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T he Stud y o n th e Rclationsh ip of Abo masal Displacem en t and Fatty Liver Sy ndroın
in Dairy Cows
Summa ry: This investigalio n was un dertek en to determine the relationship ol aboma sal displacement and latt y lrver
syndrome in dai ry co ws. Tw elve cows with abomasal displacement (7 LOA, 5 AD A) and 10 healthy co ws (alt er calving) has been use d as material. Blood and liver biopsy serrctes were taken Irom healthy cows and cows wrth abomasal displacement. Surgery was pertormed on co ws with abcmasal displace ment and 9 ol 12 co ws wrth abomasal
displacement was recove red. buı 3 ol them was not healed . The dille rencies in aspartat e am inotransler ase (AST).
glucose and Mg concentrahons ol healthy co ws comp ared to cc ws wrth abomasal displacem ent were l ound to be signitcent (p<O.O l I, Thus . the difl erenc ies in alanine aminolra nsl erase (ALTL. albumin( Alb) and Ca levels ol healthy
cows corrcered to cows with abomasal cispıecerren ı were lound to be signihcant (p<O.05). Bul. tbere was no signıfica nt in alkaline phospa hatase (ALP), cholesterol. triglyceride, total bilirubin, TP and P conc entrations between healthy co ws and co ws wıt h abc mas al displacement . In 10 ol all the cases. various degree fat inlilt ratıon ctnver was
observed . But, two cases has not ebo wn any tat infiltration of live r.
Key words : abomasal displaceme nt, latt y liver ,

daı ry
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Özet: Bu a raştı rma süt ineklerinde abomas um de plasmanları nın y ağlı karac iğer sendromu ile ilgisini belirlemek ama .
c ıyl a y ap ı l dı . Materyal olarak 12 abomasum deplasmanll (7 sola,S sağa) ve do ğum y ap mı ş sağlı klı 10 baş sıgır kullanı ld ı, Sa!'Jhkh ve abomas um deplasmanh sığırlardan kan ve biyopsi örnegi a l ın d ı .
Abomasum deplasmanlı hayvante ra oparasyon yap ıld ı. 9 vaka tedaviy e cevap verirken, 3'ü ted av rşe cevap vermed i. Sağlı klıla r ile abomasu m
depl asma n lı olgular a rasın da: serum aspartal a minoırans f e raz (AST). glikoz ve Mg seviyelerinde ço k önemli (p<O.01),
alanin arranot ranste raz (ALT), albumin(Alb) ve Ca seviyelerinde önemli (p<O.OS), alkalan foslataz (ALP), kolesterol. T.
bihrubin , tnqlisent, TP ve P sevverennce ise önemsiz (p>O.OS) fark lı lık belirle ndi. 10 vakada k araciğ erde değişi k derecede yagtanma be lirlen irken, 2 vekeoa yağ lanma te sb ı t edilmedi.
Anahtar kelimeler. Aboma sum

dep lasmanı , yağ lı k ar aci ğer,

Gi ri ş;

sütç ü inek

o la n ineklerd e la kta syonu n e men d ö neml erinde
daha

Abom as u m d ep la smanlan , no rmal olarak kann
b ul unan abomasu mun s ıvı
ve gaz ile dola ra k sola yuka rı vey a sağa yu karı
doğru yer d eği şt irerek solda ru men ile sol kan n duva n a rası nda , sağda mezenterium ile sağ ka r ın duva rı a ras ında y e r almas ı o la ra k ta n ım la nır (C ruz,
1990 ; Constable . 199 1 Turgut , 198 9; W a llac e,
boşl uğu nu n tabanında

19 89 ).
Aboma sum d eplasmanlanna s üt v er im i yüksek
Cidi~ Tar i h i

sı k

rastlanır .

Ha sta l ı ğ ın

oluşum u nda

bes -

le nm e . m ekanik, a na to mi k ve fi zy o loj ik fa ktö rler
ö ne m li ro l o yn ar (O lson , 1991). Andrew s v e a rk .

