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SÜT İNEKLERİ~DE ŞAP HASTALI.QI YE QİABETES
MELLITUS ARASINDAKı ILIŞKI
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Mehmet Resim Özlem2

Retül Tanyel)

The Relationship Between Diabetes Mellitus and Foot and Mounth Disease in Dairy Cattle

Summary: This study was carried out in 21 dairy cattle getting over foot
and mouth disease and in 12 healthy dairy cattle. Recovered from foot and
mouth disease were divided into two groups in respect to their urine glucose
concentrations. Blood and urine samples were taken in 60 iı and 70i' days after
recovery from foot and mouth disease. Concentrations of glucose. triglycerids.
totallipid. total cholesterol. urea. total protein. sodium, potassium and ehloride
in the blood sera were determined. Urine transparency. color and pH were re-
corded and also urine concentrations of glucose, acetone, protein estimated.

The glucose levels in the urine were between 1-5 mg/dı in 14 cows in 60i,
and 18 cows 70i, days. These values were more than 5 mg/dı in 7 and 2 cows in
60i, and 70i, days respectively. The maximum glucose level was 12.23 mg/dı.

Glucose levels of blood were higlıer in the treatment groups than the con-
trol (p<O.Ol). Highest glucose level of the blood serum determined as 84.85
mg/dı. Blood sera tryglyceride, totallipid. total cholesterol. total protein. sodi-
um. potassium and ehloride levels were higher in affected animals than those of
control animals (p<O.Ol and p<0.05). As o result. it is thought that Diabetes
Mellitus could have resultedfromfoot and mouth disease.

Özet: Bu çalışma, şap hastalılfı geçiren 21 süt inelfi ile 12 salflıklı süt inelfi
üzerinde yapılmıştır. Hasta inekler idrar glukoz yolfunlulfuna göre iki gruba ay-
rılOl'ak incelenmiştir. Şap hastall,~1geçtikten 60 ve 70 gün sonra hayvanlardan
idrar ve kan örnekleri alınmıştır. Kan serumlarında glikoz yolfunlulfu. triglise-
rid. totallipid, total kolesterol. üre. total protein, sodyum, potasyum ve klor dü-
zeyleri belirlenmiştir. Alınan idrar örneklerinde görünüm. renk. pH. aseton.
protein miktarları ile glikoz yolfunlukları saptanmıştır.

İdrar glikoz düzeyleri 60. günde 14 ine,kte ve 70. günde 18 inekte 1-5 mg/dı
arasında delfişen delferlerde bulunmuştur. Idrarda bulunan glikoz miktarı 5 mg/
dl'den fazla olan hayvan sayısı 60. günde 7, 70. günde ise 2 olarak saptanmıştır.
Bu grup içerisinde belirlenen en yüksek de<~er12.23 mg/dl'dir.
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Kan glikoz düzeyleri için belirlenen ortalamalar daima kontrol grubu de-
ğerlerinden yüksek bulunmuştur (P<O.OL).Belirlenen en yüksek kan glikoz dü-
zeyi 84.85 mg/dl'dir. Ayrıca, serum trigliserid. totaliipid, total kolesterol, total
protein. sodyum, potasyum ve klor düzeylerinde, kontrol grubuna göre P<O.Ol
ve P<O.05 oramnda artışlar saptanmıştır. Bu bulgular, ineklerde şap hastalığı-
m takibeden Diabetes mellitus olgusunu düşündürmektedir.

Giriş

Diabetes mellitus insan, köpek ve kedilerde yaygın olarak rastlanılan bir
hastalıktır. Sığır (8, ıo, 11, 13, 17), at (16) ve koyun (i O, 11) gibi diğer türlerde
ise ender olarak ortaya çıktığı bildirilmiştir. Sığırlarda hastalık çoğunlukla 6 ay-
4 yaş arasında gözlemlenmiştir (12, 13, 17). Şimdiye kadar dişilerde 11 (12, 13,
15), erkeklerde ise 2 olay (8, 15) bildirilmiştir, fakat bu dumm sığırlarda hasta-
lığın cinsiyete bağlanabileceğine işaret sayılmamaktadır (15).

Phillips ve ark. (13) koyun ve sığırlarda hastalığın daha sık gözlemlenebile-
ceğini, fakat bu konuda yeterli çalışma yapılmadığı için olguların çoğunun göz-
den kaçabileceğinden söz etmektedirler. Kaneko ve Rhode (10); 6 sığırda kro-
nik pankreatitis'e bağlı Oiabetes mellitus saptadıklarını, fakat hastalığın
etiyolojisinde roloynayan faktörlerin belirgin olmadığını bildirmektedirler
Whitlock (18) ise sığırlarda pankreatik hastalıkların ender olarak ortaya çıktığı-
nı ve hayvanlarda insulin azlığıyla birlikte olmaksızın Oiabetes mellitus gelişe-
bileceğini bildirmektedir.

