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SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARıN TEŞHİSİNDE PERİTON sıvısı
ANALİzLERİ

Mehmet Şahaıı Kürşat Turgut? Hüseyin Y. İmren3

..

Peritoneal Fluid Anaysis in the Diagnosis of Abdominal disorders in CattIe.

Summary: Peritoneal fluid and blood samples were eolleeted using
a eannula from six groups of eaftle over a two-year-period: normal,
traumatie periearditis, aeute traumatie retieuloperitonitis, displaeement
of the abomasum, vagal indigestion and bronehopneumonia. The fluid
samples H'ere examined physieally and baeteriologieally and the differen-
tial eell eount, pH, total protein eoneentration, white, and red blood
eell eounts were also determined. The blood samples were examined
for differential leueoeyte eount, white and red blood eell counts. Me-
dians and observed ranges were used to deseribe the location and dist-
ribution of the sanıples. Comparisons between two fluid samples were
performed using the Mann-Wlıitney U test. Also lIlultiple eomparisons
between groups were done by the Kruskal- Wallis one-way analysis of
variance.

In the peritoneal fluid; inerements in the white blood eell eounts
oeeurred in aeut traumatie retieuloperitonitis (43502/ mm3) and vagal
indigestion (10890/ mm3). The lowest pH value was deteet{!d in aeute
traumatie retieuloperitonitis (5,42). Important inCl'ements in red blood
eell eount and total protein eoneentration were deteeted in aeute trau-
matie retieuloperitonitis (288475/ mm3; 4,88g), displacement of abo-
masum (220000/ mm3; 5,20g) and vagal indigestion (213750/ mm3;

4,61 g). In the differential eell eount, the segmented neutrophils increased
in aeute traumatie retieuloperitonitis (79,17 %) and displaeement of
abomasum (66.00 %), ıı,:hereas the nonsegmented neutrophils inereased
in vagal indigestion (i6.25 %), bronehopneumonia (9.67 %) and trau-
matie periearditis (7,7 %). Nonsignifieant Iıeamatologieal changes
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were fuund except in ael/te traumatic retieuloperifonitis. No organisms
were isolated from perifoneal fluid in eaelı of the six groups of cows.
The purpose ol the study was to docunıent the results oj"the peritoneal
fluid and blood samp/es analysis in eaff/e wit!ı abdomina/ disorders.

Özet: Norma/, perikarditis traumatika' lı, akut reticuloperitonitis
traumatika'/ı, abomasum dep/asman'lı, vagus indigesyon'lu ve bron-
kopnömoni'/i a/tı grup sığıı'dan kanül kullanilarak, iki yi/ı aşkm sürede
periton sıvısı ve kan örnekleri almdı. Sıvı örnek/eri, fiziksel ve bakteri-
y%jik olarak muayene edildi ve aynı zamanda örnek/erin; farklı hücre
saY11l1/an,pH, total protein miktar/an, lökosit ve eritrosit sayıları tespit
edildi. Örnek/erin /okalisazyonunu ve dağdıın/anni tanımlamak için,
orta/ama değerler ve standart sapmaları alındı. İki örnek arasmdaki
karşdaştlrma, Mann-Whitney U testi kullanilarak yapi/dı. Aynı zamanda
gruplar arası tam karşılaştırma/ar, değişimlerin tek yollu analizi Kruskal
- Wallis testi ile yapddl. Lökosit sayi/armda artışlar akut retikuloperi-
tonitis travmatika (43502/ mm3) ve vagus indigesyon/armda (10890/
mm3) oldu. En düşük pH değeri, akut reticuloperitonitis travmatika'da
(5.42) saptandı. Eritrosit ve total protein miktarlarmda önemli artışlar
akut retikuloperitonifis travmatika (288475/ mm3; 4.88g), abomasum
deplasmal11 (220000 / mm3; 5.20g) ve vagus indigestonlarında (213750/
mm3; 4.6Ig) oldu. Farkh hücre sayımlarmda segmentli nötrofiller;
akut retikuloperitonitis travmatika (% 79. i7) ve abomasum deplasma-
nmda (% 66.00) artarken, band nötrofiller; vagus indigesyonu (%
16.25), bronkopnömoni (% 9.67) ve perikarditis travmatika'da (% 7.7)
arffı. Akut retikuloperitonitisin dışmda hematolojik değişiklikler bulun-
madı. Altı grup sığmn periton sıvılannda hiçbir mikroorganizma izole
edilmedi. Çahşmanm amacı, abdominal bozukluk/ar bulunan sığırlarda
periton sıvısı ve kan örnekleri ana/iz/erini yapmaktl.

