki 

hafta içinde enfestasyon öncesi düzeylere geri döndüğü rapor edilmektedir. Ayrıca bu 

çalışmada; ikinci Psoroptes ovis enfestasyonu sırasında SAA ve Hp plazma seviyelerinin ilk 

24 saat içinde birincil enfestasyona göre hızlı bir şekilde arttığı ve kademeli olarak azaldığı, 

yaklaşık 2-3 hafta sonunda pre-enfestasyon seviyelerine ulaştığı ortaya konmaktadır. Zhong 

ve ark (2014) koyunlarda deneysel Haemonchus contortus enfeksiyonunda, plazma SAA (10-

150 kat), Hp (10-30 kat), lipopolisakkarit bağlayıcı protein (LBP) (2-6 kat) ve AGP (2-10 kat) 

konsantrasyonlarının Haemonchus contortus enfeksiyonuna bağlı artış gösterdiğini, bu artışın 
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iki farklı pik yaptığını ve pik zamanlarının parazitin larva ve erişkin formlarının birleşik bir 

etkisinden ileri geldiğini belirtilmektedirler (Zhong ve ark, 2014).  

Bazı protozoal hastalıkların, helmintik enfeksiyonlara kıyasla konakta daha şiddetli 

doku hasarına neden olduğu vurgulanmaktadır (Ilıev ve Georgieva, 2017).  Koyunlarda kronik 

Trypanosoma vivax enfeksiyonunda plazma Cp ve hemopeksin düzeylerinin anlamlı olarak 

düştüğü ve özellikle enfeksiyondan sonraki 5 gün antitripsin ve transferrin düzeylerinin 

azaldığı sonrasında ise enfeksiyonun kronik fazında özellikle antitripsin konsantrasyonunun 

bazal değere göre bir artış gösterdiği rapor edilmektedir (Sousa-Almeida ve ark, 2012). Dinler 

ve ark (2017) neonatal kuzularda deneysel Cryptosporidium parvum enfeksiyonunda 

enfeksiyonun 3. günü SAA, 6. gün ise Hp konsantrasyonlarının pik yaptığını ve ookist 

saçılımı ile Hp konsantrasyonları arasında anlamlı pozitif bir korelasyonun (rho=0,67; p< 

0,001) bulunduğunu rapor etmektedirler.  

 

 

2.3.1.2. Bakteriyel hastalıklar 

 

Bakteriyel enfeksiyonlar koyun ve keçi hastalıklarının önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Küçük ruminantlarda Corynebacterium enfeksiyonları sırasında AFP'lerle 

ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Pepin ve ark (1991) Corynebacterium pseudutuberculosis ile 

deneysel enfekte kuzularda 1. gün Hp konsantrasyonlarının artmaya başladığı ve 5. gün ise 

pik düzeye ulaştığını bildirilmektedir. Benzer bir çalışmada Eckersall ve ark (2007) 

koyunlarda, Corynebacterium pseudutuberculosis inokülasyondan sonraki 7. günde SAA ve 

Hp konsantrasyonlarının önemli ölçüde arttığını, bu değerlerin 15. güne kadar istatistiksel 

olarak anlamlı kaldığını vurgulamaktadırlar. Kazeöz lenfadenitli seropozitif ve seronegatif 

Santa-Ines ırkı koyunlarda serum Hp ve Fb konsantrasyonlarında anlamlı bir farklılık 

olmadığı bildirilmektedir (Bastos ve ark, 2011).  

Regassa ve Noakes (1999) doğumdan sonra uterusun involusyonu izledikleri 13 

koyundan 4’ünde Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, 

Enterococcus spp. ve Clostridum spp. gibi bakteriler ile enfeksiyon şekillendiğini, intrauterin 

bakterilerin varlığının uterus involusyon süresini etkilemediğini bildirmektedirler.  Bununla 

birlikte tüm koyunlarda doğumdan hemen sonra artan Hp konsantrasyonunun involusyon 

ilerledikçe azalmaya başladığı, ancak bakteriyel enfeksiyonu olan koyunlarda Hp 

konsantrasyonlarının daha yüksek seyrettiği rapor edilmektedir (Regassa ve Noakes, 1999). 

Chalmeh ve ark (2013) koyunlarda Escherichia coli lipopolisakkaridi ile deneysel olarak 
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indüklenen endotoksemi sırasında SAA ve Hp düzeylerinde hızlı bir yükselme şekillendiğini 

bildirmektedir. Çiftleşme sonrası 5. günde gram pozitif bakterilerle enfekte olan koyunlarda 

SAA ve Hp konsantrasyonlarının arttığı vurgulanmaktadır (Dow ve ark, 2010).  

Ulutaş ve Özpınar (2006) koyunlarda Mannheimia haemolytica enfeksiyonu sırasında 

kolostrum ile beslenen hayvanlarda Hp konsantrasyonlarının enfeksiyondan sonraki 10. gün 

pik yaptığını, kolostrum verilmeyen grupta ise Hp pikinin enfeksiyondan sonraki 13. günde 

meydana geldiğini bildirmişlerdir (Ulutaş ve Özpınar, 2006).  

