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ÖZET: Endoparazitler evcil hayvanlarda önemli ekonomik kayıplara ve sağlık problemlerine neden olmaktadır. Bu çalışma, 
Dictyocaulus viviparus ile enfekte sığırlardan alınan akciğer dokusunda lipit peroksidasyonu ve bunun zararlı etkilerini ortadan kaldıran 
antioksidan sistemlerin durumunu araştırmak için planlandı. Bu parazit ile enfekte 20 ve 10 sağlıklı sığırdan alınan akciğer dokusunda 
malondialdehid (MDA), katalaz (CAT), süperoksit dismutaz (Cu, Zn- SOD), glutatyon (GSH), vitamin C ve β-karoten analizleri yapıldı. 
MDA miktarlarının parazitli grupta önemli oranda (p< 0.001) arttığı, buna karşılık Cu, Zn-SOD ve CAT aktiviteleri ile GSH, vitamin C 
ve β-karoten düzeylerinin ise parazitli grupta kontrol grubuna göre önemli oranda (Cu, Zn-SOD, CAT, GSH, vitamin C p< 0.001 ve β-
karoten p< 0.05) azaldığı görüldü. Sonuç olarak söz konusu parazitin oksidatif strese ve dolayısı ile lipit peroksidasyonuna neden olduğu, 
bunun yıkıcı etkilerini önleyen antioksidan sistemlerin aktivitelerinin ve konsantrasyonlarının azaldığı saptandı. 
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Determination of the Status of Lipid Peroxidation and Antioxidants in Cattle Infected with Dictyocaulus 
viviparus 
SUMMARY: Endoparasites cause significant economic losses and health problems in domestic animals. In this study, lipid peroxidation and 
the antioxidant status were investigated in the lung tissue taken from twenty cattle infected with Dictyocaulus viviparus and ten healthy cat-
tle. Malondialdehyde superoxide dismutase, catalase, glutathione, vitamin C and β-carotene were measured. In comparison to the control 
group, the concentration of MDA was high (p< 0.001), but the activities of Cu-Zn-SOD and CAT, and the concentration of GSH, vitamin C 
and β-carotene were low (Cu-Zn-SOD, CAT, GSH, vitamin C, p< 0.001 and β-carotene p< 0.05) in the parasite infected group. These results 
suggested that endoparasitic infection is among the major causes of oxidative stress. Lipid peroxidation was observed and the activities and 
concentrations of antioxidants systems were decreased in the lungs of cattle infected with Dictyocaulus viviparus. 
Key Words: Dictyocaulus viviparus, lipit peroxidation, antioxidant systems, lung 
 

 

GİRİŞ
Genç sığırların solunum sisteminde, sıklıkla bakteriyel ve viral 
etkenler olmak üzere, akciğer kılkurtlarından olan 
Dictyocaulus viviparus tarafından da enfeksiyonlar oluşturula-
bilir. (12). Dictyocaulus viviparus sığırların patojenik akciğer 
nematodudur, larvaları akciğerlerde olgunlaşır ve oradan 
bronşlara taşınarak, bronşiolitis ve bronşitisi takiben 
alveolitise neden olur. Bu da farklı derecelerde öksürük ve 
solunum güçlüğü gibi klinik semptomlara neden olur (12, 27) .  

Oksijenden tek elektron indirgenmesi sonucu süperoksid, hid-
rojen peroksid, hidroksil ve peroksit radikalleri gibi serbest 
radikaller değişik birçok reaksiyonla hücre ve dokularda olu-
şur. Normal koşullar altında serbest radikallerin oluşumunu ve 
bunların meydana getirdiği hasarı önlemek için vucutta 
enzimatik ( Zn, Cu-SOD, CAT ve GSH-Px gibi) ve enzimatik 
olmayan (GSH ve vitaminler gibi) savunma mekanizmaları 
gelişmiştir ki bunlar antioksidanlar olarak bilinirler (7).  

Hücre ve dokuların yapısal bütünlüğünün korunmasında ve 
normal fonksiyonlarını yerine getirmelerinde oksidan ve anti-
oksidan sistemler arasındaki mevcut dengenin korunması bü-
yük önem taşımaktadır. Bu dengenin bozulması organizmada 
oksidatif strese neden olur,bu oksidatif strese bağlı oluşan 
serbest radikaller ise proteinler, lipitler, karbonhidratlar ve 
nükleik asitler gibi vücudumuzun temel yapısal moleküllerinin 
oksidatif hasarlanmasına neden olur (2, 29). Lipit peroksidas-
yonu, organizmada oluşan bir serbest radikal etkisi sonucu 
membran yapısında bulunan poliansatüre yağ asidi zincirinden 
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bir hidrojen atomu uzaklaştırılması ile başlar. Bunun sonucu 
yağ asidi zinciri bir lipit radikali niteliği kazanır. Lipit 
peroksidasyonu çok zararlı bir zincir reaksiyonudur ve direk 
olarak membran yapısına, indirek olarak ise reaktif aldehitler 
üreterek diğer hücre bileşenlerine zarar verir. Böylece, birçok 
hastalığa ve doku hasarına sebep olur (2, 4). 