(1991) abomasum deplasmanla n m n

oluş umu nda n

b irinci d e recede abomasal metnitenin azalmas ı ,
ikinc i d e re cede d e gaz bi rikim inin so ru m lu old uğ u n u bi ldirmi şl erdir . Konsantr e yem ie be s len en

ha yva nlarda abomasu m depıasmanlarma d aha sı k
ra st la nmaktad ır .

Bunun nedeni , yükse k konsa ntr e

y emle be~ lenme sonuc u rumend e açığa ç ı ka n
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ucuc u ya9 as itle rinin abomasumda hipo toniye ve
abomas umun osmatik bası ncın ı a rtı rarak ekst rasel(ıler s ıv ı n ı n lumene geçmesine yol aça rak dilatasyona neden olma sıd ır (Breukink, 1990 ). Bununla birnkte. prostaglandinler ve insulin salınımının
a rtması da abomasal boşal ma suresinin uzamasına neden ola rak deplasman riskini artmr (Vandeplessche ve atk .. 19 82 : Van Mfırhaf g hf ve atk.,
1988).

Bu araşt ı rma ; süt inekle riooe abomasum dep lasmanlan ile yağh karactğer sendromu aras ındaki
ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıld ı .

Endol oksin ve endojen piroje nler (lntenokm-t )
ve yangı mediat örl eri. gasl ro- i nıest i na l sisternde
stazise neden olarak abo mas um d eplasmanına
zemin hazırlarlar (Smith , 1990)

sola ve 5

Materyal ve Metot

Bu çalışmada : S.O. v eteriner Fakühasine gelen
yaşları

12 ~smanl ı (7
ve 15-20 gün önce doğum yapmı ş
olan sağlı klı 10 baş inek materyalolarak kul la n ı ld ı .
Aboma sum deplasmanı t eşhis i kona n ineklenn 3-30
gün önce doğ um yapt ı k la rı belirlendi. Hayvan la rı n
düşük konsantre yem ve fazla miktarda kaba yemle
besl endi ği öğ reni ldi . Bütün hayvanlar dan yöntemine
uygun olarak kan alınarak serwraan çıka rt ı ldı. Serum
AST. ALT, ALP. Kolesterol. Trigliseril . T. Bıli rlbin ,
Glikoz, TP. Alb. P.
ve Mg konsanırasyonlan
Gemstar otoanalizör cıhazıyla ölçüldü .

Yüks ek süt veriml i ineklerde şe k illene n yağ h
ka ra ciğer sendromu; ba şla abomasum depla smanı
olmak üzere ketozis. metnt rs. mastitis, retensiyo
sekundinarum, hipokalsemi ve çeşit li sindirim sislemi hasıa lı kla rı gibi postpa rtum dönemde sıkça
rastlanan hası a h k la ra neden olduğu ortaya konmuştur . (Aslan ve atk.• 1989 ; A şt ı ve ark .. 1989;
Muylle veatk.. 1990; N i zam lıog lu ve ark.. 1988;
Reid , 1986; Sevinç, 1994) .

Bütün hayva nlardan Iokal an estezi ah ıllda tekuygun olarak karaci ğerden ahnan biyopsi örneği tormal-kalsryum tespit solu syonunda +4 oC de
ve karanhkta 16 saat süreyle tesbit edildi. Kriyasıatta 12 J.& kalınlığında ahnan dondurma kesitleri
Oil Red O ve Sudan Black boyaları ile boyand ı . Objektif ve okOIer mikrometre ku llanı la ra k karacigef
epitel höc releri çerisinde bulunan yagların sitoplazmeda kapladıkları alan J.&m2l100 ~lm2 cinsinden 1000 'lik bUyOtme k ul la n ı larak ı şı k mikroskobu yard ı m ıyla belirlendi . (Romies , 1989). Her
biy~si preparat ında tesadüfü ola rak seçilen 5 de ğiş i k alanında ya p ı lan ölçümden sonra elde edilen
ortalama değer , o vakanın ka raciğer yağlanma yüzdesi olarak kabu l edildi. % 1Q'un an ında yaglanma
göruren vakalar hafif. % 10-20 a rası orta. %20'nm
üzeri ise şiddetli karaciğer yağlanması olarak değerlendirildi (AŞıı ve ark" 1989).
niğe