Winter ve ark (2003) koyunlarda Staphylococcus epidermidis mastitinin serum ve süt 

SAA (m-SAA)'sının artmasına yol açtığını, ancak ortalama serum SAA pikinin sütte 

olduğundan daha erken geliştiğini bildirmektedirler. Ayrıca serum ve süt SAA 

konsantrasyonları arasında herhangi bir korelasyonun bulunmadığı belirtilmektedir. Winter ve 

ark (2006) tarafından yapılan diğer bir çalışmada, süt SAA düzeylerinin koyunlarda subklinik 

mastitisin bir belirteci olarak işlev görebileceğini ve iyi bir tanısal öneme sahip olduğu rapor 

edilmektedir.   

 

 

2.3.1.3. Viral hastalıklar 

 

Bakteriyel toksinlerin monosit-makrofaj sistemi üzerindeki etkisine bağlı olarak 

bakteriyel enfeksiyonlarda güçlü bir sistemik AFY oluştuğu ancak viral enfeksiyonlarda bu 

AFY’nin nispeten daha az belirgin olduğu bildirilmektedir (Gruys ve ark, 2005). Koyunlarda 

viral enfeksiyonlarda AFP konsantrasyonlarının değerlendirildiği oldukça az sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Bu kapsamda ovine rinderpest enfeksiyonlarında (PPR, Paramyxoviridae) 

serum Hp ve SAA düzeylerinim yüksek bulunduğu rapor edilmektedir (Arslan ve ark, 2007). 

Koyunlarda scrapie hastalığının klinik evresinde Cp, Hp ve SAA konsantrasyonlarının artmış 

olmasına karşın, klinik evre öncesinde Hp ve SAA konsantrasyonlarında koyunlarda bireysel 

farklılıklar şekillendiği bildirilmektedir (Meling ve ark, 2012). 

 

 

2.3.1.4. Enfeksiyöz olmayan hastalıklarlar ve stress 

 

Enfeksiyöz durumlarda artan pozitif AFP’ler, enfeksiyöz olmayan patolojik durumlarda 

da incelenmektedir. Bu kapsamda Gürdoğan ve ark (2014) klinik ve subklinik gebelik 

toksemisi olan koyunlarda SAA ve Hp konsantrasyonlarının yüksek olduğunu ve SAA ve 
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Hp'in gebe koyunlarda gebelik toksemisi tanısında kullanılabileceğini rapor etmektedirler 

(Gürdoğan ve ark, 2014).  

Stresin AFY’nin hangi mekanizmalar ile indüklediği tam olarak açık olmamakla birlikte 

yazarlar tarafından farklı görüşler bildirilmektedir. Bu kapsamda, stress hormunu olarak 

bilinen kortizolun en önemli glukokortikoidlerden olduğu (Katsu and Iguchi, 2015) ve 

glukokortikoidlerin AFY’da düzenleyici rol oynadığı vurgulanmaktadır (Ceciliani ve ark, 

2012). Glukokortikoidlerin AFY sırasında pro-inflamatuvar sitokinlerden IL-1 ve IL-6 

sentezini inhibe ettikleri belirtilmesine karşın (Gabay ve Kuncher, 1999; Ceciliani ve ark, 

2012), sentetik glukokortikoid olan deksametazon uygulanan ineklerde Hp düzeylerinin 

yüksek seyrettiği rapor edilmektedir (Yoshino ve ark, 1993). Bu durum ruminantlarda Hp’nin, 

sitokin indüklemesi olmaksızın karaciğer hücreleri üzerine direkt etkisi ile sentezlenebiliyor 

olması ile açıklanmaktadır (Katoh ve Ito 1995; Nakagawa ve ark, 1997).  Piccione ve ark 

(2012) koyunlardaki transport stresinin serum Hp, SAA konsantrasyonlarını artırırken Fb 

konsantrasyonu üzerine etkisinin olmadığını bildirmektedir. SAA konsantrasyonlarının 

karayolu transportundan sonraki 24. saat Hp’in ise 48. saatte önemli düzeyde yükseldiği 

vurgulanmaktadır (Piccione ve ark, 2012).  

Koyunlarda çeşitli hastalık ve durumlarda AFP’ler ile ilgili çalışmalar Tablo 5’de 

özetlenmiştir.  
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Tablo 5. Koyunlarda çeşitli hastalık ve durumlarda AFP’ler ile ilgili çalışmalar 

 

PATOLOJİ AKUT FAZ PROTEİN KAYNAK 

PARAZİTER 

Miyazis (Lucilia cuprina) Fb, Alb, plasminogen O’Meara ve ark,  1995 

Myiasis  SAA, Hp  Colditz ve ark, 2005 

Scab (Psoroptes ovis) SAA, Hp  Wells ve ark, 2013 

Haemonchus contortus SAA, Hp, LBP, AGP Zhong ve ark, 2014 

Trypanosoma vivax Cp, Hpx, TF, antitrypsin Sousa Almeida ve ark, 2012 

Cryptosporidium parvum Hp, SAA Dinler ve ark, 2017 

BAKTERİYEL 

Corynebacterium 

pseudutuberculosis 

Hp Pepin ve ark, 1991 

Kazeöz Lenfadenitis 

(Corynebacterium 

pseudutuberculosis) 

Hp, SAA, AGP  Eckersall ve ark, 2007 

Kazeöz Lenfadenitis Hp, Fb Bastos ve ark, 2011 

Mannheimia haemolytica Hp, Cp, SAA, Fb  Ulutas & Ozpinar, 2006 

Endotoksemi(Escherichia 

coli lipopolysaccharide ) 

