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KUZULARDA DENEYSEL OLUŞTURULAN AKUT SOLUNUM SiSTEMi
ENFEKSiYONLARININ TEŞHisiNDE ARTER iYAL KAN GAZLARıNı N ÖNEMi
Mahmut Ok 1@ Hasan Güzelbekteş1

ismail Şen 1

Alparslan Coşkun"

The Importanee of Arterial B100d Gases in The Diagnosis of ExperimentaIly
Indueed Respiratory Tract Diseases in Lambs
ÖZet: Bu araştı rmada, kuzularda deneyseloluşturulan solunum sistemi enleksiyonlarının teşhisinde arteriya l ve

venöz kan

gazların ı n önem ini belirlemek ve hangi parametrelerin hastalığın teşh isinde daha güvenilir olduğunu ortaya koyma k
amaçlanmıştı r. Kuzular deneme (7 kuzu) ve kontrol (6 kuzu) grubu olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Kuzulara Pastörella he-

molitica (8x 10a bakteri/ml), Klebs iella pnömon i (8x10 a bakteri/ml) ve Parainf1uenza 3 virus şuşlan traka içi verilerek enleksiyon ol uşturu ldu . Kontrol grubundaki kuzulardan bir kez arteriyal ve venöz kan örnekleri alınırken, deneme grubundaki
kuzulardan enleksiyonun 1., 2., 3. ve 4. günlerinde arteriyal ve venöz kan örnekleri alınd ı. Deneme grubu kuzuların WBC
sayısı (p<O.001) , beden ıs ısı (p<O.OO1), kalp (p<O.01) ve solunum sayı ları (p<O.001)
kontrol grubuna göre öneml i oranda
yüksekt i. Arteriyal kan gaz larında sadece pC02'de farklılık (p<O.01) gözlenirken, venöz kan gazlarında pH (p<O.01), pC02
(p<O.01), p02(p<O.05) ve 02SAT (p<O.05) düzeylerinde kayda değer farklılık tespit edildi. Histopatolojik muayenede deneme grubu kuzu ların akciğerlerinde intertisiyal ve apseli pnömoni gözlend i. Sonuç olarak, kuzu ların akut akciğer enleksiyon larında arteriyal kan gazların çok fazla etkilenmediği ve çoğunlukla venöz kan gazlarının etkilendiğ i , bu yüzden hastalığın teşh isinde venöz kan gazlarının değerlendirilmesi ile daha sağlıklı sonuç alınabileceği kanısına varıld ı .
Anaht ar Kelimeler : Solunum yolu hastalığı , arteriyal ve venöz kan gazları , kuzu
Summary: The importance of artertat and venouse blood gas in the diagnosis of experimentally induced respiratory tract
diseases in lambs and to the most reliable which parameters in the diagnosis of disaese were aimed to determ ine in this
study. The lambs divided to control ( 6 larnbs) and experimental ( 7 lambs) groups. Pasteurella haemolytica (8x10 a CFUI
ml), Clebs iella pneumoniae (8x10 a CFU/ml) and Paraenfluenza 3 viruse were inoculated by intratracheal lor induced respiratory tract diseases in the lambs (experimental groups) . Blood samples were taken from the femora l arteria and the jugular vein once in the control group of lambs . Blood samples were taken Irom the femoral arteria and the jugular vein on
days llh , 2th, 3th , and 4th ol the inlection in the exper imental group ol lambs . T he WBC (p<O.001) , body temperature
(p<O.001) , respiratory rate (p<O.OO1), and heart rate (p<O.01) were significantly increased in the experimental group of
lambs compared with the control group ol lambs . pH (p<O.01), pC02 (p<O.01), p02 (p<O.05), and oxygen saturation
(p<O.05) in venouse blood were significantly different in the the experimental group ol lambs compared with the control
group ol lambs . pC02 (p<O.01) in arterial blood was significantly ditterent in the the exper imenta l group of lambs compar ed
with the control group of lambs . In the histopath ologic examination, interstitial pneumonia and pneumonia with abcessat ion was determined in the lung of experimental group ol the lambs. The results ol this study showed that, arterial
blood gases did not inlluenced in acute respiratory enleetion, but venouse blood gases did more inlluenced in acute respiratory disease , therelore, evaulation ol venouse blood gases in the diagnosis of respiratory disease was fou tıd to more
benilicaL.
Key Wo rds : Respiratory tract disease, arterial and venouse blood gases, lamb

