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LAPAROTOMİ UYGULANAN KÖPEKLERDE PLAZMA
FİBRİNOJEN DÜZEYİNDEKİ DEGİşİKLİKLER

Aslan Kalınbacak*

Changes in plasma fibrinogen level arter laparotomy in dogs.

Summary: This study was performed to estimate the changes in plasma
fibrinogen level after laparotomy in dogs. Twelve adult healthy female dogs (7
German shepherd, 5 Turkısh shepherd) were used. Mean plasma fibrinogen
level before and on the days 1. 2, 3, 5 and 9 were 271.6;t}3.1. 435.J-J:275,
531.7;t}S.9, 435.5-J:23.J, 390.3r.14.7 and 329.1r.14.5 respectively in 11 dogs
(91.67%) which had no complication after laparotomy. With respect of the
value before operation, plasma fibrinogen level inereased (p<O.OOI) on the
days i and 2 after operation and then deereased gradually. 1mportant inerease
in plasma fibrinogen level was determined after the day 6 in a dog which has
failure of general condition and wound contaminationo

As a result, it was decided that measurement of plasma fibrinogen after
laparotomy would be useful to observe the post operative healing period.

Özet: Bu çalışma, köpeklerde laparotomi sonrası plazma fibrinojen
düzeyindeki değişiklikleri izlemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla 12 adet ergin
dişi köpek (7 si Alman çoban, 5'i Türk çoban) kullanıldı. Laparotomi sonrası he-
hangi bir komplikasyon şekillenmeyen 11 köpekte (%91.67) plazma fibrinojen
konsantrasyonlarının operasyon öncesi ve sonrasındaki 1., 2., 3 o, 5. ve 9.
günlerde sırasıyla ortalama 271.6r.13ol, 435.J-J:275, 531.7;t}S.9, 435.5-J:23.J,
390.3;t}4.7 ve 329oII.145 olduğu saptandı. Plazma fibrinojen düzeylerinin
operasyondan sonraki I. ve 2. operasyon öncesine göre arttığı (P<O.OOl), daha
sonra giderek düştüğü dikkati çekti. Araştırmanın 6. gününden sonra genel dur-
um bozukluğu gösteren ve operasyon yarasında kontaminasyon oluşan bir
köpekte plazmafibrinojen düzeyinde önemli artış saptandı.

Sonuç olarak, laparotomi uygulanan köpeklerde operasyon sonrası
iyileşmenin izlenmesi açısından plazma fibrinojen ölçümlerinin yararlı olacağı
kanısına varıldı.

Giriş

Karaciğer parankim hücrelerinin mikro-
zomlarında sentezlenen ve ihtiyaç duyulduğu
ana kadar da burada depolanan (11, 13) fibrino-
jen 340 000 molekül ağırlığında asimetrik bir
proteindir (9), total plazma proteinlerinin %4-6
sını oluşturur (7). Vücutta kan plazması, bağla-
yıcı doku ve hücreler arası boşluklarda bulun-
maktadır (13). Köpeklerdeki normal miktarı
200-400 mg/dı düzeyinde olup, 500 mg/dı nin
üzerindeki değerler patolojik olarak kabul edil-
mektedir (2). Plazma yarı ömrü 2.5-4.5 gün ara-
sındadır (13).

Esas olarak kanın pıhtılaşma reaksiyon la-
rında görevalan plazma fibrinojeni (faktör 1)
yangısal, irinli, travmatik ve neoplastik hasta-
hklarda da (2, 6, ll, 13) artmaktadır. Her türlü
yangısal olayda ve doku yaralanmalarında akut
faz proteini olarak yükselen plazma fibrinojeni
yangısal durum devam ettiği sürece yüksek sey-
retmektedir (2, 8, 10, 1l~.

Laparotomi sonrası karın içi organlarda
veya yara bölgesinde meydana gelebilecek yan-
gıların er ken dönemde saptanmasının sağaItı-
rnın başarısında önemli olduğu bilinmektedir.
Köpeklerde yapılan bir çalışmada yangısal du-

* Araş. Gör. Dr. A.ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anahilim Dalı, Ankara.



__ _ Flbnn ~.tm.nı

100

rumiarın tanısında plazma fibrinojen düzeyinin
total lökosit ve nötrofil sayısı kadar yararlı ol-
duğu bildirilmiştir (14).

Bu çalışmada laparotomi sonrası operas-
yon bölgesindeki klinik iyileşme bulguları ile
plazma fibrinojen düzeylerindeki değişiklikler
arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlan-
dı.