SAA, Hp Chalmeh ve ark, 2013 

Subklinik mastitis SAA  Winter ve ark, 2006 

Mastitis (Staphylococcus 

epidermidis) 

SAA Winter ve ark, 2003 

VİRAL 

Küçük Ruminant Vebası 

(Paramyxoviridae) 

SAA, Hp Arslan ve ark, 2007 

Scrapie Cp, Hp, SAA  Meling ve ark, 2012 

NON-İNFEKSİYÖZ 

Gebelik Toksemisi SAA, Hp Gürdoğan ve ark, 2014 

Transport stress  Hp, SAA, Fb Piccione ve ark, 2012 
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2.3.2. Neonatal Dönemde Akut Faz Proteinler 

 

Yenidoğanların ekstrauterin hayata adaptasyonu çeşitli mekanizmalar sayesinde 

tamamlanmaktadır. AFY’nin, yeni doğanlarda hemostazisin sağlanmasında temel 

mekanizmalardan biri olduğu bildirilmektedir (Orro, 2008). Bunun yanında, AFP 

konsantrasyonlarının yaşamın erken dönemlerdeki değişimleri, yeni doğanların immun 

sistemlerinin ekstrauterin koşullara adaptasyonu hakkında önemli bilgiler vermektedir (Ulutas 

ve ark, 2017).  

Erişkin koyunlarda ve diğer hayvan türlerinde hastalık durumlarında AFP 

konsantrasyonlarının değerlendirildiği çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen (Tablo 5), 

AFP'lerin tüm türlerde neonatal dönemdeki yaşa bağlı değişimlerini gösteren çalışmalar (Orro 

2008; Kilpi, 2015; Ulutaş ve ark, 2017)  sınırlı sayıdadır.  Buna karşın, neonatal dönemde 

AFP’lerin işlevsel mekanizmaları henüz tamamen bilinmemektedir (Kilpi, 2015). 

Mevcut çalışmalarda, neonatal dönemde AFY ve AFP konsantrasyonlarını etkileyen 

muhtemel faktörlerin; fötal AFP sentezi, doğum travmasına bağlı (güç doğum vs.) AFP 

üretim stimülasyonu, AFP’leri ya da proinflamatuvar sitokinleri içeren kolostrum alımı ve 

yenidoğan karaciğerinin AFP sentezi için olgunlaşması olduğu bildirilmektedir (Orro, 2008; 

Orro ve ark, 2008; Kilpi, 2015; Ulutaş ve ark, 2017). Ayrıca ekstrauterin çevreyi tanıma ve bu 

aşamada çeşitli mikroorganizmalarla karşılaşma ile AFY’nin tetiklendiği rapor edilmektedir 

(Orro, 2008).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

Bu çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik 

Kurulunun 12 Kasım 2014 tarih 64583101/2014/182 Sayılı iznine dayanılarak gerçekleştirildi. 

 

 

3.1. Hayvan Materyali 

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde bakılan sağlıklı dişi 

koyunlar 14 gün süreyle progesteron-eCG kullanılarak senkronize edildi ve arama koçu 

yardımıyla seçilerek tohumlandı. Koyunlarda gebelik ve gebelik süreci ultrasonografik 

değerlendirme ile takip edildi. Araştırmada kullanılacak olan 10 adet kuzu, normal 

uzunluktaki gebeliklerden komplike olmayan doğumlar ile doğan ve neonatal canlılığı 

belirleyen Apgar (kalp frekansı, solunum hızı ve efor, kas tonusu, duyarlılık refleksi ve 

mukoza ve konjuktiva rengi) skorlama sistemine göre sağlıklı bulunan kuzular içerisinden 5’i 

dişi 5’i erkek olacak şekilde seçildi. Kuzular anneleriyle birlikte bireysel kulübelerde 

barındırıldı (Resim 1) ve kuzuların yaşamlarının ilk iki gününde (ilk alımın doğumdan 2 saat 

içerisinde olmak üzere) vücut ağırlığının %10’u oranında kolostrum alması sağlandı. Doğan 

kuzular 28 gün süre ile takip edildi.  Çalışma boyunca kuzularda herhangi bir aşılama ve ek 

ilaç uygulaması yapılmadı. 
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Resim 1. Bireysel olarak barındırılan koyun ve kuzular. 

 

 

3.2. Klinik Muayeneler ve Laboratuvar Analizleri 

 

Çalışmada Apgar skorlama sistemine göre sağlıklı oldukları belirlenerek seçilen 

kuzuların klinik muayeneleri çalışma süresince her gün gerçekleştirildi. Bu kapsamda 

kuzuların vücut sıcaklıkları, kalp frekansları, solunum sayıları, emme refleksleri, muköz 

membran durumları ve iştahları değerlendirildi.  

Kuzulardan kan örnekleri; doğumdan hemen sonra (Kolostrum almadan) 0. gün olmak 

üzere; 0, 1, 3, 7, 14, 21 ve 28. günlerde Vena jugularis’den antikoagulanlı (EDTA) ve 

antikoagulansız tüplere alındı. Antikoagulanlı tüplere alınan kan örneklerinden, kan alımından 

hemen sonra kan sayım cihazında (Abacus Junior Vet Hematology Analyzer, Diatron, 

Macaristan) kan sayımları yapılarak; WBC, RBC sayıları ile HCT değerleri belirlendi. 