G iriş
Kuzu ların

solunum sistemi

yetiştirici liğ inin yaygın
y ıl g e n iş çap l ı

Ge l i ş

maktadır. Hastalığın oluşumunda çeş itli

olarak

hastalıkları,

yapıldığ ı

koyun

ülkelerde her

ölüm ve ekonomik kayıplara neden 01-

faktörler rol
Solunum sistemi h astalı kl arı enfeksiyöz (viral-bakteriyal-fungal, paraziter), toksik
gazlar, yabancı cisim, travma, tümoral, kardiyak ve
kojenital nedenlere bağl ı şekillenebil ir (Trigo ve ark.,
oynamaktadır.
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1984; Aslan ve ark., 1993; Çimtay ve ark., 2000 ; Birdane , 2001, Kalfa ve ark., 2001 , Malazdrewich ve
ark., 2001, Ş entürk ve ark ., 2002 ; Apley, 2003) . Hasta lı ğ ı n o lu şumund a en etkili olan bakteri pastöre lla
türleridir (Reinhold, 1993; Scott ve Jones, 1998 ; Cassier ve ark., 200 1). Kuzularda en çok izole ve identifiye edilen P. hemoli tika. gene llikle akut öldürüc ü
pnömoni ile birlikte pleuritis ve perikarditise yol
açmaktad ı r (Gilmour, 1990; Balı ve ark., 1993 ; Davies ve ark., 2003). Pastörella hemolitika, Klebsiella
pnömon i, Adenovirus, Respirator Sinsiyal virus veya
Reovirusla birlikte hasta lı k o luştuğunda ölüm oran ı
daha da a rtmaktadı r (Aytuğ, 1987, Gilmour , 1990,
Ok ve ark., 1995). Maleno ve ark. (1988), pneumonili
kuzu ların akciğer, traka ve nazal mukuslarından mikoplazma ve P. hemolitika izole etmişlerdir. Ok ve
ark. (1995), kuzu enzootik bronkpneumonilerinin etiyolojisinde bakteriyal etkenle rden en fazla pastörella
türlerinin etkili ol duğunu bel ir lem iş lerdir. Bununla birlikte Aslan ve ark. (2002), solunum yolu h astal ı klı
buzağılardan
alın ı n
bronko-alveolar lavaj sıvısı
örnekleri nden yapı lan bakte riyel ekim sonucunda en
fazla P. hemolitika'ya rastl a mışl ardır.

Kuzulara Pastörella hemol itica (8x1OS bakteri/
ml) (Trigo ve ark., 1984) , Klebsiella pnömoni (8x10 a
bakteri/ml) ve Parafluenza 3 virus şuşu trakea içi verilerek enfeks iyon oluşturuldu . Pastörella hemo litika
(8x10a bakteri/ml ) 3 kez 2 gün aralıkla traka içi verild iği halde enfeksiyon o luşturulamad ı. ikinci denemede trakea içi Pastörella hemol itika (8x1OS bakteri/mi) ile birlikte Parainfluenza 3 virusu verildiğ i
halde yine enfeks iyon oluşturulamad ı. Ciddi stres ile
birlikte ( ha vas ı z ve dar kulübede tutma , amonyak
koklatma , üzerini ı sl atma) kuzulara Pastörella hemolitika (8x1OS bakteri/ml) ve klebsiella pnömon i
(8x108 bakteri/ml) suşları ile birlikte parafluenza 3
virus şuşu verildikten 2 gün sonra enfeks iyon o luştu .
Bütün kuzula rdan venöz ve arteriyal kan
örnek leri al ındı . Venöz kan örnek leri vena jugularis'ten, arteriyal kan örnekleri ise ' arteria femoralls'ten alınd ı. Arter kanı arka bacağ ın iç
yüzenden seyreden arter ia femora lis'e direk iğ ne ile
girilerek alınd ı. Kontrol grubundaki kuzulardan bir
kez, deneme grubundaki kuzu lardan enfeksiyonun
1., 2., 3. ve A . günlerinde olmak üzere 4 kez arteriyal ve venöz kan örnekleri alınd ı. Kan gazları için
heparinli enjektör iğ ne si n e ve hemogram için potasyum - EDTA 'l ı tüplere kan örnek leri alınd ı.

