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Özet: Bu çal›flmada, koyunlarda gebeli¤in bafllang›c›ndaki, ilerleyen çeflitli dönemlerindeki ve do¤umdan hemen sonraki serum
adenozin deaminaz düzeylerinin araflt›r›lmas› amaçland›.
Materyal olarak 13 adet Karakafl ›rk› koyun kullan›ld›. Koyunlardan afl›m günü, afl›mdan sonra 10., 21., 35., 75., 104., 144.
günlerde ve do¤umdan 10 gün sonra kan al›narak serumlar› ç›kart›ld›. Serumlar ayn› gün laboratuvarda ifllenerek adenozin deaminaz
düzeyleri IU/L cinsinden belirlendi.
Koyunlarda afl›m günü ve do¤um sonras›nda elde edilen yüksek düzeylerdeki adenozin deaminaz aktiviteleri gebelik dönemi
ilerledikçe düflmüfl ve do¤uma en yak›n zamanda en düflük de¤erler elde edilmifltir. De¤erler s›ras›yla 8,91; 8,30; 5,50; 3,96; 3,80;
2,18; 1,67 ve 10,51 IU/L olarak hesaplanm›flt›r. Afl›m günü, 21., 35. ve 104. günler ile do¤um sonras› elde edilen adenozin deaminaz
düzeyleri istatistik yönden farkl› ç›km›flt›r (P< 0,05).
Sonuç olarak, koyunlarda gebelik dönemi ilerledikçe serum adenozin deaminaz düzeyinde önemli düflüfller oldu¤u, bu düflüflün afl›m
sonras› 21. günde bile belirlenebilece¤i ve gebeli¤in ilerlemesine parelel adenozin deaminaz düflüfllerinin normal bir gebeli¤e iflaret
edebilece¤i, gebeli¤in ve gebelik dönemlerinin klinik olarak tan›s›nda ve izlenmesinde yararl› olabilece¤i kan›s›na var›lm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: Koyun, Gebelik, Adenozin deaminaz, Serum

Serum Adenosine Deaminase Levels in Different Periods of Pregnancy in Ewes
Abstract: The levels of adenosine deaminase in different periods of pregnancy and after parturition were investigated in 13 ewes.
Blood samples were collected on the day of mating and on days 10, 21, 35, 75, 104, 144 of pregnancy and on day 10 after
parturition. Sera were harvested from these samples and adenosine deaminase levels were assayed as IU/L.
Adenosine deaminase levels were high on the day of mating and after parturition but decreased during pregnancy. The lowest level
was assayed just before parturition. Levels at the sampling times were 8.91, 8.30, 5.50, 3.96, 3.80, 2.18, 1.67 and 10.51 IU/L,
respectively. Adenosine deaminase levels were different at mating time, on days 21, 35 and 104 and after parturition (P<0.05).
It was concluded that serum adenosine deaminase levels decrease significantly from the period of pregnancy onwards. This decrease
can be determined as early as day 21. This condition of this enzyme may indicate normal pregnancies and it may be useful for clinical
diagnosis and observation of pregnancy or pregnancy period.
Key Words: Ewe, Pregnancy, Adenosine deaminase, Serum

Girifl
Adenozin
deaminaz
(ADA),
adenozin
ve
deoksiadenozin’in s›ras›yla inozin ve deoksiinozin’e
deaminasyonunu katalize eder (1, 2, 3). Tüberküloz tan›s›