Antikoagulansız tüplere alınan kan örnekleri,  3000 devirde 10 dk santrifüj edilerek serum 

örnekleri elde edildi ve  -20 C
o
’ de AFP düzeylerinin analizleri yapılana kadar saklandı.  
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Kuzularda AFY’nin değerlendirilmesi amacı ile AFP’lerden SAA, Hp, Cp ve Fb 

düzeyleri değerlendirildi. Serum SAA ve Hp konsantrasyonları ticari test kitleriyle (Tridelta 

Development LTD. Ireland) ELISA reader cihazında (Anthos 2010, Eugendorf, Avusturya), 

serum Cp konsantrasyonları ise Sunderman ve Numato’nun (1970) bildirdiği, kolorimetrik 

yöntemle spektrofotometrede ölçüldü. Plazma Fb konsantrasyonları ise ısı presipitasyon 

yöntemine (Schalm, 1980) göre refraktometre kullanılarak ölçüldü.  

 

 

3.3. İstatistiksel Değerlendirme 

 

Sayısal verilerin dağılımı Kolmogorov–Smirnov veya Shapiro-Wilk testi kullanılarak 

değerlendirildi. Normal dağılım gösteren parametrelerde, her örnekleme zamanında 

hematolojik ve serum biyokimyasal parametrelerinin aritmetik ortalaması ( ) ve standart 

sapması (s) hesaplandı. Transformasyon sonrasında da normal dağılım göstermeyen SAA 

konsantrasyonu için medyan ve range değerleri belirlendi. Normal dağılım gösteren 

parametrelerde parametrik testler, normal dağılım göstermeyenler için non-parametrik testler 

kullanıldı. Bu kapsamda; gruplarda parametrelerin zamanla gösterdiği değişimler tekrarlı 

ölçümler varyans analizi, farklılıkların hangi örnekleme zamanında olduğu da post-hoc 

Benferroni testi ile değerlendirildi. Nonparametrik testlerden Friedman testi post-hoc 

karşılaştırmalar, SAA’nın zamanla ilişkili değişimi ve örnekleme zamanları arasındaki 

farklılıkların değerlendirilmesinde kullanıldı. 

Tüm analizlerde olasılık (p değeri) <0,05 anlamlı kabul edildi. İstatistiksel 

değerlendirmelerde, Statistical Package for the Social Sciences 22.0 (SPSS, IBM SPSS 

Statistics, Chicago, IL, ABD) paket programı kullanıldı. 

 

  

X
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4. BULGULAR 

 

 

4.1. Klinik Bulgular  

 

Araştırmada kullanılan kuzuların klinik muayeneleri kapsamında vücut sıcaklıkları (T), 

kalp frekansları (KF) ve solunum sayıları (SS) günlük olarak değerlendirildi ancak kan alım 

günleri olan 0, 1, 3, 7, 14, 21 ve 28. gün değerleri ve bunların zamanla gösterdikleri 

istatistiksel değişimler Tablo 4 ve Şekil 1’de belirtildi.  

Kuzuların neonatal periyotta KF değerinde zamanla anlamlı düzeyde (p=0,000)  

değişiklikler görülürken T ve SS değerlerinde zamanla istatistiksel olarak önemli 

değişikliklerin şekillenmediği belirlendi. Kuzuların vücut sıcaklıklarının neonatal periyotta 

38,6 ile 40,2 arasında değiştiği ve ortalama 39,4 
o
C olduğu görüldü. Çalışmada kullanılan 

kuzuların kalp frekansları doğduktan hemen sonra (0. gün) ortalama 192,6±10,75 vurum/dk 

olduğu ve bu değerin zamanla düşerek neonatal periyodun sonunda (28. gün) ortalama 

131,2±3,55 düzeyine gerilediği gözlendi. Kuzuların SS ise 0. günden 21. güne kadar kademeli 

olarak yükselerek 21. gün ortalama 59,6±1,83 adet/dk düzeyine ulaştığı 28. günde ise hafif 

düzeyde düşerek 55±2,09 düzeyine indiği belirlendi. Ancak solunum sayılarındaki zamanla 

bu dalgalanmalar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (Tablo 6, Şekil 1).  
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Tablo 6. Kuzuların T, KF ve SS değerlerinin neonatal periyottaki değişimleri ( ±SEM) 

 

Zaman 

(Gün) 

Parametreler 

T (
o
C) KF (Vurum/dk) SS (Sayı/dk) 

0. Gün 39,3±0,14 192,6±10,75
a
 53,2±2,39 

1. Gün 39,3±0,08 181,4±6,76
ab

 54,8±2,31 

3. Gün 39,5±0,12 178,4±6,40
ab

 56±2,38 

7. Gün 39,3±0,13 164,4±7,78
ab

 55,2±3,2 

14. Gün 39,3±0,09 162,2±5,38
ab

 57,6±3,33 

21. Gün 39,5±0,11 154,2±6,04
b
 59,6±1,83 

28. Gün 39,4±0,05 131,2±3,55
c
 55±2,09 

İstatistiksel 

Değerlendirme 
Ö.D. p= 0,000 Ö.D. 
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Şekil 1. Kuzuların T (a), KF (b) ve SS (c) değerlerinin neonatal periyottaki değişimleri. 
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4.2. Laboratuvar Bulguları 

 

 

4.2.1. Hematolojik Bulgular 

 

Araştırmada kullanılan neonatal kuzuların WBC, RBC sayıları ve HCT değerleri ile bu 

parametrelerin istatistiksel değerlendirmeleri Tablo 7 ve Şekil 2’de sunuldu.  