Solunum yolu enfeks iyon ları (bron şi t, bronkopneumoni ve pneumoni), alt ve üst solunum yolu
obstru ksi yonları , asfeksi, pnömotoraks ve kronik
obstrük tif akciğe r ha stal ı kl arı na bağl ı ge l işen respiratorik asidozisde venöz kan pl-l ' sı , p02 ve 8at02'
de azalma, pC0 2 bas ınc ında ise artış şekillenir (Turgut, 1995; Maden ve ark., 2000 ; Ok ve Birdane ,
2000 ; Birdane. 2001; Kurtd ede ve ark., 2001 ; Asla n
ve ark., 2002). H astalı ğın teşhi sin d e kan gaz ların ı n
değerlend irilmesi önem arz etmektedir. Çünk ü kan
gaz la rı ölçümü ile akciğ er fonksiyonu h ak kın da yeterli
düzeyde bilgi edinil ebilmekte ve bu bulgulara göre tedavi planlanabilmektedir (Gu stin ve ark., 1988; Co lie,
1991). Arteriyal kan gaz l a rı ve laktat düzeyinin belirlenmesi ile dokuların oksijen kapasitesi, kan gazları
ve asit-baz dengesi hakkında fikir edinilebilir (Verhoeft ve Wierda, 1983; Adams ve ark., 1991).

Heparinli arteriyal ve venö z kan örnekterinden
pH, p02, pC02, HC03- , 8at02, BE ile birlikte Na+,
K+ , Ca+ düzeyleri kuru sistem kan gazları ci haz ı
(GE MPremier, PLUS , Mode l 5500) ile, potasy umETDA'1ı venöz kan örneklerinden ise RBC, WBC,
HCT, Hb, MCV ve MCHC düzeyleri otomatik haemocell counter (Medon ic, CA530) ile ölçüldü.
Ayrıca kuzuların her gün beden ı s ı sı , solunum sayıs ı
ve sesleri ile kalp sayıları kaydedild i. Araştırman ın
sonunda deneme grubundaki kuzu lar kesilere k otopsileri yapıld ı. Akciğerlerin histopatolo jik incelemeleri
ve bakteriyolojik kültürleri yap ıldı.
Gruplar arasındaki farklı l ığın belirlenmesinde
"One-way ANOVA , Tukey's testi (8PS8 for Windows ) uygu la nd ı.

Bu araştırmada , kuzularda d eneysel oluşturul an
akut solunum yolu hastalıklarının teşh is inde venöz ve
önemi ve hasta l ığın
arteriyal kan gazlarının
teşhisinde hangi yöntemin daha güvenilir olduğunun
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bulgular
Deneme grubundaki kuzulara trake a içi etkenler verildikten 2 gün sonra enfeksiyonla ilgili be!irtiler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. ilk belirti
beden ı s ı s ı nda yükselme, i şta h kaybı , solunum ve
kalp sayılarında artışn . ilerleyen günlerde beden
ı sı s ı, solunum ve kalp say ısında artışın yanı s ıra , halsizlik, öksürü k, akciğer osk ültasyonunda ilk önce
sertleşmiş veziküler sesler ve sonraları yaş raller
sesi duyuldu. Bir olguda akciğer oskultasyonunda
sağ lopta afonik bölge belirlendi. Deneme ve kontrol
gruplarının RBC , WBC , HCT, Hb. MCV . MCHC, so-

Materyal ve Metot
Araştırmanın

materyalini 6-8 ayl ık , 20-24 kg
13 sağ l ı k l ı kuzu oluşturdu . Kuzular
deneme (n=7) ve kontrol grubu (n=6) olmak üzere 2
gruba ayrıldı. Deneme grubundaki kuzularda solunum yolu enfek siyonu olu şturu ldu .
can lı ağırlığında
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Tablo 1. Deneme ve kontrol gruplarında

bazı

hematolojik ve klinik parametrelerin günlere göre

karşılaştırı lması

(x±Sx)
PARAMETRELER

RBC

x106xmm3

WBC

x103xmm3

KONTROL

DENEME GRUBU (n=7)