Giriş

Normal periton sıvısı, diğer doku sıvıları gibi benzer fonksiyon-
lara sahip bir transudattır. Bu sıvı; mezotel hücreleri, lenfosit, nötro-
fil, eritosit bazan da monosit ve eozinofilleri içerir. Normalde çok az
olan periton sıvısı, bazı patolojik durumlarda artar ve periton boşlu-
ğunda kan, irin ve sıvı toplamr (2, 5, 20).

Periton sıvı analizleri İndirekt olarak periton sıvı volümünü, fİ-
ziksel, kimyasal ve sitolojik özellikleriyle periton boşluğundaki yangı-
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sal değişiklikleri ortaya koyduğu için, sığırlarda abdominal bozuk-
lukların tanısında klinik ve hematolojik muayeneye önemli derecede
yardımcı olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır (1 i, i4, i8, 19, 24).

i964'lerde başlayan bu çalışmaların sayıları azdır. Bu çalışmalarda,
çeşitli abdominal bozukluklara göre periton sıvısının fiziksel özeııik-
leri, farklı hücre sayımları, total hücre sayımları, total protein miktar-
ları ve pH'sı bakımından değerler eksiktir ve bu parametrelerde normal
sığırlar için değerler bulunmamaktadır.

Oehme (18) ve Oehma ve Noordsy (19) yaptıkları çalışmalarda,
periton sıvısının gebeliğin ileri dönemlerinde arttığını, yangı durum-
larında ise, Segmentli nötrofil (SN) ve Bant nötrofil (BN) oranlarının
artarken, kronikleşmeyle veya iyileşmeyle SN oranlarının azalmasıyla
birlikte, monosit ve lenfosit oranlarının da arttığını bildirmişlerdir.

Komar ve Kostyra (14) sığırlarda deneyselolarak meydana ge-
tirdikleri perfore rumen yaralanmalarında periton sıvısının pıhtılaşma
süresinin azaldığını, pH'sının alkaliye kaydığını, lökosit sayısının art-
tığını ve lökosit formüllerinde sola kaymanın olduğunu bildirmekte-
dirler.

Hirsch ve Townsend (1 i), peritoneal yangıların % 80'inde periton
sıvısında 6000 / ml'den fazla çekirdekli hücre ve 3 gr / 100 ml'den fazla
protein bulmuşlardır.

Wilson ve ark. (24), normal, gebe ve peritonitisli 3 grup sığırda,
periton sıvı analizlerini yapmışlar, sonuçta, normal periton sıvısında
% ıo'dan fazla eozinofil bulunurken, peritonitis olgularında % ıo'-
dan az eozinofil ve % 4O'tan fazla nötrofil bulunduğunu ve gebelerde
periton sıvı miktarının arttığını, ancak lökosit sayısının ve total protein
miktarlarının da azaldığını saptamışlardır.

Atlarda periton sıvı analizleri üzerine çok kapsamlı değerler mev-
cuttur (i, 4-6, i6, 17, 20, 23). Fakat bu iki tür arasında, anatomik ve
fizyolojik farklılıkların bulunması nedertiyle, bu değerler sığırlar için
geçerli olmamaktadır. (5, 12, 20).

Periton sıvı analizleri; peritonitisin şiddetinin tesbitiyle birlikte,
sindirim sisteminin çeşitli bozuklukları ile, karaciğer ve üriner sistem
hastalıklarının tanısında da yardımcı olur. Özeııikle sığırların kronik
peritonitislerindeki hematolojik tablo, diğer türlerdeki gibi karakte-
ristik özellik göstermediğinden önemlidir (5, 8, 22).
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Bu çalışmada, Perikarditis travmatikalı, Vagus indigesyon'lu,
Akut Retikuloperitonitis travmatika'lı (RPT), Abdomasum deplas-
man'lı ve Bronkopnömoni'li sığırlardan elde edilen periton sıvısı ve
kan örneklerini, normal sığırlardan elde edilen periton sıvısı ve kan
örnekleriyle karşılaştırıp, aradaki değişikliklerin önemi araştırılmıştır.