Özellikle paraziter efeksiyonlara dair yapılan çalışmalar ser-
best radikaller ve oksidatif stres üzerine yoğunlaşmıştır. Farklı 
parazit türleriyle enfekte olan konakçı hücrelerinde lipit 
peroksidasyonuna neden olan serbest radikallerin miktarının 
arttığı, bu artışa bağlı olarak hücre ve doku hasarlarının mey-
dana geldiği literatürlerde bildirilmiştir (11, 15, 16, 21). Bu-
nun yanısıra organizmada mevcut korunma sistemlerine des-
tek amacıyla, ilave olarak dışarıdan antioksidan özellik göste-
ren maddeler uygulandığında, parazitlerin neden olduğu hücre 
yıkımının kısmen önlendiğini gösteren çalışmalar da yapılmış-
tır (6, 19, 22).  

Sunulan bu çalısma Dictyocaulus viviparus ile enfekte sığır 
akciğer dokusunda lipit peroksidasyonunun ve antioksidanla-
rın aktivite ve/veya konsantrasyonlarının nasıl etkilendiğini 
irdelemek amacıyla planlanmıstır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma materyallerini, Van Mezbahanesinde kesilen kli-
nik ve postmortem muayene sonrası yaş ve cinsiyet ayrımı 
yapılmaksızın 10 sağlıklı ve 20 Dictyocaulus viviparus teş-
hisi konulan enfekte sığırlardan alınan toplam 30 adet akci-
ğer doku örnekleri oluşturmuştur. Bütün hayvanların akci-
ğerleri makroskobik olarak incelendikten sonra, bir makas 
yardımı ile trakhea, bronş ve bronşiolleri açılarak muayene-
leri yapılmıştır. Akciğerlerde genç ve ergin parazitlerin mor-
folojik özellikleri dikkate alınarak literatür desteği ile teşhis-
ler yapılmıştır (18, 31).  

Laboratuara %0,9'luk NaCl içerisinde getirilen akciğer ör-
nekleri bir makas yardımıyla dört eşit parçaya bölündü. Bir 
parçası MDA, CAT ve Cu, Zn-SOD ölçümleri için Özyurt ve 
ark. (25)’nın metoduna göre homojenize edilmiştir. Bu 
homojenizatta MDA tayini Sushil ve ark. (32)’nın metoduna 
göre, CAT aktivitesi ise Aebi’nin metodu (1) ile 
spektrofotometrik olarak yapılmıştır. Cu, Zn-SOD aktivitesi-
ni belirlemek için ticari kit (Randox Laboratory, Crumlin, 
Ireland) kullanılmıştır. GSH analizi için akciğer dokusunun 
hazırlanması ve seviyesininin tespit edilmesinde Değer ve 
ark. (9) tarafından tanımlanan metot kullanılmıştır. Vitamin 
C için doku, George (14)’ ye göre hazırlandı, analizi ise 
Omaye ve ark. (24)’ nın bildirdikleri şekilde yapıldı. Doku-
nun β-karoten için hazırlanması Schmiz ve ark. (28)’ nın 
metoduna göre, analizi ise Suziki ve Katoh’a (33) göre 
spektrofotometrik olarak yapıldı.  

Yapılan analizlerden elde edilen sonuçların istatistiksel analiz-
leri SPSS Independent-Samples T testi kullanılarak yapıldı. 

BULGULAR 

Analizler sonucunda elde edilen veriler istatistiksel olarak 
değerlendirildiğinde, organizmada lipit peroksidasyon oranı-
nın önemli bir göstergesi olarak kabul edilen MDA miktarları-
nın enfekte grupta kontrollere göre önemli oranda (P<0.001) 
arttığı, buna karşın antioksidan maddeler Cu, Zn-SOD ve CAT 
aktiviteleri ile GSH, vitamin C ve β-karoten düzeylerinin ise 
önemli oranda (Cu-Zn SOD ve CAT, GSH, vitamin C p< 
0.001 ve β-karoten p< 0.05) azaldığı tespit edilmiştir.  