Çalışma kuzularının doğumdan sonraki 28 günlük deney periyotu boyunca WBC 

sayılarında zamana bağlı anlamlı bir değişim görülmezken, RBC sayıları (p=0,000) ve HCT 

değerlerinde (p=0,000) zamana bağlı değişimleri anlamlı bulundu. Kuzuların doğumdan 

hemen sonra (0. gün) ortalama RBC sayısının 9,10±0,32 (10
6
/µl), ortalama HCT değerinin ise 

% 33,07±1,26 düzeyinde oldukları sonrasında ise her iki parametrenin de birbirlerine paralel 

olarak doğumdan sonraki 7. güne kadar kademeli olarak düştükleri belirlendi. 7. günden 28. 

güne kadar ise kademeli olarak her iki parametrenin de tekrar yükseldikleri görüldü. Her iki 

parametrenin istatistiksel değerlendirilmesinde de 7. gün değerlerinin 0 ve 28. günlere göre 

önemli düzeyde düşük olduğu belirlendi (Tablo 7, Şekil 2).  
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Tablo 7. Kuzuların WBC, RBC sayıları ve HCT değerlerinin neonatal periyottaki değişimleri 

( ± SEM) 

 

Zaman 

(Gün) 

Parametreler 

WBC (10
3
/ µl) RBC (10

6
/µl) HCT (%) 

0. Gün 5,98±0,79 9,10±0,32
ab

 33,07±1,26
ab

 

1. Gün 7,24±0,80 8,36±0,22
ab

 31,10±0,78
ab

 

3. Gün 6,23±0,72 7,73±0,27
bc

 28,25±0,74
abc

 

7. Gün 6,53±0,82 7,28±0,20
c
 25,74±0,37

c
 

14. Gün 6,73±0,58 8,28±0,22
bc

 26,31±0,76
bc

 

21. Gün 7,60±0,78 9,11±0,26
ab

 28,19±0,61
abc

 

28. Gün 6,98±0,78 9,93±0,26
a
 29,98±0,84

a
 

İstatistiksel 

Değerlendirme 
Ö.D. p=0,000 p=0,000 
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Şekil 2. Kuzuların WBC, RBC sayıları ve HCT değerlerinin neonatal periyottaki değişimleri. 
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4.2.2. Biyokimyasal Bulgular  

 

Araştırma kuzularının serum SAA, Hp, Cp konsantrasyonları ve plazma Fb düzeyleri ile 

bu parametrelerin istatistiksel değerlendirmeleri Tablo 8 ve Şekil 3,4,5,6 da sunuldu.  

 

Tablo 8. Kuzuların serum SAA, Hp, Cp konsantrasyonları ile plazma Fb düzeylerinin 

neonatal periyottaki değişimleri ( ±SEM), [medyan (çeyrekler arası aralık)]. 

  

Zaman 

(Gün) 

Parametreler 

SAA (µg/ml) Hp (g/L) Cp (mg/dL) Fb (g/L) 

0. Gün 12,81 (19,93)
b
 0,16±0,04 3,48±0,55

c
 293,90±23,74

b
 

1. Gün 46,94 (141,44)
a
 0,16±0,05 6,77±0,58

b
 295,75±24,96

ab
 

3. Gün 18,84 (28,31)
ab

 0,28±0,03 11,59± 1,27
ab

 335,25±17,96
ab

 

7. Gün 17,90  (83,19)
ab

 0,35±0,04 14,34±0,87
a
 382,81±14,04

ab
 

14. Gün 5,62 (20,56)
b
 0,30±0,05 16,90±1,21

a
 398,57±9,81

a
 

21. Gün 8,82  (11,50)
b
 0,26±0,03 16,46±1,12

a
 389,13±8,69

a
 

28. Gün 7,22 (51,00)
b
 0,23±0,03 15,70±1,08

a
 363,07±26,1

ab
 

İstatistiksel 

Değerlendirme 
p=0,000 Ö.D. p=0,000 p=0,008 

 

Neonatal kuzuların serum SAA konsantrasyonlarının zamanla gösterdiği değişim 

istatistiksel olarak önemli (p= 0,000) bulundu. Kuzuların doğduktan hemen sonraki (0. gün) 

serum SAA konsantrasyonlarının medyan değeri 12,81 µg/ml iken 1. gün yaklaşık 4 kat artıp 

46,94 µg/ml düzeyine ulaşarak pik yaptığı görüldü. Sözü geçen gün serum SAA 

konsantrasyonlarının diğer örneklem günleri olan 0, 3, 7, 14, 21 ve 28. günlere göre anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu belirlendi (Tablo 8, Şekil 3).  

 

 

 

 

X
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    Şekil 3. Kuzuların serum SAA konsantrasyonlarının neonatal periyottaki değişimleri. 

 

Çalışmadaki kuzuların ortalama 0,16±0,04 g/L serum Hp konsantrasyonları ile 

doğdukları kayıt edildi. Bu değerlerin neonatal 7. güne kadar artarak en yüksek seviyeye 

(0,35±0,04 g/L) ulaştığı ve sonrasında kademeli olarak düşme eğilimi gösterdiği belirlendi. 