Sığırlarda Oiabetes mellitus'un doğal ve deneysel şap hastalığından sonra
meydana gelebileceği belirtilmektedir (l, 3). Barboni ve ark. (2) şap hastalığın-
dan sonra şekillenen Oiabetes mellitus'da myokard ve pankreasta ortaya çıkan
değişiklikleri mikroskopik olarak inceledikleri çalışmalarında, bu hastalıkla ilgi-
li ilk klinik ve laboratuvar muayenelerinin i962 yılında Pedini ve arkadaşları ta-
rafından başlatıldığından sözetmektedirler.

Bazı araştırıcılar da Bovin virus diyare (BVO) ve Mukoza hastalığı (MD)
geçirmiş ineklerde Oiabetes mellitus meydana geldiğini bildirmektedirler (4,
14).

Oiabetes mellitus'lu ineklerin, aynı yaştaki ve ortamdaki sağlıklı hayvanla-
ra oranla gelişme geriliği gösterdikleri, sürekli zayıflama nedeniyle de hasta
hayvanların çoğunluğunun kesin klinik tanıları konulmadan kesime gönderildik-
Ieri bildirilmektedir (12). Hasta ineklerde klinik olarak sürekli zayıflarna, poliü-
ri, polidipsi, karında şişkinlik, rumen hareketlerinde azalma gözlemlendiği, dış-
kının katı ve az miktarda olduğu belirtilmektedir (5, ıo, 1I, 18). Tanıyama ve
ark. (15) bu belirtilerin dışında hasta ineklerde sulu ishal şekillendiğini, anorek-
si ve dispne saptadıklarını bildirmektedirier.

Kanekove Rhode (lO), Oiabetes mellitus'lu bir düvede yaptıkları laboratu-
var muayenelerinde %35-55 mg arasında normal kabul ettikleri kan glikozu
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miktarını %9S-19Smg arasında bulduktannı, ketonemi (% 14,S mg) ve koleste-
rolemi (% ISO mg) saptadıklannı belirtmekte, ayrıca bu hayvanın idrar analizle-
rinde pH'nın asit reaksiyonda olduğunu (pH:S,0-6,0), ketonüri (%717 mg) ve
glikozüri (%1.6 mg) saptadıklannı bildirmektedirIer. Phillips ve ark. (13) hasta
3 ineğin idrarında %S mg oranında glikoz tesbit ettiklerini, bu hayvanlardaki
kan glikoz düzeylerinin de % 120-260 mg arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
Tanıyama ve ark. (1S), Diabetes mellitus'lu ineklerde kanda inatçı bir hipergli-
semi saptadıklannı; lipid, protein, kolesterol, sodyum ve potasyum yoğunlukta-
rının ise normal sınırlarda bulunduğunu rapor etmektedirler. Aynı araştırıcılar
ayrıca, idrarda ketonüri ve glikozüri tesbit ettiklerini bildirmektedirler. Bu türün
dışında Diabetes mellitus'lu yaşlı atlarda şiddetli bir hiperlipemi, hiperglisemi,
trigliserid ve kolesterol miktarlarında artış meydana geldiği belirtilmektedir (S,
16).

Bu çalışmada ülkemiz ineklerinde sık rastlanılan şap hastalığı enfeksiyon-
larından sonra kanda ve idrarda şekillenen değişikliklerin belirlenerek, hayvan-
larda hastalığın komplikasyonu olarak ortaya çıkabileceği düşünülen Diabetes
mellitus'un ne ölçüde geliştiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

1- Hayvan materyali

Araştırma materyalini. A~Ü. Veteriner Fakültesi Deneme Çiftliği'nde şap
hastalığına karşı aşılanmalarına rağmen. hastalığa iki ay önce yakalanmış ve iyi-
leşmiş, 21 adet Holstein ve Montafon ve ırkına ait. 3 yaşlı inekler oluşturdu.

2- Hayvanların gruplandırılması

Araştırmada elde edilen sonuçların kesinlik kazanması için ineklerden ıO
gün arayla iki kez (hastalıktan sonraki 60 ve 70. nci günlerde) kan ve idrar ör-
nekleri alındı. Birinci ve ikinci örnek alımında hayvanlar. idrar glikoz miktarla-
rına göre iki gruba ayrıldılar. Üçüncü grubu ise aynı yaş ve aynı ortamda eşit
koşullarda beslenen ve şap hastalığına yakalanmamış sağlıklı kontrol hayvanları
oluşturdu.

ı. grup: Bu grup, idrar glikoz miktarları % ı-S mg arasında bulunan şap
hastalığı geçirmiş. birinci alımda 14, ikinci örnek alımında ise ı8 adet inekten
oluştu.

2. grup: Bu grup idrar glikoz miktarları %5'dan fazla bulunan, şap hastalığı
geçirmiş. birinci örnek alımında 7. ikinci örnek alımında 2 adet inekten oluştu.