Materyal ve Metod

Bu çalışmada 2-3 yaşlı 7 si Alman çoban,
5 i Türk çoban ırkı olmak üzere toplam 12 dişi
köpek kullanıldı. Köpeklere laparotomi (Ova-
rio-hysterectomy) operasyonu uygulandı. Gem-
lik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez
Komutanlığı bünyesinde bulunan köpekler pe-
letlenmiş köpek yemi ile beslendi ve kafeslerin-
de sürekli su bulunduruldu. Laparotomiden
önce ve 1,2,3,5 ve 9 gün sonra EDTA'lı tüp-
lere alınan kanlar mikrohematokrit tüplere dol-
duruldu. Tüplerin açık olan bir uçları alevde ısı-
tılarak kapatıldı ve mikrohematokrit santrfüjde
5 dakika süreyle santrfüje edildi. Tüpler S6:t1 C
lik su banyosunda 3 dakika süreyle tutularak
plazmadaki fibrinojenin pıhtılaşması sağlandı.
(Bu işlem esnasında mikrohematokrit tüplerin
tamamen su seviyesinin altında kalmasına dik-
kat edildi.) Daha sonra mikrohematokrit tüpler
tekrar 3 dakika süreyle santrfüj edilerek pıhtıla-
şan fibrinojenin çökmesi sağlandı. Bu işlem so-
nunda akyuvar tabakası üzerinde birikmiş olan
fibrin katmanının boyu mikroskopta milimetrik
bölmeli oküler yardımıyla (AB) ve fibrin kat-
manı ile plazma sütununun toplam boyu ise cet-
vel yardımıyle ölçüldü (AC) (2,3).

Hesaplama aşağıdaki formül kullanılarak
yapıldı.

AB
x 100 ml/dl

AC

Bu değer tekrar i00 ile çarpılarak mg/dı ye
çevrildi

(ml/dı x 100 = mg/dl)

C ----'l n _---Plazma<c--B_ıl-~ ( -
A -------'1 .- --- A~yuvar ~atmanı

_. ---- A1yuvar ~atmanı

Elde edilen sonuçların 16tati&ti~ analızleri • Eşl.şmış g'Uplar .r.sı ! testi'

metodu kullanılarak yapıldı ( 4 )
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Elde Edilen sonuçların istatistik analizleri
"Eşleşmiş gruplar arası t testi" metodu kullanı-
larak yapıldı (4).

Bulgular

Laparotomi sonrası herhangi bir kompli-
kasyon göstermeyen II köpeğin (% 91.67)
plazma fibrinojen düzeyi ortalamaları, standart
hataları, minimum ve maksimum değerleri
Tablo 1 de, günler arasındaki istatistiksel farklı-
lıklar ise Tablo 2 de gösterildi.

Tablo 1. Herhangi bir komplikasyon gösıermeden iyileşen
köpeklere aiı plazma fibrinojen düzeyi ortalama (x),
standart hata (Sx) ve minimum-maximum (min-mak s)

değerleri.

GÜNLER

mg/dı O i 2 3 5 9

x 271.6 435.1 531.7 435.5 390.3 329.1

Sx 13.1 27.5 18.9 23.1 14.7 14.5

Min. 225 256 437 336 323 227

Max. 345 545 634 527 475 375

Tablo 2: Araştırma süresince elde edilen plazma fibrino-
jen değcrlerinin günlük farklannın istatistiksel önemleri.

Günler i. gün 2.gün 3.gün 5.gün 9.gün

O.gün +++ +++ +++ +++ +
i. gün ++ IFY IFY ++
2.gün IFY +++ +++
3.gün IFY ++
5.gün ++
-----

IFY: İstatistiksel fark yok ++:P<O.OI
+: P<0.05 +++: P<O.OOı

Laparotomi sonrasında herhangi bir komp-
likasyon göstermeden iyileşen i i köpeğin ope-
rasyon öncesi plazma fibrinojen değerleri orta-
laması 271.6:t13.1 olarak bulundu. Bu değer
operasyondan sonraki 1. günde 435. i:t27.5 e ve
2. günde S31.7:t18.9 luk değer ile maksimum
düzeye yükseldi (P<O.OOI). Araştırmanın 3.
günü ölçülen değerin (435 .5:t23.1) 2. güne
(S31.7:t18.9) göre düşük olduğu fakat araların-
daki farkın istatistikselolarak önemli olmadığı
saptandı. Plazma fibrinojen düzeyindeki düşüş
5. (390.3:t14.7) ve 9. (329.1:t14.5) günlerde de
kademeli olarak devam etti ve bu iki değer ile 2.
gün değeri arasındaki farkların istatistiksel ola-
rak önemli olduğu belirlendi (P<O.OOI).Ölçüm-
!erin sona erdiği 9. gündeki değerin başlangıç
değerine göre istatistikselolarak önemli düzey-
de (P<O.OS)yüksek olduğu dikkati çekti.