Materyal ve Metot

Çalışmanın araştırma materyalini, 1985-1 986 yıllarında A.D.
Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Kliniğine gelen ve A.D. Veteriner
Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğindeki, Holstein, Montofon
ve bunların melezierinden 2,5-7 yaş arasındaki 33 adet hasta ve sağ-
lıklı inekler oluşturmuştur.

Kliniğe gelen hayvanlar sistemik muayeneden geçirilerek, hastahk-
larının tanısı konmuştur. Hasta hayvan gruplarını; 6 adet Perikarditis
travmatikalı, 6 adet akut RPT'li, 3 adet Abomasum deplasman'lı, 6
adet Vagus indigesyon'lu ve 6 adet Bronkopnömoni'li hayvanlar oluş-
tıırm uştur.

Hastalardan periton sıvısı ve kan örnekleri, hastalığın tanısı kon-
duktan sonra alınmıştır. Hayvanların klinik tanıları, Bronkopnömoni'li
hastalar hariç, daha sonra yapılan laparotomiler ile de doğrulanmıştır.

Kontrol grubunu, A.D. Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygu-
lama Çiftliğindeki 6 adet sağlıklı inek teşkil etmiştir.

Parasentezis için hayvanlara önce, sedasyonu sağlamak ama-
cıyla 0,5 ml Rompun (Bayer Ag, Leverkusen) intramuskuler enjekte
edildi. Uygulamaya, ayakta duran hayvanda gerekli tesbit yapıldıktan
sonra geçildi. Seçim bölgesi olarak, umblikus'un LO cm kraniali ve 10
cm sağına gelen bölge seçildi. Bölgenin gerekli tıraş ve dezenfeksiyonu
(Teinture d'iode ve Alkol % 70'lik) sağlandıktan sonra, 10 cm uzun-
luğunda, 2,5 mm çapında mandrenli kan alma kanülü (Hauptner,
171 ıo), karın duvarına 45 derece açıyla, peritonu geçinceye kadar
uygulandı (Şekil 1). Kanülün pcritona girdiği, hayvanın gösterdiği
hareket ve kanülün peritonu geçişi sırasındaki zorlanma ile anlaşıldı.

Periton sıvısının spontan olarak gelmediği olgularda sıvı, enjek-
törle çekilerek ahndı. Sıvının alınamadığı veya kanama olan durum-
larda punksiyon, aynı bölgeden değişik açılarda tekrarlandı.



60 M. ŞAHAL - K. TL'RGUT - H.Y. İMREN

Şekil l. Sığırda kanüı ile abdominosentezis.
(Abdominoecntesis in eattle using a eannula.)

Punksiyonla alınan sıvı bakteriyolojik muayene için i ml mik-
tarında steril bir tüpe, fiziksel, sitolojik ve kimyasal muayeneler için
de, 4,5 mg Potassium Ethylendiaminetetra acetic acid (EDTA) bulu-
nan iki steril tüpe 2'şer ml toplandı.

Hayvanlardan alınan kan örnekleri, V. jugularisten usulüne uygun
olarak alınarak, LOmg Potasyum EDTA bulunan 5 ml'lik şişelerde
toplandı.

Periton sıvı örneklerinin muayeneleri ya hemen, ya da + 4 c' de
bekletilerek 6 saat içinde yapıldı.

Sıvı örneklerinin fiziksel muayenelerinde; renk, görünüş, koku ve
tortu özellikleri incelendi.

Sitolojik muayenelerinde, i mm3 sıvıdaki eritrosit ve lökosit sayı-
ları Thoma lamıyla, farklı hücre sayımları ise, sıvı 3000 devirde LO
dakika santrifüje edildikten sonra tortudan yapılan sürme preparatın
Giemsa yöntemiyle boyanmasından sonra saptandı (l5).

Kimyasal muaycnede pH değerleri, hemen, Universal indikatör
kağıdı ile (Merck Neutralit, Spezialindikatorpapier), total protein
miktarları ise, Biüret metodu (lO) ile, A.Ü. Veteriner Faküıtesi Biyo-
kimya Bilim Dalı'nda tesbit edildi.

Sıvının bakteriyolojik muayeneleri, A.Ü. Veteriner Faküıtesi
Bakteriyoloji Bilim Dalı'nda yapıldı. Bunun için hazırlanan sürme
preparat, Gram ve Ziehl-Neelsen boyalarıyla boyandı ve kanlı agarda
aerobik şartlarda 37 c' de 48 saat inkube edildi.

