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ÖZET: Bu çalışmada miks helmint enfeksiyonlu keçilerde serum haptoglobin, serum amiloid-A ve seruloplazmin konsantrasyonlarının 
belirlenmesi amaçlandı. Araştırmada dışkı mikroskobisinde mide-bağırsak nematodları (Trichuris spp. ve Trichostrongylidae spp.) ve 
karaciğer trematodları (Fasciola spp.) saptanan 12 keçi ile hiçbir paraziter enfeksiyonu ve diğer hastalıkları bulunmayan 6 keçiden oluş-
turulan toplam 18 hayvan kullanılmıştır. Miks helmint enfeksiyonlu keçilerde, haptoglobin (p0, 001) ve serum amiloid-A (p0, 05) 
konsantrasyonlarının kontrol grubuna göre önemli düzeylerde yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, miks helmint enfeksiyonlu 
keçilerde haptoglobin ve serum amiloid-A konsantrasyonlarının arttığı belirlenmiş ve bu artışın prognoz ve sağaltım etkinliğinin kontrolü 
açısından klinik öneminin belirlenmesi için detaylı çalışmalara gereksinim olduğu kanısına varılmıştır.  
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Haptoglobin, Serum Amyloid-A and Ceruloplasmin Concentrations in Goats with Mixed Helminth Infection 
SUMMARY: In this study, the concentrations of haptoglobin, serum amyloid A and ceruloplasmin were measured in goats with mixed 
gastrointestinal infections of nematodes and liver trematodes. Twelve patients who were diagnosed as having mixed helminth infection 
after detection of Trichuris spp., Trichostrongylidae spp. and Fasciola spp. and six healthy controls participated in the study. The con-
centrations of the acute phase proteins (haptoglobin p0.001; serum amyloid-A p0.05) were significantly higher in the goats with 
mixed gastrointestinal infection with nematodes and liver trematodes than the control goats. As a result of this study, we determined that 
the concentrations of haptoglobin and serum amyloid-A increased in goats with mixed helminth infection but further studies of the clini-
cal importance of those increases in relation to prognosis and monitoring therapy of helminthic infections in goats should be made. 
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GİRİŞ
Akut faz yanıt (AFY); enfektif, immunolojik, neoplastik, 
travmatik, paraziter veya diğer nedenlere bağlı doku hasarının 
oluşmasından kısa bir süre sonra ortaya çıkan non-spesifik bir 
reaksiyondur (5). AFY, doku hasarının olduğu bölgede aktive 
edilmiş lökositlerden salınan interlökin 1 (IL-1), interlökin 6 
(IL-6) ve tümor nekrozis faktor-  (TNF ) gibi proinflamatör 
sitokinler tarafından stimüle edilir (12, 18). Bu sitokinler 
enfeksiyöz hastalıklara ve yangıya karşı primer yanıtı yönetir 
ve sistemik reaksiyonları geniş bir aralıkta stimüle eder. Kara-
ciğerde bu sitokinler akut faz proteini (AFP) olarak bilinen 
glikoproteinlerin üretimini ve plazma salınımını stimüle eder-
ler (4, 12). AFP’leri açısından türler arasında önemli farklılık-

lar bulunmaktadır. İnsan, köpek ve domuzlarda C-reaktif pro-
tein (CRP) en önemli AFP olup, AFY sırasında plazma kon-
santrasyonu 100-1000 kata kadar artar (6). Buna karşın AFY 
sırasında serum konsantrasyonu insan ve domuzlarda 5-10 kat 
artan haptoglobin (Hp) sığırlarda 1000 kata kadar artışla en 
önemli AFP olarak görülmektedir (1, 21, 22). Serum amiloid-
A (SAA) ve seruloplazmin (Cp) ise insan ve birçok evcil hay-
vanda önemli AFP’dir (3). Veteriner Hekimlikte son yıllarda 
türe özgü AFP’in ölçümünün önemi, hastalıkların tanı, ayırıcı 
tanı, prognoz, sağaltım etkinliğinin belirlenmesi ve sürü sağlığı-
nın kontrolünde gün geçtikçe artmaktadır (3, 4, 12). Hp, SAA ve 
Cp sığır ve koyunlarda önemli AFP’lerdir (1, 3, 5, 9, 25).  