üzerinde yoğ un çalış ma yap ı lan
sendromu; yüksek sUl verimin e
sahip ve kondüsyo n skoru iyi olan süt s ığ ı rla rında
Iaktasyonun ilk günlerind e enerji aç ı ğ ı nı n kapetrta ma mas ı sonuc u, yağla rın pa rçalanma sı yta ortaya ç ıkan serbest yağ a sitlerin karaci ğer hOCretennde birikmesi veya karaciğ erde sentezlenen
tngliserıtlerin yeteri kadar ekstrakte edilememesi
sonucu oluşan bir metabolizma ha stah gı d ır (Reid
ve Robe rt. 1983)
Son

arasında degişen

sağa)

ca

Ya9 tllObiltzasyonu a rtl ıgında sefra sekresyonu azalı r . Bu sı rada , safra yapımını ve salgı sını artırmak çin duadenum ve yayu nurndan aşın
derecede secre tin , c holecystokinin ve panc reoıymın hotmanla rı sekrete edilir. Salg ı nana n bu
hormanlar gası rointeslina l sistem üzerinde hipomotiüteye neden ol ma ktadı r(Bölükbaş l , 1989).
yağ lı

2.5-6

y ı lla rda

karac iğe r

Abomasum deplasmanı t eşh is i konan hayvanlar operasyona sevk edildi . Operasyonda depIase olan abomasum fiziki olarak muayene edildikten sonra gaz ve içerik . boşanılarak yenne
yerleştırildi . Hayvanlara karaciğer koruyucusu ola rak metryonin ve sekonder enfeksiyonlara karşı
geniş spektrumlu an tibiyotik uygulandı .

Muylle

ve ark..( 1990 ) abomasum · depkaractgetde şiddetli derecede yağ
lanma ve hiperglisemi behrlemtş1erdı r. Ya9h karaciger send romunda, serum FFA, AST. total keton
konsanıarsyon ları nda artış şekıllenirken, glikoz, kolesterol, alb umin, Ca. Mg ve insOhn konsa nl ra syon ları nda aza lma şekilleooiği bildi rilmiştir
(Aslan ve ark.. 1989 ; Aslan ve ark., 1994).
lasmanlarında

Grupla r a rası istatiksel farklığın belirlenmesinde
nonparametrik ~ nn-Whjt ney teslinden yara rlanıldı
(Kutsal ve ark .,1990).
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ucucu yağ asitlerinin abomasumda hipomotiliteye ve gaz-s ıv ı birikimine yol açarak diIatasyon oluştururlar (Breukink, 1990; Smith, 1990).
Bu araştırmada yüksek süt verimli 12 inekte abomasum deplasman ı (7 sola ve 5 sa ğa) sapta n dı. Bu
hayvanların düşük konsantre yem ve fazla miktarda
kaba yemle beslenmesinden dolayı , olguların etiyolojisinde aşırı konsantre yemin ro loynamad ı ğı kanısına varıldı. Ancak beslenme hataların ın hazırlay ıcı
faktör olabileceğ i d üşü n ü ld ü . Enerji
yönünden yetersiz bir kuru dönem besisinin karaciğer yağlanmasını teşvik ederek deplasmanlara
hayvanı predispose ettiğ i gözlendi. Sunulan bu
araştırmada olguların %83.3'ünde karaci ğer ya ğ
Ianmasının varlığı , bu savı doğrulamaktadır (Muylle
ve ark.,1990). Karaciğer yağlandığı zaman, safra
sekresyonu azalır. Bu esnada safra yapımın ı ve salgısını artırmak için duedenum ve yeyunumdan aş ı rı
derecede secretin, cholecystokkinin ve parı c
reozymin hormanları sekrete edilir. Sekrete edilen
bu hormanların abomasum ve barsaklar üzerinde
statik
etki
gösterdikleri
bilinmektedir
(Böl ükbaşı .j sas) . Bu etki sonucunda , hipotonik olan
abomasum dilate olarak kolayca yer de ğ i ştir ebi lir .
Operasyon yapılan 9 olgu tedaviye cevap verirken,
3 olgu cevap vermedi . Iyileşmeyen vakaııın birinde
deplasmanla birlikte torsiyon , diğerlerind e ise postopa ratif dönemde peritonitis gelişmesinden dolay ı
ölüm meydana geldiği belirlendi.