Hematolojik muayenelerde, i mm3 kandaki eritrosit ve lökosit
sayıları Thoma lamıyla, formül lökosit sayımları ise, kandan hazır-
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lanan sürme preparatların Giemsa yöntemiyle boyanmasından sonra
saptandı (IS).

İstatistik Analizleri: Gruplardaki (n) sayılarının küçük olmaları
nedeniyle, değerlerin lokalizasyonunu ve dağılımlarını tanımlamak
için ortalama değerler ve standart sapmaları hesaplandı. Hastalık
gruplarının kontrol grubuyla ilişkileri, Mann-Whitney U testi (13)
ile, gruplar arasındaki tam karşılaştırmalar Kruskal-Wallis testi (9)
ile yapıldı.

Bulgular

Grup i: Perikarditis travmatika'lı hayvanlardan çok miktarda
periton sıvı örnekleri alınabildi. Sıvılar; açık sarı renkte, berrak veya
çok hafif bulanık, kokusuz ve tortusuzdu. Bu grup hayvanlardan ikisi
8 ve 9 aylık gebe idiler.

Grup II: Akut RPT'li hayvanlarda sıvı miktarı 1-10 ml arasında
değişiyordu. Bazı sıvı örneklerinin alınması sırasında, yüksek viskozi-
telerinden dolayı işlem birkaç defa tekrarlandı. Sıvılar; koyu gri-san
renkte, bulanık, irinIi, pis kokulu ve tortuluydu.

Grup III: Abomasum deplasman'lı hayvanlarda sıvı miktarı
5-1S ml arasında değişmekteydi. Sıvılar; hafif kirli kırmızı renkte,
bulanık, hafif pis kokuluydu ve zamanla tortulaşma şekilleniyordu.

Grup IV: Vagus indigesyonlu hayvanlarda sıvı miktarı LO-LS
ml arasında değişiyordu. Sıvılar; açık sarı-kırmlZl renkte, hafif bulanık,
aromatik kokulu ve az miktarda tortuluydu.

Grup V: Bronkopnömonili hayvanlarda sıvı miktarı ve sıvının
fiziksel özellikleri sağlıklı hayvanlardakine benzemekteydi. Sıvı mik-
tarının azlığından dolayı iki hastadan sıvı alınamadı. Alınabilen sıvı-
lar; açık sarı renkte, berrak, kokusuz ve tortusuzdu.

Grup VI: Sağlıklı hayvanlardan sıvı örneklerinin alınmasında
% 80 başarı sağlanabildi. Sıvı miktarı ı-s ml arasında değişmekteydi.
Sıvılar; açık sarı renkte, berrak, kokusuz ve tortusuzdu.

Perilon sıvı örneklerinin farklı hücre sayımları (segmentli nöt-
fil: SN, bant nötrofil: BN, monosit: M, lenfosit: L, eozinofil: E ve
mezotel hücre), pH değerleri, total protein (TP: gr /100 ml) miktar-
ları, lökosit (WBC / mm3) ve eritrosit (RBC / mm3) sayıları ve kan
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örneklerinin; formül lökosit sayımları (SN, BN, M, L, E, Bazofil),
WBC/mm3 ve RBC/mm3 say tl arı hem hasta hayvan grupları hem
de kontrol grubu hayvanlar için saptandı. Bu değerlerin ortalamaları
ve standart sapmaları hesaplandı ve hasta hayvan gruplarının herbiri
kontrol grubuyla, Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı (Tablo 1-5).

Gruplar arası özelliklerin tam karşılaştırmaları, Kruskal-Wallis
testi ile yapıldı (Tablo 6).

Mezotel hücre sayıları çok düzensiz dağılım gösterdiğinden, eo-
zinofillere ve bazofillere birkaç örnekte ~~ 1 oranında rastlandığından,
değerlendirmeye alınmadılar.

Periton sıvısında; WBC değerlerinde, Grup II (43502) ve Grup
IV'te (10890) önemli artışlar görüldü (Grafik 1). En düşük pH değeri
Grup II'de (5, 42) saptandı (Grafik 2). RBC ve TP değerlerinde Grup
II'de (288475; 4,88), Grup IIl'te (220.000; 5,20) ve Grup IV'te (213.750;
4,61) çok miktarlarda artışlar tesbit edildi (Grafik 3-4). Farklı hücre
sayımlarında SN'de Grup II (79, 17) ve Grup IIl'te (66.00) önemli
artışlar olurken, BN'lerde artışlar Grup IV (16,25), Grup V (9, 67) ve
Grup I'de (7, 17) oldu (Grafik 5-6). M'lerde artış grup IV (4,25) ve
Grup I'de (4,00) saptandı.