Ancak serum Hp konsantrasyonlarının zamanla gösterdiği bu dalgalanmaların istatistiksel bir 

anlamlılığa ulaşmadığı görüldü (Tablo 8, Şekil 4). 

 

 
 

    Şekil 4. Kuzuların serum Hp konsantrasyonlarının neonatal periyottaki değişimleri. 
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Serum Cp konsantrasyonunun neonatal periyotta zamanla gösterdiği değişim 

istatistiksel olarak önemli (p=0,000) bulundu. Doğumdan hemen sonra 0. gün kan 

örneklerinde en düşük (3,48±0,55 mg/dL) serum Cp konsantrasyonu belirlenirken bu düzeyin 

zamanla arttığı ve 14. gün en yüksek seviyeye (14,34±0,87 mg/dL)  ulaştığı gözlendi. 

Neonatal 14. gün gözlenen bu pik serum Cp konsantrasyonunun 21. güne kadar yüksek 

seyrettiği ve sonrasında düşme eğilimi gösterdiği izlendi (Tablo 8, Şekil 5).  

 

 
 

    Şekil 5. Kuzuların serum Cp konsantrasyonlarının neonatal periyottaki değişimleri. 

 

Çalışma kuzularının doğumdan sonraki 28 günlük deney periyotu boyunca ortalama 

plazma Fb konsantrasyonunun zamanla gösterdiği değişim p=0,008 düzeyinde anlamlı 

bulundu. Kuzuların ortalama 293,90±23,74 g/L plazma Fb konsantrasyonları ile doğdukları ve 

bu düzeyin 3. günden itibaren hızlı bir artış göstererek 14. gün en yüksek konsantrasyona 

(398,57±9,81 g/L) ulaştığı belirlendi. Ortalama plazma Fb konsantrasyonunun 14. günden 21. 

güne kadar yüksek düzeylerde seyrettiği ve sonrasında düşme eğilimi gösterdiği görüldü 

(Tablo 8, Şekil 6).  
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    Şekil 6. Kuzuların plazma Fb konsantrasyonlarının neonatal periyottaki değişimleri. 
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5. TARTIŞMA 

 

 

Akut faz proteinler; hastalıkların tanısı, ayırıcı tanısı ve prognozu yanında sağaltım 

etkinliğinin belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Hastalık için spesifik olmayan, fakat doku 

yıkımlanması ve yangı durumlarında konsantrasyonları hızla artan AFP’lerin 

konsantrasyonları etkin sağaltımla azalmaktadır. AFP’lerin plazma konsantrasyonlarındaki 

artışın düzeyi, yangının büyüklüğü ve aktivitesi ile ilişkilidir. Dolayısıyla bu proteinlerin 

dolaşımdaki konsantrasyonlarının belirlenmesi devam eden yangısal reaksiyon hakkında bilgi 

vermektedir. Hayvan türleri arasında AFP’lerin profil, sentez, sekresyon ve ekskresyonları 

farklılıklar göstermektedir (Murata ve ark, 2004; Cecilliani ve ark, 2012).  

Yenidoğanların ekstrauterin hayata adaptasyonu çeşitli mekanizmalar sayesinde 

tamamlanmaktadır. AFY’nin yenidoğanlarda hemostazisin sağlanmasında temel 

mekanizmalardan biri olduğu bildirilmektedir (Orro, 2008). Bunun yanında, AFP 

konsantrasyonlarının yaşamın erken dönemlerdeki değişimleri yenidoğanların immun 

sistemlerinin ekstrauterin koşullara adaptasyonu hakkında önemli bilgiler verdiği rapor 

edilmektedir (Ulutas ve ark, 2017). Koyun, keçi ve inek gibi ruminant türlerinde deneysel ve 

doğal farklı hastalık ve inflamatorik durumlarda AFP profilleri ile ilgili çok sayıda çalışma 

bulunmasına rağmen (Murata, 2004; Eckersall, 2010; Iliev ve Georgieva, 2016),  AFP'lerin 

tüm türlerde neonatal dönemdeki yaşa bağlı değişimlerini gösteren çalışmalar sınırlıdır. AFP 

düzeylerinin neonatal buzağılarda (Orro ve ark, 2008; Seppä-Lassila ve ark, 2013; Tothova ve 

ark, 2014) ve oğlaklarda (Ulutas ve ark, 2017) incelendiği az sayıda çalışma bulunurken 

neonatal kuzularda (Kilpi, 2015) bir çalışmada AFP’lerden yanlızca SAA 

değerlendirildirilmiştir. Bu çalışmalarda (Orro ve ark, 2008; Seppä-Lassila ve ark, 2013; 

Tothova ve ark, 2015; Kilpi, 2015) incelenen AFP’lerden SAA, Cp ve Fb 

konsantrasyonlarında geçici değişikliklerin belirlendiği ve bu değişikliklerin fötal AFP 

sentezi, doğum travmasına bağlı AFP üretim stimülasyonu, kolostrum alımı ve yenidoğan 

karaciğerinin AFP sentezi için olgunlaşma derecesi gibi neonatal dönemde AFY ve AFP 

konsantrasyonlarını etkileyen muhtemel faktörlerle veya ekstrauterin çevreyi tanıma ve bu 

aşamada çeşitli mikroorganizmalarla karşılaşma sonucu AFY’nin uyarılması ile ilişkili 

olabilecekleri bildirilmetedir (Orro, 2008). 