Bulg ular

Sağlıklı

ve abomasum

deplasmanlı

ineklerin laboratuvar değerleri ortalamaları ve farklılık dereceleri Tablo 1, Şekil 3 ve 4 de gösterilmiştir. Tabloda da gö rü l d üğ ü gibi, sağlıklı ile abomasum
deplasmanlı inekler arasındaki farklılığın serum
AST, glikoz ve Mg konsantrasyonlarında çok
önemli (p<O.Ol ), ALT, Alb ve Ca konsantrasyonlarında önemli (p<0.05), ALP,
kolesterol, T. bilirubin , trigliserit , TP ve P konsantrasyonlarında ise önems iz (p> 0.05) olduğu
belirlendi.
Karaci ğerin histolojik muayenesinde ; olguların
3'ünde (%25) şi ddetl i, 4'ünde (%33.3) orta şiddette ,
3'ünde (% 25) hafif derecede yağlanma (Şekil 1)
belirlenirken , 2'sinde (%16.6) ise yağlanma tesbit
edilmedi ( Şe ki l 2). Genelolarak abomasum depla smanlı vakaların % 83.3'ünde çeşitl i derecelerde
ka rac iğ e r yağlanması belirlendi.

Klinik muayene sonucu abomasum deplasman
konan hayvanların yapılan operasyon sonucunda da abomas umun (sağa veya sola) deplase olduğu teyid edildi. Şirurjikal tedavi uyqulanan
olguların 9'nun iyileştiği, 3'ünün ise iyileşmediği belirlendi. Iyi leşmeyen olguların 1'inde abomasum dilatasyonu ile birlikte torsiyon, 2'sinde ise
postoperatif dönemde peritonitisin geliştiği tesbit
edildi.
t eşhis

Ta rtış ma

ve Sonuç

Abomasum deplasmanlarına , süt verimi yüksek hayvanlarda laktasyonun erken d önernlerinde
daha sık rastlanır. Abomasal deplasmanın oluşumunda beslenmenin yanında , mekanik, anotomik ve fizyolojik faktörlerin önemli etkisi vardır
(Olson, 1991). Abomasum deplasrnanlanrurr oluşumunda ; birinci derecede sorumlu abomasal hipomotilite, ikinci derecede sorumlu ise gaz birikimin olduğu bildirilmiştir (Andrews ve ark. , 1991).
Zira konsantre yemle beslenen hayvanlarda abo- .
masum deplasmanların daha sık rastlanmaktadır.
Yüksek oranda konsantre yem ile beslenme durumlarında rumende fermantasyon sonucu açığa
79

Özellikle son yıllarda abomasum deplasmanı
ile yağlı karaciğer sendromu arasında önemli i lişki
olduqu ortaya konmuştur (Aslan ve ark., 1989;
Muylle ve ark., 1990). Sunulan bu araştırmada 10
abomasum deplasmanlı ineklerin karaciğerind e hafiften şiddetli dereceye kadar varan değ işik derecelerde bir yağlanma tesbit. edildi. Karaciğerdeki
yağlanmanın ; laktasyonun başlamasıyla meydana
gelen enerji açığının kapatılamaması sonucu adipoz
dokudan mobilize olan serbest yağ asitlerinin karaciğerde birikmesiyle ilgili olabileceği gibi, bunun
yanında
karaciğerde sentezlenen
trigliseritlerin
fonksiyonel yetersizlik sonucu ekstrakte edilememesiyle de ilgili olabilir. Heid ve Roberts (1983)
laktasyonun ilk haftalarında görülen karaciğerdeki
aşırı yağlarımanın enerji acığını kapatabilmek için
mobilize olan yağ asitlerinin karaciğere alınımının
hızlanması veya karaciğerde sentezlenen trigliseritierin ektrakta edilememesiyle ilgili olabileceğini
belirtmektedir.