P

GRUBU (n=6)

1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

9.30±1.06

8.93±1.17

9.53±1.18

9.71±1.44

9.79±1.57

8.49±1.04a

13.91±2.24b

13.16±1.55b

13.97±2.88b

16.27±1.83b

29.04±6.17

28.57±3.61

28.57±4.78

28.21±4.43

28.14:t5.24

g/dl

8.81±O.97

8.63±3.82

10.13±1.55

9.99±1.70

7.39±1.85

MCV

tl

27.81:tO.l0

27.40±O.76

27.83±1.04

27.46±O.91

27.46±1.26

MCHC

Pg

31.97±O.95

31.34±3.61

34.23±2.55

34.94±2.46

32.89±1.83

Sol, Sayısı! dk

28.86:t5.40 a

86.71±15.65 b

78.43±4.69b

81.86±4.02 b

85.43±15.99b

Kalpsayısı!dk

88.14±7.97a

114.71±11.50ab

116.00±9.59ab

124.00±27.42 b

124.29±28.11b

-c

38.74±O.34a

39.79±O.86b

39.71±O.41 b

40.01±O.26b

40.54±O.55b

HCT

%

Hb

Beden ısısı

Aynı satırda farklı

harf taşıyan sütunlar istatistikselolarak farklılık arz eder.

p < 0,05 ' . p < 0,01 " , p < 0,001 •••

Şekil

1, Akciğerin apikal lobunoa bronkopnömoni ve küçük apse Odakları

lunum ve kalp sayıları ile beden ısıiarı tablo 1'de verilmiştir . Tablo 1'de görüldüğü gibi deneme grubundaki kuzularda WBC sayısı (P<O.001), beden ısısı
(p<Ü.001), kalp (IXO.01) ve solunum sayıları
(IXO.001) kontrol grubu kuzulara göre entekslyonun

1. gününden itibaren önemli oranda yükseldiği belirlendi. Deneme ve kontrol gruplarının venöz ve arteriyal kan gazları bulguları tablo 2'de sunulmuştur.
Arteriyal kan gazlarında sadece pC0 2'de farklılık
(P<O.01) gözlenirken, venöz kan gazlarında pH
121
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Şekil

2. Akciğerin sağ lobunu tamamen kapsayan pnömoni ile birlikte büyük apse odağı

Tablo 2. Deneme ve kontrol

gruplarında

PARAMETRELER

KONTROL

pH

GRUBU (n=6)
7.43±O.04 a. .1,
PvC0 2 mmHg

arteriyel ve venöz kan gazları parametrelerin günlere göre
(x±Sx)

42.57±1.90 a

1. gün
7.38±O.02 b
48.43±2.99 ab
ab

DENEME GRUBU (n=7)
3. gün
2. gün
7.37±O.01 b
7.38±O.02 b
50.14±4.63 b
50.00±4.04 b

