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Bulaşıcı Ektimalı Koyunlarda Haptoglobin, Serum Amiloid A
ve Seruloplazmin Düzeylerinin Araştırılması
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Bu çalışmada, bulaşıcı ektimalı koyunlarda haptoglobin, serum amiloid A (SAA) ve seruloplazmin
düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 10 adet sağlıklı ve 20 adet bulaşıcı ektimalı
koyun kullanıldı. Kan örnekleri Vena jugularis’ten antikoagulansız tüplere alındı. Haptoglobin, SAA
ve seruloplazmin düzeyi kolorimetrik olarak tayin edildi. Ektima ile enfekte koyunların yapılan klinik
muayenesinde dudak bölgesi, comissura labium ve mukokutan bölgelerde kabuklanma, ateş, yeme
güçlüğü, iştahsızlık, zayıflama saptandı. Biyokimyasal olarak bulaşıcı ektima ile enfekte grup ile
sağlıklı koyunlar karşılaştırıldığında haptoglobin (P<0.01), SAA (P<0.01) ve seruloplazmin (P<0.05)
konsantrasyonunun arttığı saptandı. Sonuç olarak, AFP düzeyi ile klinik semptomlar arasında ilişki
olduğundan dolayı bulaşıcı ektima ile enfekte koyunlarda da haptoglobin, SAA ve seruloplazminin
yangı belirteci olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.
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Investigation of Levels of Haptoglobin, Serum Amyloid A, Ceruloplasmin in Sheep
with Contagious Ecthyma
In this study, it was aimed to determine haptoglobin, serum amyloid A (SAA), and ceruloplasmin
levels in sheep with contagious ecthyma. Twenty sheep with contagious ecthyma and 10 healthy
sheep were used in this study. Blood samples obtained from Jugular veins of animals were
collected into plain tubes. Haptoglobin, SAA and ceruloplasmin levels were measured
colorimetrically. When sheep with contagious ecthyma were compared with the animals in the
control group, haptoglobin (P<0.01), SAA (P<0.01) and ceruloplasmin (P<0.05) levels were
increased. In conclusion, haptoglobin, SAA, and ceruloplasmin can be used as inflammatory
markers in sheep infected with contagious ecthyma, since there is a relationship between AFP
level and clinical symptoms.
Key Words: Acute phase proteins, contagious ecthyma, sheep

Giriş
Kuzu ve oğlaklarda burun ucu, dudaklar ve ayaklarda ve yetişkinlerde memelerde
kabuklu papüller ile karakterize kontagiyöz viral bir hastalıktır. Etken poxviridae
familyasından epiteliyotropik bir virüs olan parapoxvirüstür. Zoonoz olması nedeniyle
veteriner hekimler, hasta bakıcılar, çobanlar, kasaplar gibi meslekler risk grubunda yer
almaktadır (1-3). 3 ile 6 aylık genç hayvanlarda nadiren de yetişkinlerde görülen bulaşıcı
ektima, her mevsim görülmekle beraber çoğunlukla anız tarlası gibi kuru sert otların
travmatik etkiye neden olduğu kuru mera döneminde daha sık oluşmaktadır. Virüs,
hasta hayvanlarla direkt (temas yoluyla) veya indirekt (bulaşık ahır, bakıcılar ve diğer
araç gereçlerle) olarak bulaşabilir. Dudak bölgesi, comissura labium ve mukokutan
bölgelerde başlangıçta kızarık papüller, vezikül, püstül ve kabuklanma, ateş, yeme
güçlüğü, iştahsızlık, zayıflama, topallık gibi semptomlar gözlenir (2, 4, 5).
Homeostaziste bozulmaya neden olan doku hasarı, yangı, enfeksiyona karşı
organizmanın gösterdiği bir reaksiyon olan akut faz yanıt (AFY), hepatositler ve periferal
dokularda üretilen akut faz proteinleri (AFP) olarak bilinen belirli proteinlerin üretimine ve
salınımına neden olmaktadır. AFP'lerin üretimi lokal doku hasarına yanıt olarak
inflamatuvar bölgeden salınan proinflamatuvar sitokinler tarafından kontrol edilir (6).