ASLAN . OK. BOYDAK, Ş EN . BIRDA NE. AL.KAN

Bu ça lışmada serum TP seviyesi nde değ işik lik
gözl enmezken, serum Atb seviyesinde önemli
(p<O.OS) azalma tesbit edildi. Alb seviyesindeki bu
azalmanı n nedeni; hepalosillerde biriken yağ asitlerinin karaciğer fonksiyonunu a ksatması sonucu
yeterli seviyede Alb sentezinin yap ı lamamas ıyla ilgili olabilir. Bu durum, bi rçok a raş tı rmac ı (Kaneko,
1 9 89 ~
Turgut . 1995) tarafı nda n da dog-

Abomasum dep la smanlarında ve y ağ lı karaci ğer sendromunda serum Ca ve Mg konsa nt rasyo nla rı nda azalma şekilleni r (Reid ve ark.,
1979; Roberts ve ark., 1986 ; Aslan ve ark.. 1989 ;
Turgut. 1991). Sunulan bu a raş tırmada Ca
(p<O .OS) ve Mg (P<O.O l) konsantrasyonla rında
azalma tesbil edildi. P konsantra syonunda f ark lılık
gözlenmedi. Ca seviyesi ndeki azalma ; deplasman
ve kara ci ğer yağla nması nedeniyle barsaklarda
stazis oluşt uğ undan barsa klardan yeteri kadar Ca
emiliminin sağ la na ma mas ı nd a n kaynaklanabilir.
A yrı ca abomas um deplasmanlarında şekillenen
metabolik alkalozda kanda yükselen H C 0 3 'ın belirli
mik1arda Ca ba ğl ama sı hipokalseminin oluş umu nda etkili olabilir (Aslan ve ark., 1994; Turgut.
1991). Mg seviyesindeki azalma ise kanda artan
serbest yağ asitlerinin Mg'u bağ la masında n ileri gelebilir (Reid. 1986) .

rulanma ktadır.

Sonuç olarak , abomasum deplasmanlı vakalarda hafiften şiddet li dereceye kadar bir yağ 
lanmanı n
old uğ u
ortaya
kondu.
Olgula r ın
%83.3'ünde yağlanmanı n olması , deplasmanlar ın
etiyolojisinde karaciğ e r yağlan mas ının etkisinin
önemli old uğu nu göstermektedir. Bu nedenle, abomasum deplasmanla rı nın önlenmesinde ve şi
rürjikal yolla düzelli lmesinden sonra, ka ra c i ğe r koruyuc uları
ve lipotropik i laç la rın verilmesinin
ge re kli liği ya nında , iyi bir kuru dönem bakım ve
besleme prog ram ı nın uyg u lan masının şart oldugu
kanısındayız . Bilhassa , kuru dönemde kaba ve konsen tre yem ora n la rı n ı n dengelenrn esi ve hayvanlann enerii ihtiyecmm ka rşıla n ması gerekir. Iyi
bir kuru dönem progra m ı ile birçok metaboli k hastalığın
önü ne
geçi lebi leceği
gerçeği
unu-

Yagh karaciger sendromunda AST, ALT , FFA
konsantrasyonun a rtt ığını , glikoz seviyesinin ise
azaldığını bildirilmektedir (Aslan ve ark. 1988; Avider ve ark. 1986; Reid ve Robert 1983). Bu a raş
t ı rmada AST (p<O.01) ve ALT (p<O.OS) seviyelerinde a rtış belirlenirken. ALP, Trigliserit, T.
Bilirubin ve kolesterol seviyesinde deği şiklik belirlenmedi. Serum AST ve ALT seviyesindeki artı ş ;
yağları n hepatositlerde birikerek fonksiyonel bozuklu kl uğa yol açma s ın ın yanında , böbrek, kalp ve
iskelet kas la rı nda biriken yağ la rın neden old uğ u hasarlardan kaynaklanab ilir. Zira ALP, kolesterol. T.
biluribin ve trigliserit seviyele rinde a rt ışı n o l ma mas ı ,
karaciğ erd e önemli derecede ha sarın ol ma d ığ ın ı
gösterebilir.

tu lmama lı d ı r .