karşılaştırılması

P
4. gün
7.36±O.02 b
49.86±4.45 b

Pv02 mmHg

47.57±6.40 a

41.57±3.46

42.43±5.29 ab

41.71±4.99 ab

38.43±5.16 b

HC03a mmolL

26.03±4.43

28.61±1.85

28.46±3 .22

28.34±3.12

26.01±4.34

Sat02 %

81 .60±4 .04 a

76.14±4 .53 ab

76.86±2.55 ab

75.43 ±3.51 b

74.71±4.11 b

BE mmolL
(Ca mmolL
Na mmolL
K mmolL

2.43±2 .38
1.12±O.07

3.81±1.05
1.22±O.10

pH

143.00±1.41
4.56±O.37
7.45±O.02

144.00±0.82
4.16±O.23
7.44±O.04

3.10±3.35
1.11±O.09
1.44.0±2.16
4.32±O.43
7.43±O.02

2.60±3.19
1.08±O.16
144.43 ±1.40
4.19±O.22
7.42±O.03

PaC0 2 mmHg

32 .29±2.5OS

33.14±2.85 ab

34.57±2.37 ab

3.43±2.47
1.04±O.14
144.86±2.04
4.16±O.44
7.43±O.02
36 .29±2.36 ab

39 .00±4.40 b

Pa02 mmHg

66 .29±6.37

67.57±6.16

67 .57±1.81

67.29±4.64

65.43±2.88

HC0 3a mmo llL

27.20±3.46

27.24±1.78

26.19±2.70

27.66±3.13

25.10±5.24

mmol/L 5.69±1.70
>- BE
'0:
94.00±1.90
w Sat02%
ioc tCa mmollL 1.23±O.08

4.50±1.81
93.71±4.61

3.19±2.99
96.14±O.70

3.54±2.67
96.71±O.76

2.06±3.07
95.29±1.90

1.10±O.09
143.00±1.41
4.44±O.49

1.07±O.22

N

'O

z

W

>

...J

«
«

1.15±O.07
144.14±1.07
144.71±1.25
mmollL
4.21±O.27
4.12±O.27
Ayn ı sat ırda farklı harf taşıyan sütunlar istatistikselolarak farklılık arz eder.
p< O,05 · , p<0,01·· , p < 0,001 •••
Na
K

mmollL

144.00±O.82
4.17±O.23
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1.14±O.08
143.57±1.72
4.33±O.41
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(1X0.01), pC02 (p<O.01), P02 (p<o.05) ve Sat0 2
(IXO.05) düzeylerinde kayda değer farklılıklar saptand ı. Diğer parametrelerde herhangi bir farklılık tespit edilmedi.
Otopsi muayenesinde akciğerlerde makroskobik
olarak apikal loplarda pnömoni ve küçük apse odakl arı (Ş ekil 1) ve bir vakada sağ lobu tamamen kapsayan pnömoni ile büyük apse (Şekil 2) tespit edildi.
Histopatolojik muayenede intertisiyel ve irinli
pnömoni gözlendi. Patolojik dokulardan yap ılan bakteriyolojik kültürde de P. nemolitika ve K. pnömoni
izole edildi.
Tartışma

ve Sonuç

Kuzuların

solunum sistemi hastalıkları tüm
olarak görülmektedir. Koyun
yetiştiriciliğ inin yaygın olarak yapıldığı ülkelerde her
y ı l geniş çaplı kuzu ölümlerine neden olarak ciddi
ekonomik kayıplara yol açabilmektedir (Aytuğ , 1987;
Gilmour, 1990; Ok ve ark., 1995; Şentürk ve ark.,
2002; Apley , 2003). Solunum sistemi hastalıklarının
teşhisinde rutin diagnostik i şl emler, radyografi ve laboratuvar testler yaygın olarak kullan ı lmaktadır. Hasta lığ ı n teşhisinde yararlan ı lan laboratuvar test/erden
birisi de kan gazlar ı ölçümüdür. Böylece metabolik
tablo ve organizman ın oksijen düzeyi hakkında
önemli bilgiler elde edilebilir (Colie, 1991; Ok ve ark.,
1995; Turgut, 1995; Tvedten ve ark., 2000; Strand ve
ark., 2003).
dünyada

yayg ın

Deneyselolarak farklı bakterilerle solunum yolu
enfeksiyonu oluşturulmaktad ır. Trigo ve ark. (1984)
kuzulara deneyesel olarak aerosol/intranasal yolla
8x108 CFU/ml Pastörella hemolitica ve Respirator
Sinsitiyal Virus 106 TCID/ml vererek solunum yolu
enfeksiyonu oluşturmuşlardır. Sunulan çalışmada
kuzulara Pastörella hemolitika (8x108 bakteri/ml)
yaln ız başına 3 kez 2 gün aralıklarla trakea içi verildiğinde hastalık o luşturulamad ı . ikinci denemede
Pastörella hemolitika (8x10 8 bakteri/ml) ile birlikte parainfluenza 3 virusu trakea içi verildiğ i halde yine enteksiyen oluşturu lamadı . Üçüncu uygulamada ise
Pastörella hemolitika (8x108 bakteri/ml), Klebsiella
pnömoni (8x108 bakteri/ml) suşları ile birlikte Parafluenza 3 virus şuşu trakea içi verildikten ve stres
o rtamı (h avası z ve dar külübede tutma, amonyak
koklatma, üzerini ı slatma v.b) oluşturulduktan 2 gün
sonra enfeksiyon oluşturuldu . Bu durum kuzuların
kolay kolay hastalanmad ığını , sistemik ve lokal savunma sistemlerinin oldukça güçlü olduğunu
göstermektedir. Hastalığın oluşumunda sadece bakterilerin yeterli olmadığı , virus ve stres faktörlerinin de
önemli katk ı larının olduğu bir kez daha ortaya kondu.
Yap ılan araştırmalarda