Kolostrum alımının yeni doğan hayvanlarda AFP profilerindeki değişimleri etkileyen en 

önemli faktörlerden biri olduğu bildirilmektedir. McDonald ve ark (2001) kolostral SAA 
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izoformlarının dolaşım kanında yüksek düzeyde olduğunu bildirirken, Orro ve ark (2008) 

kolostral SAA izoformlarının buzağılarda dolaşım kanında belirlenemediğini rapor 

etmektedir. Orro ve ark’nın buzağılarda yaptıkları iki farklı çalışmada SAA düzeylerinin 

doğumdan sonraki 8-14. günlerde (2006) ve 7. günde (2008) en yüksek düzeyine ulaştığını ve 

daha sonra düzeyin azaldığını bildirmişlerdir. Benzer şekilde Ulutaş ve ark (2017) oğlaklarda 

SAA düzeyinin doğumdan sonraki en yüksek seviyeye 7. günde ulaştığını, 14. günden 

itibaren düşerek 21 ve 28. günlerden sonra bazal seviyelere indiğini belirtmektedirler.  Kilpi 

(2015), yeni doğan buzağı ve oğlaklardan farklı olarak sağlıklı yenidoğan kuzularda serum 

SAA konsantrasyonunun 1-7 gün içinde yüksek olabileceğini bildirmektedir. Bu çalışmada da 

Kilpi ve ark (2015) ile uyumlu olarak SAA düzeyinin doğumdan sonraki 1. günde en yüksek 

seviyeye ulaştığı, 7. günden itibaren düşerek bazal seviyelere indiği belirlendi. Bu durumun 

bazı yazarların (Munoz ve ark, 1990; Bocci ve ark, 1993; Goto ve ark, 1997; Hagiwara ve ark, 

2000) bildirdiği gibi kolostrum ile SAA’nın direkt transferi hakkında yeterli kanıt olmamasına 

rağmen proinflamatorik sitokinlerin kolostrum ile yavruya geçmesi ile bu proinflamatorik 

sitokinlerin yeni doğanlarda yangısal süreci başlatabilmesiyle ve doğum ile yeni yaşam 

ortamına bağlı fiziksel stres ve travmanın AFY’ın uyarılması ile ilişkili olabileceği düşünüldü. 

Buzağı ve oğlaklardan farklı olarak bu çalışmada, kuzularda serum SAA konsantrasyonunun 

1. gün pik düzeye çıkması AFP’lerin türe bağlı kinetiğinin değişim göstermesi ve stres 

faktörleri ile ilişkilendirilebilir.   

Kuzularda neonatal dönemde serum Hp konsantrasyonun durumu ile ilgili literatür bilgi 

bulunmamaktadır. Ancak hem oğlaklarda (Ulutaş ve ark, 2017) hem de buzağılarda  

(Schroedl ve ark, 2003)  neonatal periyot boyunca serum Hp konsantrasyonlarının 

değişmediği rapor edilmektedir. Bu durumun; Hp’in karaciğerden sentez ve sekresyonunun 

doğumla indüklenen AFY’den farklı bir mekanizmayla gerçekleşmesi, diğer AFP’lerin 

artışına neden olan uyarıcı faktörlerlerin Hp sentezi için yeterli olmaması ve neonatal 

hayvanın karaciğerinin fonksiyonel olarak yeterli olmaması ile ilişkilendirilmektedir 

(Alsemgest ve ark, 1996; Werling ve ark, 1996; Dobryzsyca, 1997; Orro ve ark, 2008). Bu 

çalışmada oğlak ve buzağılarda olduğu gibi serum ortalama Hp konsantrasyonlarının 

doğumdan sonra düzeylerinin SAA düzeyinden farklı olarak zamanla gösterdiği değişimlerin 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü. Bu durumun diğer yazarların belirttiği 

nedenlerin dışında Hp’in uyarıldıktan sonra sentezlenmesi için geçen sürenin SAA’ya göre 

daha uzun olmasından dolayı kolostrum ve çevre adaptasyonu gibi stres faktörlerinden 

etkilenmesini kısıtlamasıyla ve Orro ve ark (2006)’ın belirttiği gibi fötal eritrositlerin 
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hemolizi ve buna bağlı olarak Hp katabolizmasının artışıyla ilişkili olabileceği 

düşünülmektedir.   

Bu çalışmada, kuzularda doğumdan hemen sonra 0. gün en düşük (3,48±0,55 mg/dL) 

serum Cp konsantrasyonu belirlenirken bu düzeyin zamanla arttığı ve 14. gün en yüksek 

seviyeye (14,34±0,87 mg/dL)  ulaştığı, 21. güne kadar yüksek seyrettiği ve sonrasında düşme 

eğilimi gösterdiği saptandı (Şekil 5). Cp’in dolaşımdaki bakır konsantrasyonunun %95’ini 

bağlayarak bu şekilde bakır transportunu sağladığı bilinmektedir (Krüger ve ark, 1995). Yeni 

doğan buzağıların bakır konsantrasyonunun yaşamın ilk üç haftasında ilk günlere göre önemli 

düzeyde arttığı bildirilmektedir (Tabrizi ve ark, 2011). Bu çalışmada da Blakley ve Hamilton 

(1985)’ un bildirdiği gibi, Cp aktivitesindeki ilk iki haftadaki yükselmenin, serum veya 

plazma bakır konsantrasyonları ile yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında 

Hernández-Castellano ve ark (2013) tarafından, kolostrum alan kuzuların plazmasında 

doğumdan sonraki 14. saat, kolostrum almayan kuzulara oranla Cp prekürsörünün aşırı 

ekspresyonunun gözlendiği rapor edilmektedir. Bu çalışmada kuzularda neonatal periyotta 

serum Cp konsantrasyonlarındaki değişimin AFY’ye yol açan diğer nedenlerin yanında, bu 

dönemdeki plazma bakır konsantrasyonundaki muhtemel değişim ve kolostrum alımı ile de 

ilişkili olabileceği kanısına varıldı.  