Tablo 1.

Sa~hklı

ve abomasum deplasman h

boratuar deQerlen

ort al ama l a rı

s '~ırların

ta-

ve tarkfrhklan

Sa ~li k h Aboma sum Deptas . Önem lilik

AST (U/L)

Abomasum de plas manla rı nda serum glikoz
konsantrasyonun önemli oranda arttı gını bild iri lmi şt ir (Muy lle ve ark. 1990 ; Van Mfırhaf g hf ve
ark., 1988) . Sunulan ça lış mada serum glikoz konsantrasyonunda çok önemli a rt ış (pcö.öt) belirlendi. Bu sonuç, Muylle ve ark, (1990) ve Van
Mfırhafghf ve ark. ( 19 88)'nın sonuçla rı ile uyum içindedir. Serum glikoz konsantra syonundaki bu denli
art ış : abomasum deplasmanına bağ lı gelişen stres
sonucu sa lı na n endojen kortizolun glikogenolizi
uyarmasından kaynaklanabilir (Smith, 1990; Tur-

xSx

28±75.00

124144 .00

27.5±2.00

58.5120.00

ALP (U/L )

73 .5±-31.00

74 .512900

Kotes. (mgldl) 122.5±31.03

111.5157_99

(mg/dı)

T. BiL. (mgldl)

64±-15.00

75t7.00

1.4±-o.19

1.4tO .30

45.5t -10.oo

101.511 1.02

3.410 .10

2.3±1.40

TP (gldı)

8.1±-0.19

7 .5t2.10

P ( mg/dı) '

5.3±-1.30

4.Ot 2.70

Ca (mgldl )

10.3±1.99

7 .2t6.70

Mg (mgldI)

3.1t l .00

1.512.30

·p>O.05

• p<0 .05

·· p<O.Ol

Gli koz

(mg/dı)

Alb (g/ dl)

80

(n= 12)

xSx

ALT (U/L )

Trigl.

gut , 1995).

(n.. i O)

p
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Şe kil 1. Y a ğ l an ma

görülen kara c i ğ eri n mikroskopik görünümü, Sudan Black, x 32 0.

Ş ekil

2.

S ağ lıklı

bir hayvana ait ka rac iğe r i n mikroskobik görünümü, Oil Red, x 275.

120 -

140

T

1-0-- Ab.De
Sağlıklı ı
p las

120
100

i - X - Ab.Dcpl aa.

80

M·

60

:ı
2~ t

TP

~
P

(l'Idl)

(rng/dl)

O

AST

ALT
(UlL)

(U/L)

Şeki l

r=c-Sagııklı

100

-:ıc-

3.

ALP
(UII.)

KOL

rıuo

( mgi<ıı)

(mg/dl}

r

aı ı .

Glikoz
(rng/d l)

(mg/dl]

Sağlıklı ve abomazum deplas manlı s ığ ır l arın
AST, ALT, ALP, Kolestrol, Triglise rid ve Total
Bilirubin değerleri .

Şeki

4.

Alb
(l'Idl)

!
Ca
(rng/dl)

aeti
Mg
(mg/dl)

Sa~ l ıklı

ve abomaı um deplas ma n lı s ıçulan n Glikoz,
Albümin, Total Protein, Fosfor, Kalsiyum. Magnezyum değerleri .

rası

metabolik profildeki değişiklikler ve bunlar ın ka ile ilgisi. Tr. J . of Veterinary and Animal Science , 18,93-99.
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