ark. 1995; Yılmaz ve ark. 2000; Şentürk ve ark.
2(02), akut solunum yolu enfeksi yonlarında beden
ısısı , solunum ve kalp sayıları ile lökosit sayıs ında
önemli düzeyde artış şekillend iğ i bild irilm işti r. Bu
çalışmada, deneme grubundaki kuzu ların WBC
sayısı
(p<O.001), beden ısısı (p<O.001), kalp
(p<O.01) ve solunum sayı ları (p<O.001) kontrol grubuna ait kuzulara göre enfeksiyonun 1. gününden itibaren önemli oranda yükseld iğ i saptand ı (tablo 1).
Bu durum akut enfeksiyonlarda beklenen bir olaydır
(Gilmour, 1978; Balı ve ark. 1993; Ok ve ark., 1995;
Turgut, 1995; Aslan ve ark. 2002; Şentürk ve ark.,
2002). Diğer hemogram parametrelerinde ise her
hangi bir farklılık gözlenmedi.
Kuzularda en çok izole ve identifiye edilen P.
hemolitika, çoğunlukla akut öldürücü pnömoni ile birlikte pleuritis ve perikarditise yol açmaktadı r (Gilmour, 1978; Pfeffer ve ark. 1983; Balı ve ark. 1993;
Ok ve ark. 1995; Davies ve ark., 2003). Sunulan bu
çalışmada, P. hemolitika ve K. pnömoni akciğerlerde
makroskopik olarak bronkopnömon i ile birlikte apselere (Şekil 1) yol açtığı belirlendi. Bir vakada sağ
lopta pnömoni ile birlikte büyük apse tespit edildi
(Şeki l
2). Histopatolojik muayenede otopsiieri
yapılan bütün vakalarda intertisiyal ve irinli pnömoni
tablosunun gözlenmesi ile de akciğerlerde ciddi hasarıarın geliştiğ i doğruland ı. Ayrıca patolojik dokulardan yap ı la n mikrobiyolojik ekimlerde sadece P.
hemolitika ve K. pnömoni etkenlerin izole edilmesi
ile hastalığın bu etkenler tarafından oluşturulduğunu
teyit etmektedir. Sonuçlar yukarı da sözü edilen
araştırıcıların (Gilmour, 1978; Pfeffer ve ark. 1983;
Balı ve ark. 1993; Ok ve ark. 1995; Davies ve ark.,
2(03) bulguları ile parelellik sergilemektedir.
Solunum sistemi hastalıklarına bağlı gelişe n
respiratorik asidoziste venöz kan pl-l 's ı , P0 2 ve
Sat02'de azalma, pC02 basıncında ise art ış
şekillenebileceği belirtilmektedir (Aslan ve ark. 1993;
Turgut, 1995; Constable, 1997; Coghe ve ark.,
2000; Maden ve ark., 2000). Diğer taraftan solunum
stresii premature buzağ ılar üzerinde yapılan
araştırmalarda da (Pickel ve ark. 1989; Ok ve Birdane, 2000) benzer bulgular elde ed i lmiştir. Singh
ve ark. (1989) ise, kan pH ve P0 2 bas ıncı nda
düşmeye bağ lı Sat0 2 kapasitesinde önemli oranda
azalma şekillend iğ ini bild irm işlerd ir. Sunulan bu
çalışmada , deneme grubundaki kuzuların 1., 2., 3.
ve 4., günlerinde venöz kan pH (p<O.01), P02
(p<O.05) ve Sat0 2 (p<O.05) düzeylerinde kontrol
grubundaki kuzular göre azalma, pC0 2 (p<O.01)
düzeyinde ise önemli artış (tablo 2) belirlendi. Verı öz
kan pH (p<O.01), P02 (p<O.05) ve Sat02 (p<O.05)
PC02 (p<O.01)
düzeylerindeki
azalma
ve