Endoparaziter enfeksiyonlarda AFP’lerindeki değişimler sınır-
lı sayıdaki çalışmada değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, kö-
peklerde Trypanosoma brucei (20), Babesia canis (15, 24) ve 
Leishmania infantum (17), sığırlarda Theileria annulata (11), 
Cryptosporidium parvum (6) ve Dictylocalus viviparus (8) 
enfeksiyonlarında AFP’lerinde değişimler rapor edilmiştir. 
Keçilerde, AFY proinflamatör sitokinler veya bu sitokinleri 
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aktive eden ajanların verilmesiyle klinik, hematolojik ve se-
rum iz element konsantrasyonlarındaki değişim altında değer-
lendirilmiş (14, 26, 27), bir çalışmada da (28) subklinik 
mastitisin tanısı için sütte SAA konsantrasyonu ölçülmüştür. 
Ancak keçilerde ruminantlarda önemli AFP’leri olarak görü-
len serum Hp, SAA ve Cp konsantrasyonlarının değerlendiril-
diği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmada, mide-
bağırsak nematodları ve karaciğer trematodları ile doğal miks 
enfekte keçilerde serum Hp, SAA ve Cp konsantrasyonlarının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada Aydın ilinde 1-2 yaşlı, her iki cinsiyetten 6 sağ-
lıklı (kontrol grubu) ve 12 miks helmint enfeksiyonlu (hasta 
grubu) olmak üzere 18 kıl keçisi kullanılmıştır. Hasta grubunu 
oluşturan keçiler bir yetiştiricinin 30 başlık sürüsünde ölüm, 
zayıflama veya gelişme geriliği şikayeti ile Adnan Menderes 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Da-
lına başvurması üzerine belirlenmiştir. Sürünün genel değer-
lendirmesini takiben keçilerin klinik muayeneleri yapılmış ve 
12 hasta keçiden dışkı ve kan örnekleri alınmıştır. Kontrol 
grubunu oluşturan 6 keçi de aynı ilde uygun bakım ve besleme 
koşulları altında tutulan ve hiçbir paraziter enfeksiyonu ve 
diğer hastalıkları bulunmayan bir sürüden sağlanmıştır. 

Dışkı örneklerinin, flotasyon ve sedimentasyon yöntemleri ile 
kontrolleri yapılmış, Modifiye Mc Master yöntemi ile gram 
dışkıdaki yumurta sayıları belirlenmiştir. Ayrıca dışkı kültürle-
ri yapılarak Trichostrongylidae spp. yumurtalarının cins düze-
yinde tespitleri yapılmıştır. 

Kan örnekleri oda sıcaklığında 1 saat bekletildikten sonra 
3000 rpm’de 15 dakika santrifüj edilerek serum örnekleri ay-
rılmış ve analiz yapılıncaya kadar -20 0C’de saklanmıştır. 
Hemoglobin konsantrasyonu (Hb) hemiglobinsiyanit, 
hematokrit (Hkt) değer mikrohematokrit, total lökosit (T.L.) 
kamera sayım ve eozinofil sayıları da formül lökosit yönte-
miyle belirlenmiştir (13). Serum total protein (TP) ve albümin 
konsantrasyonları kolorimetrik yöntemle ticari test kitleri kul-
lanılarak ölçülmüştür. Serum Hp ve SAA analizleri ELISA 
cihazında (Anthos 2010, Anthos Labtec Instruments, Salzburg, 
Austria), ticari test kitleri kullanılarak (Tridelta Development 
Ltd, Greystones, Ireland) üretici firmanın çalışma prosedürle-
rine göre belirlenmiştir. Serum Cp konsantrasyonu Sunderman 
ve Numato’nun (23) bildirdiği yöntemle spektrofotometrik 
(Schimatzu UV-1601, Japan) olarak ölçülmüştür.  

Hematolojik ve serum biyokimyasal parametrelerinin aritme-
tik ortalaması ( X ), standart hataları (Sx) ve minimal-
maksimal değerleri (Xmin-Xmax) hesaplanmıştır. Dağılımlar 
kontrol edilerek normal dağılım göstermeyen verilere (albü-
min, Hp) logaritmik dönüşüm uygulanmıştır. Dönüştürülmüş 
değerleri normal dağılım gösteren ve varyansları eşit olan 
(albümin) ile dağılımları normal ve varyansları eşit parametre-
lerin (Hkt, Hb, TP) gruplar arası farklılığı, bağımsız gruplar 

için t-test ile değerlendirilmiştir. T testi varsayımlarının sağla-
namadığı parametrelerin (eozinofil, Hp, SAA, Cp) gruplar 
arası farklılığı Mann-Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. 
Olasılık (p değeri)  0, 05 anlamlı kabul edilmiştir. İstatistiksel 
değerlendirmelerde SPSS 10, 0 programı kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Miks helmint enfeksiyonu şüpheli 12 keçinin klinik muayene-
sinde; kaşeksi veya zayıflama, depresyon, anoreksi veya 
inappetenz, kıl örtüsünün parlaklığını kaybetmesi ve lokal kıl 
dökülmelerinin olduğu gözlenmiştir. Konjuktiva ve mukoza-
larda 4 hayvanda hafif, 3 hastada orta ve 5 hasta da ise şiddetli 
solgunluk tespit edilmiştir. On iki hastanın 4’ünde çene altında 
durgunluk ödemi, 5 hayvanda ishal olduğu belirlenmiştir. 