Hematolojik muayenelerde Grup I'deki SN ve WBC artışları
önemliydi. Bakteriyolojik muayenelerde hiçbir mikroorganizma izole
ediiemedi.

Tartışma ve Sonuç

Literatürlerde (5, ll, 14, 18, 20, 24), periton sıvı örnekleıinin
alıIllmındaki güçlüklerinden söz edilmekte ve parasentezis için çeşitli
bölgeler ve yöntemler öne sürülmektedir. Bu çalışmada en uygun
bölge olarak, rumerrin sol karın duvarını tamamıyla kaplaması nede-
niyle, umblikus'un LO cm kraniali ve LO cm sağına gelen bölge seçildi.
2,5 mm çapında kan alma kanülünün, karın duvarına, deriyi geçtikten
sonra 45 derece açıyla uygulanmasının oldukça uygun olduğu görüldü.
Fakat sağlıklı hayvanlarda sıvı miktannın az olması nedeniyle, olgu-
ların % 20'sinde sonuç alınamadı. Wilson ve ark. (24)'nın geliştirdik-
Ieri, kanül ve trokarla sıvı toplama metodu, hayvanı daha fazla huzursuz
edeceğinden uygun görülmedi.

Uygulamalarda iki olguda oluşan kanamadan başka, hiçbir komp-
likasyonla karşılaşılmadı.
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Tablo 1: I. gurubun periton sıvısı ve kan örnekleri analizleri sonuçlarının dağılımları ve bunların normal hayvanlarla Mann-Whitney U testi ile
karşılaştırılması

PERİTON sıvısı - KAN
SN BN M L pH TP WBC RBC SN SN M L WBC RBC

--- -- --- -- -- --- --- --- -- --
Pericarditis X 48.67 7.17 4.00 39.67 6.88 2.70 5392 36166 47.83 3.88 2.00 46.17 9963 6.2xI0.
traumatica --- -- --- -- -- --- --- --- -- --

n:6 SX 2.63 0.87 0.16 i. 71 0.18 0.19 640 2282 3.05 0.75 0.63 3.02 2087 1.6x 10'
--- -- --- -- -- --- --- --- -- --

Normal X 54.33 1.00 1.33 43.00 7.40 2.77 5466 30666 52.00 2.67 2.00 49.00 6708 7.lxI0'
n:6 --- -- --- -- -- --- --- --- -- --

SX 1.20 0.38 0.36 0.58 0.00 0.09 371 1766 i. 73 0.34 0.00 3.61 752 1.7 x lO'
--- -- --- -- -- --- --- --- -- --

Karşılaştır- Mann-Whitney
ma U testi (x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-) (-) (-)

önemlilik

x: p<0.05 önemli.,; (-): p> 0.05 önemsiz..
Tablo 2: Gurup II'nin periton sıvısı ve kan örnekleri analizleri sonuçlarının dağılımları ve bunların normal hayvanlarla

Mann- Whitney U testi ile karşılaştırılması

. PERİTON sıvısı KAN
SN BN M L pH TP WBC RBC SN BN M L WBC RBC
--- --- -- --- -- -- --- --- --- -- --

Akut X 79.17 5.50 1.50 13.17 5.42 4.88 43502 288472 70.00 5.83 1.50 22.17 13.750 6.2 x LO"
R.P.T. --- -- --- --- -- --- --- --- -- --
n:6 SX 4.14 i. 14 0.43 1.51 0.16 0.27 4754 31476 i. 13 0.61 0.22 0.70 1830 2.7xıo'

--- -- --- - -- --- --- --- -~ --
Normal X 54.33 1.00 1.33 43.00 7.40 2.77 5466 30666 52.00 2.67 2.00 49.00 6708 7.1xıo'

n:6 --- -- --- -- -- --- --- --- -- -- --sX 1.20 0.38 0.36 0.58 0.00 0.09 371 1766 1.73 0.34 0.00 3.61 752 1.7xlOS
--- -- --- -- -- --- --- --- -- --

Karşılaş- Mann-Whitney
ma U testi (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x) (-)

önemlilik

x: p<0.05 önemli.,; (-): p>0.05 önemsiz.