Serum konsantrasyonu yangısal uyarımın başlangıcından 24 ile 48 saat sonra en üst
seviyeye ulaşır ve enfeksiyonun iyileşmesiyle birlikte azalır. AFP'lerin bazılarının kan
düzeyleri artarken bazılarının ise azalmaktadır. Ruminantlarda haptoglobin ve serum
amiloid A (SAA) çok önemliyken seruloplazmin orta derecede önemli bir AFP’dir (7). Bu
AFP'lerin dolaşımdaki konsantrasyonları genellikle bozukluğun şiddeti ve doku hasarının
büyüklüğü ile ilgilidir. Bu nedenle, ruminantlarda serum haptoglobin, SAA ve
seruloplazmin konsantrasyonlarının ölçümü, tanısal ve prognozun yanısıra AFY’nin
değerlendirilmesinde kullanılabilir (7, 8).
Bu çalışmada, amacı bulaşıcı ektima tanısı konan koyunlarda haptoglobin, SAA ve
seruloplazmin düzeyinin diagnostik öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Gereç ve Yöntem
Araştırma ve Yayın Etiği: Bu çalışma, Kafkas
Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (KAÜHADYEK) Başkanlığının 2018-66 kodlu etik kurul onayı
ile yapılmıştır.
Hayvan materyali olarak 10 adet (6 dişi, 4 erkek)
sağlıklı ve 20 adet (17 dişi, 3 erkek) bulaşıcı ektima ile
enfekte 1-2 yaşlı Tuj ırkı koyun kullanıldı. Hayvanların
genel klinik muayenesi yapılarak, klinik bulgulara göre
bulaşıcı ektima teşhisi konuldu. Kan örnekleri Vena
jugularis’ten antikoagulansız tüplere alındı. Kan
örneklerinden elde edilen serumlar analiz edilinceye
kadar -20 ⁰C’de saklandı.
Serum haptoglobin konsantrasyonu Skinner ve ark.
(8)’nın tanımladığı hemoglobin bağlama kapasitesinin
belirlenmesi ile seruloplazmin, Colombo ve Richterich
(9)’in tanımladığı p-fenilendiamin oksidaz aktivitesine
dayanan kolorimetrik yöntemle, SAA ise ticari test kiti
(Tridelta phase range, İrlanda) ile prosedürüne uygun
olarak belirlendi.
Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS
Windows 20.0 paket program kullanılarak değerlendirildi.
Kolmogorov-Smirnov testi ile normal dağılım gösteren
grupların karşılaştırılmasında Student’s t-testi kullanıldı.
Yapılan tüm istatistiksel analizlerde P<0.05 anlamlı
kabul edilmiştir. Parametrik verilerin analiz sonuçlarının
görselleştirilmesinde kullanılan grafikte ise ortalama ve
standart hata değerleri kullanılarak hazırlanmıştır (10).
Bulgular
Ektima ile enfekte koyunların klinik muayenesinde
dudak bölgesi, comissura labium ve mukokutan
bölgelerde kabuklanma, ateş, yeme güçlüğü, iştahsızlık,
zayıflama saptandı. Bulaşıcı ektima ile enfekte grup ile
sağlıklı koyunlar karşılaştırıldığında serum haptoglobin
(P<0.01), SAA (P<0.01) ve seruloplazmin (P<0.05)
konsantrasyonunun arttığı saptandı (Şekil 1).

Şekil 1. Klinik olarak sağlıklı ve bulaşıcı ektimalı koyunlarda
haptoglobin, SAA ve seruloplazmin düzeyleri (*: P<0.05, **:
P<0.01)

Tartışma
Yapılan klinik muayene sonucu kaynaklardaki (2, 4,
11) bildirimlerle uyumlu olarak ektima ile enfekte
hayvanlarda dudak bölgesi, comissura labium ve
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mukokutan bölgelerde kabuklanma, ateş, yeme güçlüğü,
iştahsızlık ve zayıflama belirlendi.