Tablo 1. Kontrol grubu ve Dictyocaulus viviparus ile enfekte sığırla-
rın akciğer dokusunda lipit peroksidasyonu, antioksidan enzimler, 

glutatyon ve antioksidan vitamin düzeyleri 

Parametreler 
Kontrol (n=10) 

Ortalama±Standart 
Değer 

Hasta (n=20) 
Ortalama±Standart 

Değer 

MDA (nmol/g) 18.69±1.5 25.60±2.0* 

Cu-Zn SOD 
(U/mg protein) 5.14±0.4 2.87±0.4* 

CAT (k/g) 1514.04±95.4 490.60±68* 

GSH (mol/g) 12. 08±1.8 7.19±0.8* 

Vitamin C  
(100 mg 
tissue/ml) 

34.40±2.3 26.80±3.8* 

β-karoten  
(μg/100 gr) 21.76±3.9 15.69±1.4** 

* (P<0.001), ** (P<0.05) 

TARTIŞMA 

Oksidatif stres oluşturan serbest radikaller ve reaktif oksijen 
metabolitleri, malign hastalıklar yanında; akciğer fibrozisi, 
bronşektazi, astım ve kronik obstruktif akciğer hastalıkları başta 
olmak üzere birçok akciğer hastalıklarının patogenezinde önem-
li rol oynamaktadır (13). Organ ve dokulara yayılan birtakım 
hastalıklardan kaynaklanan aşırı oksidatif strese karşı, zaman 
zaman koruyucu antioksidan sistemler yetersiz kalmakta bu da 
hastalığın daha da ilerlemesine hatta istenmeyen pek çok komp-
likasyonun hızlı bir şekilde ortaya çıkmasına neden olmaktadır 
(34). Sürekli oksijene maruz kalan solunum yolları ve akciğer-
lerde bu ihtimal çok daha fazla ortaya çıkmaktadır (13). 

Lipit peroksidasyonu, serbest radikaller tarafından başlatılan 
ve zar yapısındaki yağ asitlerinin oksidasyonunu içeren kim-
yasal bir olaydır. Olay otokatalitik olarak bir kez başladığında 
zincirleme olarak devam eder (4). Lipit peroksidasyonu, lipit 
peroksitlerin aldehitler, hidrokarbonlar ve hidroperoksitler gibi 
istenmeyen ürünlere dönüşmesi ile sona ermektedir. Lipit 
hidroperoksitlerinde tiyobarbitürik asit reaktif maddesi aracılı-
ğıyla MDA ölçümü, lipit peroksidasyonu ve oksidatif stresin 
bir göstergesi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır (3). 

Parazitler yerleştikleri doku, organ ve hücrelerde serbest radi-
kal miktarını artırarak lipit peroksidasyonuna neden olup, 
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konakçıda doku ve hücre hasarına neden olurlar (8). 
Nippostrontrongylus brasilliensis (2l) ve Trichinella spiralis 
(11) ile deneysel olarak yapılan çalışmalarda, enfeksiyonu taki-
ben MDA seviyesinin konakçı akciğer dokusunda önemli oran-
da arttığı ve bu artışın enfeksiyon boyunca serbest radikallerin 
çeşitli hücre bileşenlerine zarar vermesinden kaynaklanmış 
olabileceği bildirilmiştir. İnfluenza virusu (23) ile ilgili yapılan 
bir başka çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Sunulan çalışmada, akciğer doku MDA konsantrasyonu 
Dictyocaulus viviparus ile enfekte grupta kontrol grubuna göre 
önemli ölçüde yüksek bulundu. Bu sonuca bakılarak 
Dictyocaulus viviparus’un da oksidatif strese ve lipit 
peroksidasyonuna neden olduğu söylenebilir. Artan lipit 
peroksidasyonu, parazite bağlı oluşan akciğer lezyonlarından 
ve bu lezyonlardan dolayı meydana gelen solunum güçlüğün-
den kaynaklanan oksidatif stresle ilişkilendirilebilir.  

Antioksidan sistemler, parazitik invazyonların bir sonucu ola-
rak gelişen oksidatif stresten hücre, doku ve organların hasar 
görmesine karşı koruyucu bir etkiye sahiptir (8). Cu, Zn-SOD 
süperoksit radikallerini hidrojen perokside indirgeyen tek 
enzimatik sistemdir ve özellikle akciğerlerin oksidatif strese 
karşı korunmasında önemli bir rol oynar. Akciğerde pek çok 
enzimatik mekanizma hidrojen peroksidin ayrışmasında görev 
alır. Bunlardan en önemlisi hidrojen peroksidi, su ve oksijene 
dönüştüren CAT’dır (35). Sunulan çalışmada, antioksidan 
enzim ( Cu, Zn-SOD ve CAT) aktiviteleri ve enzimatik olma-
yan antioksidanların ( GSH, vitamin C ve β-karoten) konsant-
rasyonları ölçülmüştür.  