Tablo 3: Gurup lll'ün periton sıvısı ve kan örnekleri analizleri sonuçlarının dallılımları ve bunların normal hayvanlarla
Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılması

SN BN
PERİTON sıvısı

M L pH TP WBC RBC SN BN
KAN

M L WBC RBC

(-)

1. 7 x 10'752

(-)

-- -- ------ --- ----------- -- ---1----\._---\

------ ----- -- ------------ --- ----1----1------
3.011.24 0.24 1.460.2'0.17 602 78948 2.340.880.58 1.77 13402.6xI0'

54.33 1.00 1. 33 43.00 7.40 2.77 5466 30666 52.00 2.67 2.00 49.00 6708 7. i x 10.

1.20 0.38 0.36 0.58 0.00 0.09 371 1766 1.73 0.34 0.00 3.61

(x) -=-_=_-:-~i~.~=--:--=--=-~=-(-)
x: P<0.05 önemli, (-): P>0.05 önemsiz.

Mann-Whitney
U testi
önemlilik

Normal
n:6

Karşılaş-
tırma

I~----------I--- ----- --- --- --- --- ---------- ---1----1-----1
Abomasum X 66.00 3.33 0.67 27.33 6.00 5.20 5708 222000 60.67 4.67 2.00 29.33 9333 6.3xlQ6
deplasmam

n:3 sX

X

SX

Tablo 4: Gurup IV'ün periton sıvısı ve kan örnekleri analizleri sonuçlarının dallllımJarı ve bunların normal hayvanlarla
Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılmas

54.33 1.00 1.33 43.00 7.40 2.77 5466 30666 62.00 2.76 2.00 39.00 6708 7.1xI0.

PERITON sıvısı KAN

SN BN M i L pH TP WBC RBC SN BN M L i

40.75 16.25 ~ 39.25 7.00 4.61 10890 213750 63.75 4.75 2.50 27.751

1.322.13 0.23 1.030.000.13 770 124741.890.880.65 3.04

1.20 0.38 0.36 0.58 0.00 0.09 371 1.73 0.34 0.00 3.61

(-)

RBC

6.3xlO"

2.3xlO'

752 1.7xlO'

WBC

8752

476

(-)(x) (-) (--)(-)

1766

(x)(-) (x) (x)(x) (-)(-) (x)

Vagus indi- X
gestionu
n:6 sX

X
Normal
n:6 SX

Karşılaş- Mann-Whitney
tırma U testiı önemlilik

x: P<0.05 önemli, (-): P>0.05 önemsiz

~..



Tablo 5: Gurup 5'in periton sıvısı ve kan örnekleri analizleri sonuçlarının dağılımları ve bunların normal hayvanlarla
Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılması

PERiTON sıvısı KAN

SN BN M L pH TP WBC RBC SN BN M L WBC RBC
Bronhop- X 5ı.33 9":67 Tn 40.39 7T7 2.67 7517 39600 42.67 3:6f 4.67 47.33 9380 6.2 x 10'
neumoni ---- -- --- -- -- -- ---- --- -- -- --- ---
n:6 SX 1.77 0.66 0.24 0.88 0.09 0.12 860 2200 3.67 0.66 1.67 2.73 1698 1.8 x lOS

--- -- --- -- --- -- --- -- -- -- ---- ---- ------
Normal X 54.33 1.00 ı. 33 43.00 7.40 2.77 5466 30666 62.00 2.67 2.00 39.00 67.08 7.1 xlQ6
n:6 --- -- --- -- -- -- --- --- -- -- ---

SX 1.20 0.33 0.36 0.58 0.00 0.09 371 1766 ı. 73 0.34 0.00 3.61 752 1.7 x 10'
--- -- --- -- -- -- --- --- --- -- --- ---- -----

Karşılaştırma Mann-Whitney
U testi (-) (x) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
önemlilik

x: p<0.05 önemli, (-): p>0.05 önemsiz.

Tablo 6: Guruplar arası özelliklerin Kruskal.Wallis testi ile karşılaştırılması.