Yangı, doku hasarı ve enfeksiyon sonucunda
karaciğerde pozitif AFP’lerin serum düzeyi artış
gösterirken, negatif AFP’lerin azaldığı bildirilmektedir.
Haptoglobinin serbest hemoglobin ile kararlı kompleksler
oluşturması ve bu yolla demir kaybını önleyerek
bakteriostatik etki oluşturmasının yanı sıra lipid
metabolizmasının
düzenlenmesinde
ve
immünomodülatör olarak immün sistemin uyarılması gibi
birçok fonksiyonu bulunmaktadır (12). Pozitif bir AFP
olan haptoglobinin bakteriyel (13, 14), viral (15, 16) ve
paraziter (17-19) hastalıklarda arttığı bildirilmiştir. Ektima
ile enfekte koyunlarda yapılan bir çalışmada (20)
haptoglobin ve fibrinojen oranının istatistiksel olarak
anlamlı artış gösterdiği rapor edilmiştir. SAA’nın yangısal
olayların şiddet ve yaygınlığının belirlemesinde,
prognozda ve uygulanan tedavinin başarısının
değerlendirilmesinde kullanılabileceği bildirilmektedir (8).
Kolesterolün hepatositlere taşınması, nötrofillerin
oksidatif yıkımlanmasını engellemesi, monositlerden
kalsiyum salınımının uyarılması gibi fonksiyonları
bulunan SAA’nın sığırlarda serum düzeyi düşük olmakla
birlikte yangısal durumlarda artış göstermektedir (12,
21). Ayrıca SAA’nın bakteriyel (14, 22, 23), viral (15, 24)
ve
paraziter
enfeksiyonlarda
(18,
19,
25),
operasyonlardan sonra (26) arttığı bildirilmiştir. Bu
çalışmada da ruminantlarda major AFP olan haptoglobin
ve SAA konsantrasyonun arttığı belirlenmiş olup bu
durumun oluşan doku harabiyeti ile ilişkili olabileceği
düşünülmektedir.
Bir α-2 globulin olan seruloplazmin bakırın
taşınması, toksik demirin toksik olmayan demire
oksitlenmesi ve antioksidan etki gibi fonksiyonlara
sahiptir. Bakır antioksidan sisteme aracılık eden çeşitli
enzim düzeyleri üzerine etki ederek immün fonksiyonun
artmasını sağlar. Seruloplazmin doku onarımında rol
alan lizil oksidaz ve bakır-çinko süperoksit dismutaz
enzimlerine bakır taşınmasına aracılık etmektedir ve
antioksidan sistemde rol almaktadır. Ayrıca hücreleri
oksidatif zararlara karşı korumaktadır. Şayet serum
seruloplazmin düzeyi düşerse fagositoz ve antimikrobiyal
aktivite de düşmektedir. Bu nedenle yangısal durumlarda
bu enzime ihtiyaç artmaktadır (27). Yapılan çalışmalarda
bakteriyel (13, 14, 22), viral (15, 16, 28), paraziter (25,
29-31), omfalit (32), koyunlarda güç doğum (33),
peripartuent dönem (34) ve ineklerde progesteron-salan
vajina
içi
araç
(PRID)
uygulamasında
(35)
konsantrasyonunun önemli düzeyde arttığı rapor
edilmiştir. Çalışmada da bulaşıcı ektima ile enfekte
koyunlarda seruloplazmin sentezinin arttığı belirlendi.
Seruloplazmin
konsantrasyonundaki
yükselmenin
nedeninin
savunma
sistemindeki
hücrelerin
antimikrobiyal ve fagositotik etkisindeki artıştan
kaynaklandığı düşünülmektedir.
Sonuç olarak, AFP düzeyi ile klinik semptomlar
arasında ilişki olduğundan dolayı bulaşıcı ektima ile
enfekte koyunlarda da haptoglobin, SAA ve
seruloplazminin yangı belirteci olarak kullanılabileceği
kanısına varıldı.
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