Komplikasyonsuz iyileşen köpekler ile la-
parotomi sonrası yara kontaminasyonu ve genel
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Grafik 1. Komplikasyon gelişen ve gelişmeyen köpeklere ait plazma fıbrinojen değerlerinin seyri.
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durum bozukluğu gösteren bir köpekten elde
edilen plazma fibrinojen değerleri Grafik 1 de
gösterildi.

Komplikasyon gelişen bir köpeğe ait de-
ğerler operasyon sonrası 6. güne kadar diğer
köpeklerinkine benzer bir seyir izledi, daha
sonra oluşan enfeksiyon 8. ila 12. günler arasın-
da önemli artışa neden oldu. Daha sonra uygu-
lanan lokal ve genel sağaItımlar sonucu enfeksi-
yon iyileşti. Plazma fibrinojen düzeyi de
düzenli bir düşüş göstererek 21. günde operas-
yon öncesi değere yaklaştı (Grafik 1).

Tartışma ve Sonuç

Plazma fibrinojen ölçümleri birçok araştırı-
cı tarafından vücudun herhangi bir yerindeki
yangının belirlenmesi amacıyla kuııanılmıştır
0,6, ll, 12). Ek (5), hastalıkların seyri sırasın-
da yapılan düzenli fibrinojen ölçümlerinin prog-
nozun belirlenmesinde kuııanılabileceğini bil-
dirmiştir.

Aııen ve Kold O), operasyon sonrası mey-
dana gelen fibrinojen yükselmelerinin ameliyat
sırasında oluşan akut steril travmaya bağlı oldu-
ğunu ve operasyon sonrası plazma fibrinojen
düzeylerinin seyrine bakılarak komplikasyon
gelişip gelişmediğinin anlaşılabileceğini belirt-
mişlerdir. Aynı araştırmada, steril travmalı ol-
gularda plazma fibrinojeninde %80-100, enfek-
siyon (kontaminasyon) gelişen olgularda ise
%260 oranında artışların meydana geldiği bildi-
rimlerine uygun olarak bu araştırmada operas-
yon sonrası kontaminasyon gelişmeyen olgular-

da plazma fibrinojen düzeyinde %96, kontarnİ-
nasyonun meydana geldiği bir olguda ise %284
oranında artıŞ saptandı.

Plazma fibrinojeninin yangın durumlarında
ve doku yaralanmalarında yükseldiği, yangı
devam ettiği sürece yüksek kalacağı ve yangısal
prosesin gerilemesi ile düzeyinin yavaş yavaş
normale döneceği bildirilmiştir (6, 10, i I). Ben-
zer olarak bu çalışmadaki kontaminasyon geliş-
meyen köpeklerde operasyondan sonra doku
yaralanmasına bağlı olarak 2. güne kadar plaz-
ma fibrinojeninde artıŞ görülürken, daha sonra
düzenli bir düşüş belirlendi. Ancak kontaminas-
yon gelişen bir köpekte araştırmanın 6. gününe
kadar diğer köpeklerinkine benzer bir seyir izle-
yen plazma fibrinojen düzeyi daha sonra konta-
minasyona bağlı olarak önemli artışlar gösterdi
(Grafik I).

Plazma fibrinojen ölçümlerinde sıklıkla
kuııanılan Ratnoff-Menzie metodu diğer metot-
ların değerlendirilmesinde de referans olarak
gösterilmektedir (2, 3). Ancak zaman alıcı, pa-
halı ve teknik beceri gerektiren bir metot oldu-
ğundan klinik .uygulamalar için pratik bulun-
mamıştır (3). Buna karşılık Miııar ve ark. (2)
tarafından bildirilen ısı presipitasyon metodu-
nun kolay uygulanması ve özel araç gere ce ihti-
yaç göstermemesi bakımından oldukça pratik
olduğu belirtilmiştir (3).

Sonuç olarak, bu araştırmada laparotomi
uygulanan köpeklerde postoperatif iyileşmenin
izlenmesinde plazma fibrinojen düzeyinin seri
ölçümlerinden yararlanılabileceği ve ısı ile pre-
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sipitasyon esasına dayanan Millar Metodunun
pratik bir metot olduğu kanısına varıldı.
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