Dışkı muayene sonuçlarına göre hasta grubundaki keçilerin 
tamamının Fasciola spp., Trichuris spp. ve Trichostrongylidae 
spp. ile enfekte olduğu saptanmıştır. Mc Master yöntemi ile 
her iki gözde hastaların tamamında yumurtalar belirlenmiş ve 
EPG değerlerinin 7 hayvanda Fasciola spp. 100-1300, 6 keçi-
de Trichuris spp. 50-650 ve 12 hastada Trichostrongylidae 
spp. için de 250-10100 arasında değiştiği belirlenmiştir.  

Kontrol ve hasta grubunu oluşturan keçilerin hematolojik ve se-
rum biyokimyasal bulguları Tablo 1’de özetlenmiştir. Kontrol 
grubuna göre miks helmint enfeksiyonlu keçilerin Hkt değer ile 
Hb, serum TP ve albümin konsantrasyonlarının önemli düzeyde 
(p<0, 001) düşük olduğu belirlenmiştir. Miks helmint enfeksiyon-
lu keçilerin ortalama eozinofil sayısı (p<0, 01), serum Hp (p<0, 
001) ve SAA (p<0, 05) konsantrasyonlarının kontrol grubuna göre 
anlamlı düzeylerde yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. Hasta ve kontrol grubundaki keçilerde hematolojik ve  
biyokimyasal bulgular 

Parametreler 

Hasta grubu 
(n=12) 
X±Sx 

(Xmin-Xmax) 

Kontrol grubu 
(n=6) 

X ±Sx 
(Xmin- Xmax) 

p 

Hkt (%) 15.2±1.2 
(7,0-20,0) 

24.5±1.6 
(19,0-29,0) *** 

Hb (g/dl) 5.48±0.39 
(2,79-6,78) 

8.41±0.34 
(7,23-9,38) *** 

T.L. (x103/µl) 9,567±1,362 
(3,475-17,975) 

7,750±0,920 
(4,200-10,300) ö.d. 

Eozinofil 
(x103/µl) 

2,236±0,460 
(0,156-4,016) 

0,322±0,072 
(0,072-0,540) ** 

TP (g/dl) 6.29±0.24 
(5,3-8,2) 

7.70±0.24 
(7,09-8,70) *** 

Albümin (g/dl) 2.25±0.16 
(1,5-3,2) 

3.30±0.11 
(2,70-3,40) *** 

Hp (mg/ml) 0.520±0.11 
(0,25-1,40) 

0.120±0.05 
(0,12-0,14) *** 

SAA (µg/ml) 12.58±1.40 
(6,50-23,45) 

8.40±1.77 
(4,20-12,65) * 

Cp (mg/dl) 13.19±1.64 
(4,02-19,20) 

9.38±1.60 
(4,97-11,85) ö.d. 

* p 0, 05; ** p 0, 01; p 0, 001; ö.d.= önemli değil 
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TARTIŞMA 

AFP’ler doku hasarının spesifik göstergeleridir ve ölçümünün 
veteriner hekimlikte de potansiyel kullanımı vardır (12). 
AFY’ın farklı türlerde ve farklı patolojik durumlarda değişik-
lik göstermesi (6, 12) nedeniyle özel bir hastalıkta değerinin 
belirlenmesi için detaylı çalışmalara gereksinim duyulmakta-
dır. Bu bağlamda hepatositleri stimüle eden değişik faktörlerin 
doğrudan AFP’leri sentezini ve plazma konsantrasyonlarında 
artışına yol açtığı köpek, sığır ve koyunlarda birçok bakteriyel 
ve viral enfeksiyon ile yangısal modelde ortaya konulduğu 
görülmüş, doğal mide-bağırsak nematod ve/veya karaciğer 
trematod enfeksiyonlarında ise pozitif AFP’lerin durumuna 
ilgili bir yayına rastlanmamıştır.  