Fibrinojen de Cp gibi koyunlarda minör AFP olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, 

kuzularda neonatal periyotta plazma Fb düzeyinin Cp’de olduğu gibi doğum sonrası 0. gün en 

düşük konsantrasyonda (293,90 mg/dl)  bulunduğu ve sonrasında kademeli olarak artarak 14. 

gün (398,57±9,81 mg/dl)  pik seviyeye ulaşıp 21. güne (389,13±8,69 mg/dl) kadar bu 

konsantrasyonu koruduğu saptandı (Tablo 8, Şekil 6). Bununla birlikte, bu değerler koyunlar 

için rapor edilen fizyolojik aralıklar içerisindeydi (Peter ve ark, 2002). Benzer şekilde 

Knowles ve ark (2000) buzağılarda doğum sonrası iki haftalık periyotta plazma Fb 

düzeylerinin yavaş bir yükselme gösterdiğini ancak referans değerlerin dışına çıkmadığını 

bildirmektedir. Ulutaş ve ark (2017), neonatal oğlaklarda doğumdan sonraki 28. gün plazma 

Fb konsantrasyonunun pik yaptığı ancak neonatal periyot boyunca keçiler için bildirilen 

referans aralıklar içinde bulunduğunu vurgulamaktadırlar. Piccione ve ark (2008) tarafından 

neonatal oğlaklarda gerçekleştirilen başka bir çalışmada ise doğumdan sonraki 2. gün plazma 

Fb konsantrasyonunun pik yaptığı rapor edilmektedir. Sözü geçen çalışmada (Piccione ve ark, 

2008), plazma Fb düzeyindeki bu artışın, doğumda fetüste salgılanan glukokortikoidlerle 

ilişkili olabileceği ve Fb biyosentezinin,  Fb alt birim genlerinin transkripsiyonunun eşzamanlı 

aktivasyonunu indükleyen glukokortikoidler ve sitokinler tarafından düzenlendiği rapor 

edilmektedir. Bunun yanında Hernández-Castellano ve ark (2013), kolostrum alan kuzuların 
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plazmasında Fb α zincirinin kolostrum almayan kuzulara oranla yüksek düzeyde bulunduğunu 

rapor etmektedir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde bu çalışmada kuzularda doğumdan 

sonra ilk iki hafta içinde yükselen Fb konsantrasyonunun kolostrumla yavruya aktarılan 

sitokinlerin etkisiyle ve bu dönemde neonatal karaciğerin sentez kapasitesinin artışıyla ilişkili 

olabileceği düşünülmektedir.  

Bu çalışmada koyunlarda major AFP olan SAA’nın minör AFP’ler olan Cp ve Fb’e 

kıyasla daha kısa sürede yükseldiği görülmektedir. Neonatal kuzularda yapılan bu çalışmada 

AFP konsantrasyonlarının buzağı (Orro ve ark, 2008) ve oğlaklarda (Piccione ve ark, 2008; 

Ulutaş ve ark, 2017) yapılan çalışmalara göre farklı kinetik göstermeleri bazı yazarların (Jain 

ve ark, 2011; Ilıev ve Georgieva, 2016; Dinler ve ark, 2017) vurguladıkları AFP kinetiğinin; 

AFP’nin tipine, hayvan türüne ve doku hasarının derecesine bağlı olarak değişiklik 

gösterebileceği bildirimini desteklemektedir. 
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6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

 

Akut faz yanıt her zaman hastalık durumunda şekillenmeyip fizyolojik dönemin bir 

parçası olabilmektedir. AFP’lerin neonatal kuzularda sistemik düzeylerinin belirlenmesi ve 

kuzuların ekstrauterin yaşama adaptasyon sürecindeki değişikliklerin ortaya konmasının 

amaçlandığı bu çalışma sonucunda;   

• Kuzularda neonatal dönem boyunca AFP’lerden SAA, Cp ve Fb konsantrasyonlarının 

zamanla anlamlı değişiklikler gösterdiği ancak, Hp konsantrasyonunun zamana bağlı 

gösterdiği değişimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, 

• Serum SAA konsantrasyonunun doğumdan sonraki 1. gün diğer günlere göre anlamlı 

düzeyde yüksek bulunduğu, 

• Kuzularda serum Cp ve plazma Fb konsantrasyonlarının doğumdan sonraki 2 ve 3. 

haftalar arası diğer günlere göre yüksek seyrettiği, 

• Sözü geçen AFP’lerin neonatal kuzularda hastalıkların erken belirteci olarak 

kullanılması sırasında, bu proteinlerin neonatal dönemdeki fizyolojik değişimlerinin dikkate 

alınması gerektiği ve elde edilen tüm verilerin gelecekte yapılacak çalışmalarda referans 

olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı. 
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