3. grup: Bu grubu aynı yaş. aynı ortamda ve eşit koşullarda beslenen. şap
hastalığı geçirmemiş sağlıklı 12 baş inek oluşturdu.

3- Laboratuvar muayeneleri
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A- Kan muayeneleri

Hasta ineklerin kan serumunda aşağıdaki metot ve yöntemlere göre; glikoz,
trigliserid, total lipid, total kolesterol, üre, total protein, sodyum ve klor miktar-
ları tayin edildi.

-Glikoz: Glikoz ı;>ksidazmetodu ile tespit edildi (Enzimatik kolorimetrik
test, SIGMA cat. No. ~ ıo-A).

-Trigliserid: Gliserol-fosfat oksidaz metodu ile (Enzimatik kolorimetrik
testQClX cat. No. 9939/6).

-Total kolesterol: Leffler metoduna göre (7).

-Totallipid: Kunkel metoduna göre (9).

-Üre: Modifiye Gentzkow (Nesslerizasyon) metoduna göre (7).

-Total protein: Biüret metoduna göre (9).

-Sodyum, potasyum:Flamfotometre cihazında (CORNİNG 480)

-Klor: Klor analiz cihazında (CORNİNG 925).

B- İdrar analizleri

-Glikoz: Glikoz oksidaz metodu ile (Enzimatik kolorimetrik test, SİGMA
cat. No.5 ıo-A) tayin edildi.

Hayvanlarda idrar sondası yardımıyla alınan idrarın gorunum, renk ve
pH'sl, aseton ve protein miktarları, idrar analiz yöntemlerine göre belirlendi, ay-
rıca her inekten alınan idrarın mikroskopik muayenesi yapıldı (7).

4- İstatistiksel incelemeler

Her iki örnek alımında da 3 deney grubu arasındaki sonuçlar variyans ana-
liz yöntemiyle karşılaştırıldı. F değeri önemli olanlarda Duncan metodu ile han-
gi gruplar arasındaki farkın önemli olduğu tesbit edildi (6).

Bulgular
İneklerin genel klinik muayenelerinde, şiddetli zayıflarna, hırçınlık, deride

kuruma, kaslarda zayıflık, rumen hareketlerinde azalma ve dışkımn pastöz kı-
vamda olduğu tesbit edildi. Bazı olgularda poliüri, polidipsi ve kondisyon kaybı
gözlendi. Hayvanların nabız, solunum frekansları ve beden ısıiarının normal sı-
mrlarda olduğu belirlendi.

Şap hastalığı geçirmiş ineklerde birinci örnek alımında (60. günde) sapta-
nan idrar glikoz yoğunluğu ortalamaları i. g~pta %2.27 mg, 2.grupta ise %8.09
mg bulundu (en yüksek değer %12.23 mg). Ikinci örnek alımında (70. günde)
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bu değerler i. grupta %3.0 i mg, 2. grupta %7. i6 mg saptandı. Hirinci ve ikinci
örnek alımlarında grupların sağlıklı kontrol hayvanlarıyla yapılan karşılaştınl-
masında, her iki grubun idrar glikoz miktarları kontrol grubuna oranla yüksek
bulundu (p<0.01) (Tablo i ve 2).

Birinci örnek alımında i. grubu oluşturan ineklerin kan serumu glikoz yo-
ğunluğu ortalaması %55.53 mg (en yüksek glikoz yoğunluğu %84.85 mg), 2.
grupta ise %58. i3 mg olarak saptandı. İkinci örnek alımında bu değerler i.
grubta %61.25 mg (en yüksek glikoz yoğunluğu %82.14 mg), 2. grupta ise
%65. i8 mg'a yükseldi. Grupların kontrol grubuyla yapılan karşılaştınlmasında,
birinci ve ikinci örnek alımında deneme gruplarındaki kan serumu glikoz yo-
ğunluğunun kontrol grubuna oranla P<O.Oi düzeyinde artmış olduğu belirlendi
(Tablo i ve 2).

İneklerin kan serumu trigliserid miktan ortalamaları birinci örnek alımında
i. grupta %119.79 mg, ikinc~ grupta ise %155.80 mg (en yüksek trigliserid mik-
tan %232.49 mg) saptandı. Ikinci örnek alınunda bu değerler i. grupta %6 i.07
mg, 2. grupta ise %137.8 mg bulundu. Grupların kontrol grubu ile yapılan karşı-
laştıolmasında birinci örnek alımında gruplardaki trigliserid miktarlarının kon-
trol grubuna göre artmış olduğu (P<O.Oi) ikinci örnek alımında ise bu artışın
yalnızca 2.grupta oluştuğu (P<0.05) saptandı. .

Kan serumu total lipid yoğunluğu ortalamaları, birinci örnek alımında i.
grupta. %365.66 mg, 2. grupta %383.60 mg (en yüksek değer %492.8 mg) sap-
tandı. Ikinci örnek alımında ise bu değerlerin i. grupta %352.67 mg'a, 2. grupta
%334.23 mg'a azaldığı belirlendi. Bu grupların kontrol grubuyla yapılan karşı-
laştıOlmasında yalnızca birinci örnek alımında 2. grupta P<0.05 düzeyinde
artma saptandı (Tablo i ve 2).