Mide-bağırsak nematod ve karaciğer trematod enfeksiyonla-
rında anemi, eozinofili hipoproteinemi ve hipoalbüminemi 
sıklıkla belirlenen labotratuvar bulgulardır (7, 13). Bu enfeksi-
yonlarda gelişen aneminin patogenezisi kompleks olup, dış-
kıyla kayıp yanında ergin parazitlerin kan emmeleri sonucu 
demir rezervlerinin sürekli azalması, yangıya bağlı olarak 
demirin depolardan plazmaya verilmesindeki azalma, eritrosit-
lerin yaşam süresinin kısalması ve parazitler tarafından salgı-
lanan maddeler rol oynar (13). Eozinofilinin en önemli nedeni 
helmint enfeksiyonlarıdır. Parazit proteinine bir duyarlılık 
oluştuğunda ve vücuda parazitin proteini veya salgı ürünü 
bırakıldığında gelişir ve parazitik antijenlere karşı immun 
yanıtın önemli bir göstergesidir (13). Hipoproteinemi de temel 
olarak albümin sentezinin azalması, kaybının artması ve vü-
cutta dağılımının bozulması sonucu gelişir (16). Diğer taraftan 
albüminin katabolizması doku hasarı ve yangısal durumlarda 
artar. Yıkılım ile beraber serum albümin % 20-50 oranında 
azalır. AFY sırasında pozitif akut faz proteinlerinin hepatik 
mRNA’lardan sentezi, normalde sentezlenen albüminin serum 
konsantrasyonunda azalma ile birleşir (4, 12). Dolayısıyla 
artan AFP’leri sentezine, serumda albümin ve TP konsantras-
yonlarının azalması eşlik eder. Bu çalışmada sağlıklı keçilere 
göre, hasta grubunu oluşturan keçilerde Hkt değer ve Hb kon-
santrasyonunun önemli düzeylerde düşük bulunması anemi-
nin, serum TP ve albümin konsantrasyonundaki azalmanın 
hipoproteinemi ve hipoalbüminin, eozinofil sayısındaki önem-
li artış da eozinofilinin geliştiğini göstermiştir (Tablo 1).  

Sığır ve koyunlarda en önemli pozitif AFP’nin Hp olduğu 
bildirilmekte, SAA ve Cp her iki türde de önemli AFP olarak 
değerlendirilmektedir (21, 25). Sağlıklı sığır ve koyunlarda 
serum Hp, SAA ve Cp konsantrasyonları birçok çalışmada 
değerlendirilmiş; ancak söz konusu parametrelerin keçilerde 
referans değerlerinin belirlendiği bir çalışmaya rastlanılma-
mıştır. Bu nedenle bu çalışmada kontrol grubunu oluşturan 
keçilerde belirlenen Hp, SAA ve Cp konsantrasyonlarının bir 
kıyaslaması yapılamamıştır. Bununla birlikte sağlıklı keçilerde 
0.120 ± 0.05 mg/ml olarak belirlenen ortalama serum Hp kon-
santrasyonun (Tablo 1), sığır (1) ve koyunlarda (21, 25) bildi-
rilen değerlere benzer olduğu görülmüştür. Sağlıklı koyunlar-

da serum Cp konsantrasyonunun 12, 68 ile 26, 50 mg/dl ara-
sında olduğu belirlenmiş ve referans aralığının genişliği yem-
lerdeki bakır içeriklerinin farklı olması ve mevsimsel değişim-
le ilişkilendirilmiştir (25). Bu çalışmada sağlıklı keçilerde 
ortalama 9.38 ±1.60 mg/dl olarak belirlenen serum Cp kon-
santrasyonunun koyunlar için bildirilen değerlerden (25) dü-
şük olması, tür farklılığı ve/veya beslenme ile ilişkili olabile-
ceği düşünülmüştür.  