PERtTON sıvısı KAN
SN BN M L pH TP WBC RBC SN BN M L WBC RBC

20.32 14.00 9.20 21.20 17.20 17.80 18.50 15.51 15.78 4.53 3.27 16.02 6.97 8.70

a b (-) a c c c c c (-) (-) c (-) (-)

a p <0.01; b = p>0.025; c = <p 0.01 -+ önemli, (-) -+ önemsiz.
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Grafik ı. Normal ve hastalık gruplarında WBC düzeyleri.
The levels of WBC in the normal and diseased groups.
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Grafik 2. Normal ve hastalık gruplarında pH düzeyleri.
The levels of pH in the normal and diseased groups.
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Grafik 3. Normal ve hastalık gruplarında RBC düzeyleri.
The levels of RBC in the normal and diseascd groups.
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Grafik 4. Normal ve hastalık gruplarında TP düzeylerİ.
The levels of TP in the normal and diseased groups.
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Grafik 5. Normal ve hastalık gruplarında BN düzeyleri.
The levcls of BN in the normal and diseased groups.
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Grafik 6. Normal ve hastalıklı gruplarda SN düzeyleri.
The levels of SN in the normal and diseased groups.
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Oehme (18) ve Oehme ve Noordsyl (19) periton sıvı analizleri için
1-2 damla sıvının yeterli olduğunu ileri sürmektedirler. Bu çalışmanın
sonucu, sağlıklı bir tanı için periton sıvısında geniş kapsamlı analiz
yapılmasının gerekli olduğunu göstermiştir. Örneğin; periton sıvısın-
daki sadece SN'lerdeki artışa dayanılarak sıvıyı yorumlamak yanlıştır.
Bu sıvı için, diğer analizlerin yapılması (fiziksel muayene, pH, TP,
RBC, WBC gibi) halinde tanımız daha güvenilir olur. Yalnız, bütün
bu analizler için, 1-2 damla sıvı çok yetersizdir. Aynı zamanda eğer
EDTA kullanıldıysa, az miktardaki örneklerde EDTA, ışık kırma
indeksini arttırdığından, başlangıçta az olan TP miktarının sonradan
artmasına neden olur (8).

Oehme (18) ve Wilson ve ark. (24) normal periton sıvı miktarının
az, berrak ve sulu kıvamda olduğunu ve patolojik sıvılarda miktarın
arttığını, bulanık ve kanlı-sarı renkte olduğunu belirtmektedirler.
çalışmamızda bu bulgulara katılmakla beraber ayrıca, normal periton
sıvının açık sarı renkte, kokusuz ve tortusuz olduğunu'da tesbit ettik.

Bunlardan başka, abdominal bozukluklarda, sıvı miktarında artış
olduğu da gözlendi. Özellikle ikisi ileri gebe olan Perikarditis trav-
matika'lı hayvanlarda, kan dolaşımının aksaması sonucu oluşan dur-
gunluk ödemleri nedeniyle, sıvı miktarında önemli artışlar saptandı.

Akut RPT'li hayvanlarda sıvı; çok miktarda protein, lökosit
ve eritrosit içerdiğinden koyu gri-sarı renkte, bulanık, irinli, pis kokulu
ve tortuluydu. Abomasum deplasman'lı hayvanlarda ise abomasu-
mun patolojik yer değiştirmesi sonucu gelişen abomasum hiperemisi
ve işemik nekroz nedeniyle sıvılar, hafif kirli-kırmızı renkte, bulanık
ve pis kokuluydu.

Vagus indigesyonlarında periton sıvıları, açık sarı-kırmızı renkte,
hafif bulanık, aromatik kokulu ve az miktarda tortu içerirken, Bronko-
pnömoni'li sığırlarda sıvıda, normal sığırlara göre bir değişiklik sap-
tanmadı.

Wilson ve ark. (24) periton sıvısındaki tortulaşmayı, total protein
miktarlarına bağlamaktadırlar. Bunu; düşük protein ihtiva eden ileri
gebe sığırlardaki periton sıvısının bile, çökmesi ile açıklamaktadırlar.
Bü çalışmada da aynı durum gözlemlenmiştir. Bu sonuca, 3000 devirde
santrifüje edilen patolojik sıvı örneklerinde dipte tortulaşma olmasına
rağmen bulanıklığın devam etmesi, dolayısıyla 3000 devirde çökmeyen
proteinin tortulaşmada önemli olmayacağı kanaatiyle varılmıştır.
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Komar ve Kostyra (14), normal hayvanlarda periton sıvısının pH'-
sının 7,4 olduğunu ve peritonun perfore yaralanmalarından iki saat
sonra pH'mn 8,2'ye yükseldiğini, daha sonra yavaş yavaş düşerek
14. günde başlangıç değerine ulaştığını ve bu süreden sonra değişmedi-
ğini belirtmektedirier. Bu çalışmada da normal sığırlar için periton sı-
vısı pH'sı 7,4 olarak tesbit edilmiştir. Ancak, Bronkopnömoni'li hay-
van grubu hariç, diğer bütün gruplarda pH değerinde düşmeler saptandı.
Özellikle akut RPT'de bu değer, 5, 42'ye kadar düştü. Bu düşmenin hüc-
re ve mikroorganizmaların metabolizma artıkları sonucu şekiııene-
bileceği düşünülmüştür (2 I).