Birinci örnek alımmında kan serumu total kolesterol miktan ortalaması i.
grup~ %135.22 mg, 2. grupta %143.20 mg bulundu (en yüksek değer %210.10
mg). Ikinci örnek alınımında bu değerler i. grupta %145.70 mg (en yüksek
değer %223. i6 mg), 2. grupta ise %87.90 mg olarak belirlendi. Grubların kon-
trol hayvanlarıyla yapılan karşılaştıolmasında birinci örnek alımında gruplarda-
ki total kolesterol miktanmn kontrol grubuna göre P<o.oı düzeyinde arttığı, 2.
alımda ise yalmzca i. grupta önemli derecede artış olduğu saptandı (P<O.Oı).

İneklerdeki kan serumu üre yoğunluğu ortalamaları birinci örnek alınımın-
da i. grubu oluşturan hayvanlarda %23.78 mg. (en yüksek değer %36.75 mg), 2.
grupta ise %26.98 mg olarak belirlendi. İkinci örnek alınımında bu değerlerin i.
grupta %37.83 mg (en yüksek değer %57.32 mg), 2. grupta ise %39.68 mg'a
yükselmiş olduğu gözlendi. Grupların kontrollarla yapılan karşılaştınlmasında,
yalnızca birinci örnek alınımında gruplardaki serum üre miktarlarının kontrolla-
ra oranla P<o.oı düzeyinde azalma gösterdiği belirlendi (Tablo i ve 2).

Kan serumunda total protein miktarı ortalamalarının birinci örnek alınımın-
da i. grupta %7.57 gr (en yüksek değer %8.58 gr), 2. grupta ise %7.76 gr oldu-



Tablo ı. Şap Hastalı~ı geçirmiş ve Saglıklı (kontrol) ineklerde birinci dönem örnek alma zamanında saptanan idrar glukoz yogunluAu ve kan serurnu sonuçlan
.. --

Glukoı. (ıdrar) ,",mg Glukoz (serum) %mg TrigllSerid (,",mg) Total lipid (%mg) Toıal kolesterol (%mg)

Gruplar x ";S;,; min-mu •• +S;,; min - ma;,; ;: +Sx min. max x +S;,; min. max x +S;,; min-mu

i
. -

iı
i 227' 0.25 1.35-417 55.53' 3.48 4199-84.85 119.79' 5.75 54.90-144 62 365.66" 9.55 293.6-441.3 135.22' 965 62.92-186.52, n=14 i
i

._.
i II ,

i

: -7 i 8.09" 10R 5.24.12.23 5R 13' 3.48 4416-7100 155.80' 16.60 117.3-232.49 38360' 20.70 32\.0-492.8 143.20' 14.70 88.30.210.10ı~ __ : __._ ._- . - - . -.
III i

i 0.07' 0.02 OOO-O.IR 3670" 2.35 2184.46.75 62.90' 1210 2820.13414 339.54' 8.12 i 85.48' 429 57.30-113.48n=12 3 i514-397.80 :
i .. - -- _. .~_. _.- ____ o .._--

F i
71.78u 13.07" 17.24u 3.34' , 11.22'

i Testi

,
Ure (% mg) Total Protein (% gr) Sodyum (mmalIL) POlasyum (mmol/l) Klor (mmalIL):

--6~~-+sx
._. _. - ..-

min. max 1 +S;,; min. max x +Sx min. ma;,; ;: +Sx mın. max x +5;,; min. ma;,;
i-----' .- .- --- _. _ .. _.

i i
17.57

i
n=14 23.7R' 146 1582-36.75 015 6.54.8.58 143.64' 0.44 141.147 4.721 0.09 3.96.51 i 99.07Ib 0.89 95- 1071---. __.- _.
II i

n=7 26.98' 1.86 18.61-31.37 7.76 025 7.15-R.77 i 144. i4' 0.80 141.148 4.711b 0.21 3.68.5.32 97.14' 2.02 91-1071--- ...-.. -_ .. .J --
i III

ii n=12 40.47' 1.73 26.84.46.97 7.44 0.09 686-8.03 ı 15058' 1.20 144-156 515' 009 4.71-5.74 102.50' \.42 97-116,

i

..
i, F ı

i
Testi 30.8R" 0.88 20.84u 5.02' 3.70' .1'------ ... _ .. -- i

i. grup: Idrar glukoz miktan=%1.5 mg. ii. grup: Idrar glukoı. miktan>%5. III. grup:Kontrol. x:p<O.05. xx: P<O OL.
a.b.c: Aynı sUlunda farklı harfleri ıaşıyan ortalama deAerler arasında farklar önemlidir.