Haptoglobin, SAA ve Cp’in serum konsantrasyonlarının sığır 
ve koyunlarda cerrahi travma, mastitis, bakteriyel ve viral 
solunum sistemi enfeksiyonları (9, 25), Theileria annulata 
(11), Cryptosporidium parvum (6) ve Dictylocalus viviparus 
(8) enfeksiyonlarında farklı düzeylerde arttığı ve bu proteinle-
rin ölçümünün tanı, prognoz, sağaltım etkinliğinin kontrolü ve 
sürü sağlığının belirlenmesinde kullanılabileceği belirtilmiştir. 
İnsan ve evcil hayvanlarda artış düzeylerine göre pozitif AFP, 
yaklaşık %50 artış gösteren (Cp ve komplement faktör 3), 2-3 
kat artanlar (Hp, fibrinojen, antiproteaz aktiviteli α-globulinler 
ve lipopolisakkarit bağlayıcı protein) ve 5-1000 kat artış gös-
terenler (CRP ve SAA) olmak üzere 3 grupta değerlendiril-
mektedir (4, 12). Enfeksiyon durumlarında belirtilen AFP’deki 
artış düzeyinin, enfeksiyonun türüne, şiddetine ve seyrine göre 
değiştiği birçok deneysel ve doğal bakteriyel ve viral hastalık-
ta ortaya konulmuştur (12, 25). Bu çalışmada mide-bağırsak 
nematod ve karaciğer trematodları ile miks doğal enfekte keçi-
lerde serum Hp, SAA ve Cp konsantrasyonları sırasıyla; 0, 
520 ± 0.11 mg/ml, 12.58±1.50 µg/ml ve 13.19 ±1.64 mg/dl 
olarak belirlenmiş ve kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı 
artışın Hp’de 4, 5, SAA’da ise 1, 5 kat düzeyinde olduğu gö-
rülmüştür (Tablo 1). Serum Hp ve SAA konsantrasyonlarında 
önemli düzeylerdeki bu artışlar keçilerde mide-bağırsak 
nematod ve karaciğer trematod enfeksiyonlarının bir AFY 
oluşturduğunu göstermiştir. Bu durum migrasyonu doku hasa-
rına ve lokal yangıya yol açan parazitlerin AFY oluşturması ve 
buna bağlı olarak pozitif AFP’lerin serum konsantrasyonları-
nın artması (10) ile açıklanabilir. Akut enfeksiyonlarla kıyas-
landığında kronik enfeksiyonlarda protein malnutrisyonu ve 
açlık hepatik protein sentezinde depresyona yol açarak pozitif 
AFY’ın tam olarak oluşmasını engellemektedir (12). Bu ça-
lışmada mide-bağırsak nematodları ve karaciğer trematod-
larından ileri gelen kronik seyirli helminthiosisde hastalardaki 
malnutrisyon ve anoreksinin serumda pozitif AFP’lerinin kon-
santrasyonlarındaki artışı sınırlandırdığı düşünülmüştür. 
Helminthiosisli keçilerde Hp, SAA ve Cp konsantrasyonun 
durumuna ilgili bir yayına rastlanmamakla birlikte, belirlenen 
artışlar sığır (1, 8) ve (21, 25) koyunlarda bazı patolojik du-
rumlarda bildirilenlere benzer bulunmuştur.  

Ruminantlarda mide-bağırsak nematod ve karaciğer trematod 
enfeksiyonlarının tanısında klinik bulgular ve dışkı muayenesi 
önemli yer tutar. Söz konusu enfeksiyonda klinik bulgular 
hayvanın yaşı, enfeksiyonun şiddeti ve seyrine göre önemli 
farklılıklar göstermektedir (2, 7). Diğer taraftan dışkı muaye-
nesinde helmint yumurtalarının belirlenmesi, etken veya et-
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kenlerin ergin dönemde bulunmasına ve muayenenin yumurta 
üretiminin olduğu döneme rastlamasına bağlıdır. Ayrıca, dışkı 
ile yumurta atılımının gün içinde bile büyük saptamalar göste-
rebilmesi ve yetiştiricilerin çoğunlukla bilinçsiz antelmentik 
kullanmaları, dışkı muayene sonuçlarını etkilemektedir. He-
matolojik bulguların da başta enfeksiyonun şiddet ve seyri 
olmak üzere birçok faktörden etkilenerek yanlış pozitif veya 
negatif sonuç vermesi (2, 21, 22) tanısal önemini sınırlandır-
maktadır. Klinik bulgular ve dışkı muayene sonuçlarına göre 
bu enfeksiyonların prognoz ve uygulanan bir antelmentiğin 
sağaltım etkinliğinin ortaya konulmasında da güçlüklerle kar-
şılaşılmaktadır (19). Bu nedenlerle sürüde mide-bağırsak 
nematod ve karaciğer trematod enfeksiyonlarının prognoz ve 
sağaltım etkinliğinin ortaya konulmasında serum Hp ve SAA 
konsantrasyonlarının ölçümü anlamlı non-invaziv bir yöntem 
olabilir.  

Sonuç olarak, miks helmint enfeksiyonlu keçilerde serum Hp 
ve SAA konsantrasyonlarının önemli düzeylerde arttığı belir-
lenmiş ve bu değişikliğin söz konusu enfeksiyonlarda klinik 
öneminin ortaya konulması için detaylı çalışmalara gereksini-
nim olduğu kanısına varılmıştır. 
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