Yapılan analizlerde kontrol grubuna göre hasta grubunda ölçü-
len SOD ve CAT aktivitelerinde önemli oranda azalmalar 
saptandı. Nitekim Kumar ve ark. da (17) deneysel olarak 
enfekte ettikleri farelerde akciğer enfeksiyonu süresince 
oksidatif stresin meydana geldiği ve bu strese bağlı olarak 
antioksidan enzimlerde azalmaların olduğunu bildirmişlerdir. 
Fakat bir başka çalışmada, Nippostrontrongylus brasilliensis’ 
den kaynaklanan enfeksiyonda ilk 24 saat içinde pulmoner 
SOD akivitesinin önemli oranda arttığı ve sonraki saatlarde 
azaldığı, bu azalmaların kontrollere göre bir önem arzetmediği 
bildirilmiştir (21).  

Enzimatik olan antioksidanların yanısıra birçok enzimatik 
olmayan antioksidan sistemler de akciğerde oksidan 
/antioksidan dengesinin sürdürülmesinde önemli rol oynarlar. 
Hücre membranını, lipit proksidasyonunun yıkıcı etkilerine 
karşı, serbest radikaller ve peroksitlerle reaksiyona girerek 
önleyen glutatyon sistemi paraziter enfeksiyonlardan etkilen-
mektedir (8). Oksidatif stresin artması ile birlikte glutatyon 
konsantrasyonu bronkoalveolar sıvı ve akciğer dokusunda 
azaldığı araştırıcılar tarafından gösterilmiştir (17, 21). Sunulan 
çalışmada doku glutatyon konsantrasyonunun Dictyocaulus 
viviparus ile enfekte grupta kontrol grubuna göre önemli ölçü-
de düşük bulunmuştur. 

Vitaminler akciğerlerin gelişimi ve korunması için oldukça 
önemlidirler (30). Bunun yanısıra parazitik invazyonların ne-
den olduğu doku, organ ve hücre hasarı ile sonuçlanan 
oksidatif strese karşı koruyucu bir etkiye sahiptirler (8). Vita-
min C ve vitamin A' nın ön maddesi olan β-karoten serbest 
radikalleri etkisiz hale getiren antioksidanlardır. Ayrıca vita-
min C antioksidan olarak vitamin E’ nin korunmasında ve 
kollogen sentezinde görev alır. Çeşitli parazit türleriyle 
enfekte olan bireylerde, karaciğer vitamin C konsantrasyonla-
rının sağlıklı bireylere göre azaldığı bildirilmektedir (10). 
İnfluenza virus enfeksiyonunda farelerin akciğer vitamin C 
konsantrasyonunun azaldığı tespit edilmiştir (17). Bununla 
birlikte Buffinton ve ark. (5) yine aynı virus enfeksiyonunda 
bronkoalveoler sıvıda ve akciger dokusunda vitamin C seviye-
sinin değişmediğini bulmuşlardır. Bu çalışmada elde edilen 
sonuçlara göre parazitli gruptaki vitamin C konsantrasyonu 
kontrol grubundan istatistiksel olarak önemli oranda düşük 
bulunmuştur.  

Parazitlere bağlı olarak dokularda oluşan lipit peroksidasyonu-
nun bir sonucu olarak diğer antioksidan maddeler gibi vitamin 
A’ da etkilenmektedir. Vitamin A’ nın Trichuris suis ve 
Fasciola hepatica enfeksiyonlarında karaciğerde kontrollere 
göre önemli oranda azaldığı ortaya konulmuş olmasına rağmen 
(16, 26), Değer ve ark. (10) distomatosisde β- karoten konsant-
rasyonunun kontrollere göre farklı olmadığını belirtmişlerdir. 
Bu çalışma da parazitli grupta kontrollere göre akciğer β- 
karoten miktarının düşük olduğu bulundu. Vitamin A’ nın ön 
maddesi olan β- karoten eksikliği akciğerin enfeksiyonlara karşı 
defansını zayıflatmış olabilir (20).  

Sonuç olarak, parazitle enfekte grupta parazitin neden olduğu 
oksidatif strese bağlı olarak, lipit peroksidasyon markırı olan 
MDA miktarlarında önemli artışlar gözlendi. Buna karşın 
antioksidan maddelerde ise değişen anlamlarda azalmalar 
tespit edildi. Antioksidan maddelerdeki bu azalmaların, oluşan 
lipit peroksidasyonundan kaynaklanabilecek olan, olası zararı 
engelleyebilmek veya en aza indirebilmek için, bu antioksidan 
maddelerin devreye girerek kullanılmasına bağlı olarak oluş-
tuğu düşüncesindeyiz. 
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