Tablo 2: Şap hasıalı~ı geçinniş ve SaAlıklı ineklerde (kontrol) ikinci dönem örnek alma zamanında saptanan idrarglukoz yoAunlu~u ve kan serumu sonuçlan

Glukoz (ıdrar) %mg Glukoz (serum) "'mg Tnglisend (%m8) Toıallıpıd (%mg) Total kolesterol (%m8)

x .Sx mın - max 1: .Sx min - max ,. .Sx min. max x .Sx min- max l' .Sx min. max

3.01' 0.19 1.35.4.46 61.25' 3.08 32.14.82.14 61.07' 6.92 31.44-151.96 352.67 8.30 278.62-426.36 145.7Ü' 11.50 60.68.223.16 CIL

~'
ız

~''''
1.97 5.20.9 13 65.18' 1.34 63.84.66.52 137.8' 17.70 '20.1. i555 334.23 5.81 328.42.340.04 i 87.90' 1.07 86.84.88.97 ttı

~
!ll

. n=J~~
002 0.00.0.18 i 36.70' 235 21.84-46.75 62.90' 12.10 28.2. i34. i4 . 339.54 8.12 315.14.397.80 85.48' 4.29 57.30. i 13.48 ız

O
F

ttı
86.86" 18.73" 4.57' 0.76 9.58u O(IL

~
:ı:

Ure(% mg) Total Pro!eın (% gr) Sodyum (mmollL) Poıasyum (mmellL) Klor (mmeVL) >
CIL~-_._. __ .._._. --l

Gruplar i X +Sx min. max x .Sx mın. max_1 x .Sx mi~~~~in.max r 'tSx min - max >ı-. - C
i 9'kB i 37.83 2.07 21.40.5732 7.92' 0.12 6.69.8.79 141.89' 0.40 139.145 .4.641 005 4.25.4.96 99.56 1.39 92.118

t
il

14.48' 424.4.7.J~ n=2 39.68 3.57 36. i1-43.24 7.591b 048 7. 11.8.06 i45.0Ü' 100 144.146 0.24 101.00 2.00 99.103 i-mT---' -----_. - ---i
17.44b b. j_5_~5' _ ..i n=~~_~

1.73 28.84.46.97 009 686.803 1.20 144-156 0.09 4.71.5.74 j__1?2~0 1.42 97.116
._--- ... '-

Testi 0.43 _L ____ ~_!~~80 •• 17.5Iu 1.04
_.----_ ..

8ruP: Idrarglukoz miktan %1.5 mg. Il, grup: Idrarglukoz miktan>%5 mg. ııı. grup: KonıroL. x:p<O.05. xx: P<O.OI.
a.b.c: Aynı sOlundafarklı harfleri taşıyan ortalama de~erıer arasında farklarönemlidir.

-til



176 M. ŞAlIAL-M. B. Ö71.EM-H.Y. İMREN-B. TANYEL

ğu, ikinci örnek alınımında bu değerlerin i. grupta %7.92 gr'a yükseldiği, 2.
grupta ise %7.59'a düştüğü tesbit edildi. Grupların kontrollarla yapılan karşılaş-
tırılmasında, birinci örnek alınımında gruplar arasında belirgin bir fark oluşma-
dığı, ikinci örneklerde ise serum total protein miktarında i. ve 2.grupta P<0.05
düzeyinde bir artış meydana geldiği belirlendi (Tablo i ve 2).

İneklerdeki kan serumu sodyum miktarı ortalamaları birinci örneklerde i.
grupta 143.64 mmol/L, 2. grupta 144.14 mmol/L (en yüksek değer 148 mmol/
L) saptandı. İkinci örneklerde ise bu değerlerin ı. grubta 141.89 mmol/L, 2.
grupta 145.Oü mmol/L olduğu belirlendi. Gruplardaki serum sodyum yoğunlu-
ğunun kontrollara göre p<O.OI düzeyinde azalma gösterdiği belirlendi.

Kan serumu potasyum miktarı ortalamaları birinci örnek alınımında i.
grupta 4.72 mmol/L, 2. grupta 4.71 mmollL olarak belirlendi (en yüksek değer
5.32 mmol/L). Bu değerler ikinci örneklerde i. grupta 4.64 mmol/L, 2.grupta ise
4.48 mmol/L olarak saptandı. Birinci örneklerde yalnızca i grubun serum potas-
yum miktarında kontrollara oranla azalma (P<0.05), ikinci örneklerde ise 1. ve
2. grubun kontrollara göre serum potasyum miktarlarında önemli derecede azal-
ma oluştuğu belirlendi (P<O.OI).

Kan serumu klor miktarı ortalamalar~ birinci örneklerde i. grupta 99.07
mmol/L, 2. grupta 97.14 mmollL bulundu. Ikinci örneklerde ise bu değerlerin i.
grupta 99.56 mmol/L'ye (en yüksek değer 118 mmollL), 2. grupta 101.00
mmol/L'ye yükseldiği saptandı. Grupların kontrollarla yapılan karşılaştırılma-
sında yalnızca birinci örneklerde, 2 grupta azalma oluştuğu (P<0.05) tesbit edil-
di (Tablo 1 ve 2).