Oehme ve Noordsly (19), peritoneal yangılann % 86'sında peri-
ton sıvısında 6000/ mm3 ten fazla sayıda lökosit ve 3 gr / 100 ml'den
fazla miktarda total protein olduğunu bildirmektedirler. Her ne kadar
bu ifade, bu çalışma bulgularıyla desteklenmekteyse de, zayıf bir
kriter olarak kabul edilmiştir. Çünkü bu kriter çalışmada, akut RPT
ve Vagus indigesyon'lu gruplar için geçerli olurken, Perikarditis trav-
matika'lı ve Abomasum deplasman'lı gruplar için geçerli olmamaktadır.
Aynı zamanda Wilson ve ark. (24)'nın bu değerlerin normal grubun
% 50'si içinde geçerli olduğu görüşü, bu çalışmada doğrulanmamıştır.

Şöyle ki kontrol grubunda bulunan hayvanların periton sıvı
analizlerinde ortalama WBC sayıları 5466/ mm" TP miktarları da
2,77 /100 ml olarak saptanmıştır.

Wilson ve ark. (24), periton sıvılarının sınıflandırılmasında en
faydalı kriter olarak, nötrofil ve eozinofillerin nisbi oranları olduğunu
ve peritonitislerde nötrofiloranının % 40 ::;:, eozinofil oranının ise
< % 10 olduğunu bildirmektedirler.

Bu çalışmada da patolojik sıvılarda nötrofiloranının % 4O'tan
fazla olduğu tesbit edilmiştir. Özellikle akut RPT ve Abomasum dep-
lasmanlarında SN, önemli derecede artışlar gösterdi. Bunun yanında
Vagus indigesyon'lu ve Perikarditis travmatika'h hayvanlarda, BN
ve M'lerde de artışlar saptanmıştır.

Perikarditis travmatika ve Vagus indigesyonlarında nötrofillerde
görülen azalmanın, bakteriyel toksinlerle nötrofilIerin erimesi sonucu
olabileceği düşünülmüştür (8,22). Aynı zamanda bu grup hayvanlarda,
sığırlardaki yüksek plazma fibrinojen seviyesi (740 mg / 100 ml)
nedeniyle, yangının fibröz yapışmalarla abdomen duvarına lokalize
olduğu ve nonseptik peritonitisin geliştiği görüşüne varılmıştır (7,
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12). Buna karşılık eozinofiller ancak % i oranında saptanmış ve de-
.ğerlendirmeyc alınmamıştır. Böylece, diğer araştırmalarla (ll, 14,
18, 19) görüş birliğine varılmıştır.

Periton. sıvılarının bakteriyolojik muayenelerinde hiçbir mikroor-
ganizm2- izole edilmedi. Bunun nedenleri; (n) sayılarının düşük olması,
peritoncal makrofajların serbestçe dolaşabilmeleri ve çok aktif olma-
larına bağlanmıştır (3).

Bronkopnömoni'!i hayvanların periton. sıvılarının analizlerinde
BN'lerdeki artışın dışında bir değişiklik saptanmamıştır.

Perİton sıvı analizleriyle birlikte yapılan hematolojik muayeneler-
de, sadece akut RPT'li gruptaki hayvanlarda, SN ve WBC'de artışlar
tesbit edildi. Diğer gruplar için hematolojik muayenelerin diagnostik
bir değeri olmadığı saptanmıştır.

Sonuç olarak bu çalışma; abdominal bozuklukların tanısında
ve prognozunda hematolajik muayenelerin pek önemli olmadığını,
periton sıvı analizlerinin çok yararlı olduğunu ancak, birkaç kriterle
tanıya gidilemeyeceğini, bunun için geniş kapsamlı analizlerin gerekli
olduğunu göstermektedir.
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