(Gilmour, 1990; Ok ve
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artış

. COŞ KU l'i:

tipik respiratorik

aıınabiteceQi kanısına varıld ı .

asidozise bir

işa rettır. Çünkü solunum yolu tıastanuanooa akci~er
fonksiyonları yoQun şekilde etkile ndiOinden vücuttan
yeteri kadar CO ı uzaklaştı ramadlQı gıbi , yeteri kadar
oksijen alınamamaktad ır . Bu sonuçlar yukarıda sözü
ed ılen araşt ırıc ıların (Pichel ve arx., 1989 ; Coghe ve
ark.. 2000; Maden ve ark.. 2<XX); ok ve Birdane,
2000: Aslan ve arit. ., 2002) sorcçıan ile uyum
gOstermşiir . Bununla birlikte ve-öz kan BE, HC03.
Na- . lCa.. ve K. dCııeylerinde her hangi bir fark/ ılı k
saptarmarmşur .

SoIurun sistemi
teriyal kan

hastalıklarının teşhisinde

ar-

gazlarının

ölçü mü ile akciQer fonksiyonu
hakkı nd a yeterl i dCııeyde bilgi edinlebil~i biLdirilmektedir (G ustin ve ark .• 1988; CoIlie , 1991 ). Arterver kan gazları ve laklal düzeylerinn belir1erımesi
ile akciOer ventilasyon kapasıtesi ve asit-baz dengesi
ha k kında fikir ed ini lebiı~i ileri sürülmüştür (Ver hoe ft ve wıerca . 1983; Adams ve ark.. 1991 ). S trand
ve ark . (2003), peenatııre kuzularda arteriyal kan pH :
7.28 ve pC02: 36.7 (m mHg) otarak beMemişlerdir.
Adams ve atk . (199 1) yeni OOQan buzaoılarda arteriya l kan pH : 7. 43, PO ı : 64 .1 (mm Hg) ve pC02:
4 7.5 (rrvn Hg) , Gustin ve ark . (1988) ise, buza{ı ılarda
arten yaı kan pH : 7 .4 5 , p02: 66 (mm Hg), pC02: 4 5 .7
(mmHg) ve HCO ı : 27.5 (mmollL) olarak saptamışıardır . Ancak saQ lıklı ve solunum yo{u hastalıklı
kuzuların arteriyat kan gazlarındaki de{ı işikli klere
yöne lik yayına rasUanmamış ve bu yüzden elde edilen sonuçlat yeteri kadar tartışuama rmşur . Sunulan
bu çalışmada , kontrol grubu kuz ularda pH : 7 .45,
P02: 66 ,2 (mm Hg) ve pC0ı: 32 .2, (mmHg), H C~ :
27.2 (mmolll) ve Sat02 :9 4 .0 (%) olarak belirlendi.
Oeneme grubu k uzuların 1., 2 ., 3. ve 4. gü nlerinde
arteriyal kan gazlarında sadece pC0 2 (p.<O.D1)
d üzeyınde tedrlc! bir a rtış tespit edilirken (tablo-2) ,
pH, p02, OıS AT , HCO ı , BE, Na- . ICa·- ve Kdüzeylerinde kont rol grubu na göre istatistiki fa rklıl ık
saptanmadı . Sonuçlar de{JerlenditildiQinde akci{ı er
enteksivontanrnn akut done minde arteriyal kan gaz ları n ın ÇOk fazla elkilenmedi{ıi ve doku hipoksi sine
neden olabilecek dCııeyde oksıjen yetersizli~ i
g elı şmediOi sürece akciQer1erin bu durumu kompanse edebilece{ıi kanaan ne varıldı . Entin ve ark .
(1998). arter iyal oksihemog lobi n saturasyon ka pasıtesi Onemli oranda azalmadıg ı sürece arteriyal
pOı düzeyinin azalmayacaQın l bikhrmişlerdir,

Sonuç olarak ak~er enfeksiyonlar ının akut
dönemnde arte riyal kan gazlarının ÇOk tazıa et·
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