Birinci ve ikinci idrar örneklerinin alınımından sonra yapılan laboratuvar
muayenelerinde şap hastalığı geçirmiş gruplardaki ineklerin idrar görünümleri-
nin, hafif bulanıktan bulanığa kadar değiştiği, kontroll~rdaki idrarların ise ber-
rak veya hafif bulanık görünümde olduğu tesbit edildi. Idrar renginin şap hasta-
lığı geçirmiş gruplarda açık sarı veya sarı renkte, kontrol grubunda ise sarı
renkte olduğu, idrar pH'sının birinci örneklerde yalnızca 2. grupta 6.5-8.5 ara-
sında değiştiği, diğer alım gruplarında 8.0-8.5. arasında seyrettiği, kontrol gru-
bunda ise idrar pH'sının 8.5 olduğu belirlendi. Idrar aseton miktarının birinci ör-
neklerde yalnızca 2. grupta, yoktan eser miktarına kadar değiştiği, diğer
örneklerde ve kontrol örneklerinde ise idrarda aseton bulunmadığı belirlendi.
Birinci ve ikinci örnek gruplarında idrar protein miktarlarının; yok, eser ve ++-
++++ arasında değiştiği saptandı. Kontrol grubundaki hayyanların idrarlarında
ise, yok yada eser miktarda protein bulunduğu belirlendi. Idrarlann mikrosko-
pik muayenelerinde şap hastalığı geçirmiş gruplardakilerde 1- 15 arasında deği-
şen sayıda lökosit'e, 1-8 arasında böbrek epitel hücresine rastlandı. Kontrollarda
ise mikroskopik muayenede çok az sayıda lökosit gözlemlendi (Tablo 3).

Araştırmada birinci örnek alımlarının tamamlanmasından sonra idrar gli-
koz miktarı % 12.23 mg olarak saptanan bir inek, aşırı zay'~flama nedeniyle çift-
lik yönetimince zorunlu kesime gönderildi. Bu i.neğin A.U. Veteriner Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı'nda yapılan otopsisinde: Ileri derecede zayıflık, arka ba-



Tablo 3: Şap hastalığı geç inn iş ve Sağlıklı (kontrol) ineklerde birinci ve ikinci örnek alma zamanlarında saptanan idrar analizi sonuçları.

İdrarda Birinci alım İkinci alım
Kontrol

bakılan
i. grup (n=14) II. grup (n=7) i. grup (n= 18) II. grup (n=2) grubu (n=12)

özeııikler
Göıilnüm Hafif bulanık-bulanık Hafif bulanık- bulanık Hafifbulanık Hafif bulanık Berrak- Hafifbulanık
Renk Açıksarı-sarı Açıksarı-sarı Açıksarı-~_ı:.ı Sarı Sarı

1----.- - .... -- _. -_.- . --_.- -.-,-- ----
ıH 8.0-8.5 6.S-8.S 8.0-8.S 8.0 8.S

Aseton
_ ..--- --

YOK YOK-ESER YOK YOK YOK
1--- --

Protein YOK-(++)_ YOK- (++++) YOK-(+++) i ESER-(+++) YOK-ESER
--- --- ,----- -- -----------
Mikroskopik 1- LO adet lökosit 2-10 adet lökosit 1-1S adet lökos it
Muayene

i
ı-s adet böbrek

i
1-8 adet böbrek 1-2 adet böbrek 2- IS adet lökosit Tck-tük lökosit

epiteli epiteli epiteli

i. grup: İ.drar glukoz miktarı= %I-S mg,
II. grup: Idrar glukoz miktarı>%S mg.
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caklarda dekubitis yaraları ve arka bacak kaslarında nekrotik ve rrinli myositis,
karaciğerde yaygın durumda değişik büyüklükte abse odakları, kalbin endo ve
epikard'ında kanamalar tesbit edildi. Ayrıca coxae-femoral ekı em boşluğunda
irinI i eksudat saptandı. Pankreasın makroskopik ve mikroskopik bakıda normal
görünümde olduğu belirtildi.

Tartışma

Şap hastalığı geçirmiş ineklerin enfeksiyondan sonraki 60 ve 70'inci günle-
rinde yapılan klinik muayenelerinde saptanan kondüsyon kaybı, kaslarda zayıf-
lık, polidipsi, poliüri ve rumen hareketlerinde azalma belirtileri, şap hastalığı ve
Bovin virus diyare ve Mukoza (BVO-MO) enfeksiyonu geçirmiş ineklerde bu
ha ••talıkların komplikasyonu olarak şekillenen Oiabetes mellitus'ta gözlemlen-
miş (2, 14), aynı klinik bulguların daha şiddetli düzeyde primer Oiabetes melli-
tus'lu in~klerde ortaya çıktığı bildirilmiştir (10, i3, IS).

İneklerin her iki örnek alımında yapılan idrar ve kan serumu glikoz kon-
santrasyonu incelemelerinde, glikoz miktarının kontrol grubuna göre P<O.O i
düzeyinde artması, şap hastalığı geçirmiş ineklerde belirgin bir glikozüri ve hi-
perglisemi bulunduğunu göstermektedir.

Genç ineklerdeki primer Oiabetes mellitus olgularında idrar glikoz miktarı-
nın %0.5- ı-LS mg arasında değişen oranlarda artabileceği, kan serumu glikoz
yoğunluğunun ise %95-195 mg arasında olabileceği belirtilmektedir (10, 15).
Nitekim bu çalışmada da, idrar glikoz miktarı % 1-5 mg ara~ında olan ilk örnek
alımında ı4, ikinci örnek alımında da ı8 inek saptanmıştır. Idrar glikoz yoğun-
luğu %5 mg'dan fazla inek sayısı ise ilk örneklerde 7 (en yüksek idrar glikoz
miktarı % ı2.23 mg), ikinci örnek alımında ise 2 olarak belirlenmiştir. Bu bulgu-
lara paralelolarak hayvanların kan serumu glikoz yoğunluklarında da artış sap-
tanmıştır (en yüksek kan glikoz düzeyi %84.85 mg).

Çalışmada kan serumu trigliserid miktarlarında, kontrol grubuna oranla bi-
rinci ve ikinci örnek alımlarında P<O.O i ve P<0.05 düzeyinde artışlar görülmüş-
tür. Sığırlarda primer Oiabetes mellitus olaylarında, kan serumu trigliserid mik-
tarlarındaki artışla ilgili bir çalışmaya rastlanmamakla birlikte, atlarda primer
Oiabetes mellitus olgularında trigliserid miktarında belirgin bir artma meydana
geldiğinden söz edilmektedir (5).

İneklerdeki kan serumu total lipid miktarında, ilk örnek alımında, glikoz
yoğunluğu %5 mg'dan fazla olan 2. grupta, kontrol grubuna göre beljrgin bir ar-
tış saptanmıştır. On gün sonra yapılan ikinci örnek alımındaki incelemelerde ise
gruplar arasında istatistiksel bir farklılık oluşmamıştır. Hastalıkta hiperlipide-
miyle ilgili olarak ineklerde bir bildirime rastlanılmamasına karşın, atlardaki Oi-
abetes mellitus olgularında şiddetli bir hiperlipidemi ortaya çıkabileceği belirtil-
mektedir (5). Kaneko ve Rhode (10), Oiabetes mellitus'un ilerlemiş olduğu
ineklerde periferal adipoz dokulardan yağ mobilizasyonunun çok şiddetli oldu-
ğundan söz etmekte ve hatta bu durumun plazmada süt gibi bir görünüme yol
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açabileceğini ileri sürmektedirler.

Kan serumu total kolesterol miktarı ilk örnek alınımında, her iki grupta da
kontrollara göre yüksek bulunmuştur (P<O.O 1). İkinci örnek alımında ise yalnız-
ca idrar glikoz miktarları % ı-5 mg arasında olan i. gruptaki ineklerde önemli
bir artış saptanmıştır (P<O.Ol). Diabetes mellitus'lu ineklerde kan serumunda
kolesterol miktarının artabileceği çeşitli araştırıcılar (10, 15) tarafından da bildi-
rilmektedir. Kaneko ve Rhode (10), primer Diabetes mellitus'lu ineklerde kan
kolesterol miktarını %125 mg, Tanıyama ve ark. (15) ise %161-199 mg arasın-
da bulduklarını bildirmektedirler. Bu çalışmada da kan serumu total kolesterol
miktarı hasta ineklerde en yüksek %223.16 mg bulunmuştur. Kaneko ve Rhode
(ıo), hayvanlarda ortaya çıkan kolesteroleminin lipid metabolizmasında oluş-
muş bozukluktan kaynaklanabileceğini bildirmektedirler.

Çalışmada şap hastalığı geçirmiş ineklerdeki kan serumu üre yoğunluğu ilk
örneklerin alınmasında, normal sınırlarda olmakla birlikte, kontrol grubuna göre
daha düşük bulunmuştur (P<O.Ol). On gün sonra yapılan ikinci örnek alınımın-
da' ise belirgin bir istatistiksel fark oluşmamıştır. Nitekim konuyla ilgili olan di-
ğer araştırıcılar da (13,15) ineklerde Diabetes mellitus'ta kan serumu üre yoğun-
luğunun normal sınırlar içerisinde kaldığını vurgulamaktadırlar.

Diabetes mellitus'lu ineklerdeki kan serumu total protein miktarı. çeşitli
araştırıcılar (ıo, i3, i5) tarafından yapılan çalışmalarda normal bulunmuştur.
Bu çalışmada da ilk örnek alınımında gruplar arasında istatistiksel bir farklılık
saptanmamış, yalnızca ikinci örnek alınımında idrar glikoz yoğunluğu % 1-5 mg
arasında olan I, grupta. kontrol grubuna göre hafif bir artış belirlenmiştir
(P<0.05).

Tanıyama ve ark. (15). spontan Diabetes mellitus'lu 3 genç sığırda yaptık-
ları çalışmada kan serumu sodyum ve potasyum miktarlarının normal sınırlarda
kaldığını bildirmektedirler. Phillips ve ark. (l3)'da Diabetli bir inekte kan seru-
mu klor yoğunluğunu normal bulmuşlardır. Bu çalışmada da birinci ve ikinci ör-
nek alımlarında sodyum ve potasyum miktarları. kontrol grubuna göre P<O.OI
ve P<0.05 düzeyinde bir azalma göstermesine karşın, yine de normal sınırlarda
kalmıştır (Tablo 1 ve.2). Serum klor miktarları ise ilk örnek alınımında kontrol
grubuna oranla yalnızca 2. grupta P<0.05 düzeyinde azalma göstermiş (Tablo
1), fakat ikinci örnek alınımında gruplar arasında istatistiksel bir fark oluşma-
mıştır (Tablo 2).

İneklerdeki idrar analizlerinde saptanan hafif bulanık görünüm ve açık sarı
renk, Kaneko ve Rhode'nın (I O) idrar bulgularına paralellik göstermektedir. Ça-
lışmada idrar pH 'sı yalnızca ilk örnek alınımında idrar glikoz miktarı %5
mg'dan fazla bulunan 2. grupta 6.5-8.5 arasında tesbit edilmiş, bu grupta ayrıca
idrarda eser miktarda aseton'a rastlanmıştır. Diğer gruplarda ise kontrol grubuy-
la uyumlu olarak idrarda aseton'a rastlalanmamıştır (Tablo 3). Diğer araştırıcıla-
rın (10.13. 15) primer Diabetes mellitus'lu ineklerde yaptıkları çalışmalarda ise,
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idrar pH'sının genellikle asit karakterde olduğu ve idrarda değişik derecelerde
aseton bulunduğu bildirilmektedir. Birinci ve ikinci örnek alımlarında diğer
gruplarda idrar pH 'sının 8.0-8.5 arasında belirlenmesi, ineklerde hastalığın baş-
langıç dönemine rastlanılması dolayısıyla idrarda aseton miktarının azlığından
kaynaklanabileceğine yorumlanmıştır.

Çalışmada bazı olgularda idrarda değişik derecelerde protein saptanmıştır.
Mikroskopik muayenede de bu ineklerin idrarlannda değişik sayıda lökosit ve
böbrek epiteııerine rastlanılmış, bu durumun bazı hayvanlarda ortaya çıkan nef-
ritis'e bağlı olarak geliştiği kanaatine vanımıştır. Phillips ve ark. (l3)'nın konuy-
la ilgili olarak yaptıkları idrar analizlerinde de zaman zaman idrarda proteinüri
tesbit edilmiştir.

Zorunlu kesimine karar verilen ve idrar glikoz miktarı en yüksek bulunan
(% 12.23mg) ineğin otopsisinde saptanan kas zayıflığı, myositis ve kaşeksi bul-
guları, diğer araştırıcıların (i ,2) şap hastalığı enfeksiyonundan sonra ortaya çı-
kan Diabetes meııitus'da belirledikleri bulgulara paralellik göstermektedir. Pri-
mer Diabetes mellitus'lu ve şap hastalığı enfeksiyonundan sonra ortaya çıkan
Diabetes mellitus olgularında makroskopik olarak pankreas'ın normal görünüşte
olduğu, fakat mikroskopik muayenede Langerhans adacıklarının sayısı ve bü-
yüklüğünde azalma, kalan adacıkların bazılarında vakuolleşme saptandığı bildi-
rilmektedir (I, 2, 12, 13). Son yıllarda yapılan immunohistokimyasal ve elekt-
ron mikroskopik incelemeler, beta hücrelerindeki komple kayıpların veya
birkaç küçük beta hücresinin dahi bu yöntemlerle varlığının tesbit edilebileceği-
ni göstermektedir (15). Bu çalışmada, pankreasta makroskopik ve mikroskopik
olarak önemli bir değişikliğin belirlenmemesi inekıerde hastalığın yeni baş~ama-
sına yorumlanmıştır. •

Araştırmada kan serumu ve idrarda saptanan biyokimyasal analiz sonuçları
incelendiğinde görülen değişiklikler, şap hastalığından sonra ortaya çıkan Dia-
betes mellitus olgularına benzerlik göstermektedir. Bu durum, daha sonra geniş
kapsamlı çalışmaların yapılmasına gereksinim olduğunu düşündürmüştür.
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