için torasik ve abdominal s›v›larda ADA ölçümlerinin
önemi bulunmaktad›r (1, 3). Tüberkülozdan kaynaklanan
vücut s›v›lar›nda yüksek düzeyde ADA bulunmas› T
lenfositlerin aktivasyonunu ve sellüler immun cevab›
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yans›tmaktad›r. (3). ‹nsanlarda tifo hastal›¤›nda serum
adenozin deaminaz›’n›n özellikle de ADA2 allelinin
monosit/makrofaj aktivasyonunun bir belgesi olarak kabul
edilebilece¤i ve tan›da de¤eri olabilece¤i bildirilmifltir (4).
S›¤›rlarda da insana benzer flekilde serum ADA
ölçümlerinin lenfositozisle kendini gösteren subklinik
olgular›n belirlenmesinde löykozem bir belirleyici olarak
veya geliflmesi kaç›n›lmaz olan s›¤›r löykozunun tespitinde
faydal› olaca¤› belirtilmifltir (5). Kedi ve di¤er baz›
hayvanlar›n farkl› dokular›ndaki ADA da¤›l›mlar›
karfl›laflt›r›ld›¤›nda dalak ve duodenumda yüksek, kanda,
beyinde, kaslarda, pankreas ve testislerde ise düflük
enzim aktiviteleri bulunmufltur. Kedilerin plasentas›nda ve
akci¤erinde k›smen yüksek enzim aktivitesi tespit
edilmifltir (2).
‹mmun sistem için purin metabolizmas›n›n büyük
önemi bulunmaktad›r. A¤›r bileflik immun yetersizlik
(SCID) terimi B ve T lenfositlerin geliflim bozuklu¤unu
kapsamakta ve a¤›r bir lenfopeni, hümoral ve hücresel
immun yan›t yetmezli¤i söz konusu olmaktad›r (6, 7, 8).
SCID’lerin otozomal resesif tipinin %50’sinde ADA
eksikli¤i saptand›¤› ifade edilmektedir (8).
Çeflitli hastal›klardan etkilenen hayvanlar›n serum ADA
seviyelerinin normal s›n›rlar› aflt›¤› izlenmifltir. ‹yi
kondisyondaki hayvanlarda ADA seviyeleri sabit
denebilecek
de¤erleri
korumaktad›r.
Durum
kötüleflti¤inde ADA aktivitesi artmaya veya azalmaya
bafllamaktad›r ve süreklilik arzetmemektedir. Baz›
vakalarda ölümden hemen önce aniden artmaktad›r.
Say›lan özelliklerden yararlan›larak serum ADA
aktivitesinin veteriner hekimlikte yard›mc› tan› arac›
olarak faydal› oldu¤u bildirilmifltir (9).
Gebe olmayan koyunlarda Ocak ve Ekim aylar› aras›
dönemde ya¤ dokudaki adenozin deaminaz aktivitesinde
önemli bir de¤ifliklik olmad›¤›, laktasyonda ise adenozin
deaminaz’da bir yükselme görüldü¤ü ve gebeli¤in bu
enzimin ya¤ dokudaki aktiviteleri üzerine belirgin bir
etkisinin olmad›¤› ifade edilmifltir (10). Di¤er taraftan da,
sa¤l›kl› ineklerde serum ADA seviyelerinin en düflük
de¤ere gebelikte ulaflt›klar› belirtilirken (11, 12), gebe
koyun serumunda bu enzimin durumu hakk›ndaki
bilgilerin eksik oldu¤u görülmüfltür.
Bu çal›flmada, koyunlarda gebeli¤in bafllang›c›ndaki,
ilerleyen çeflitli dönemlerindeki ve do¤umdan hemen
sonraki serum adenozin deaminaz düzeylerinin
araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
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Materyal ve Metot
Materyal olarak 13 adet Karakafl ›rk› koyun kullan›ld›.
Koyunlardan afl›m günü, afl›mdan sonra 10., 21., 35.,
75., 104. ve 144. günlerde ve do¤umdan 10 gün sonra
kan al›narak serumlar› ç›kart›ld›. Serumlar ayn› gün
laboratuvarda ifllenerek adenozin deaminaz düzeyleri IU/L
cinsinden belirlendi.
Adenozin deaminaz düzeyi modifiye Bertholet
reaksiyonu ile Martinek metoduna göre kolorimetrik
olarak tespit edildi (13).
Yukar›da bildirilen dönemlere ait adenozin deaminaz
ortalamalar› varyans analizi ile karfl›laflt›r›ld›. Dönemler
aras› farkl›l›klar›n önemlili¤i Duncan testi ile analiz edildi
(14).
Bulgular
Koyunlarda afl›m günü ve do¤um sonras›nda elde
edilen yüksek düzeylerdeki adenozin deaminaz, gebelik
dönemi ilerledikçe düflmüfl ve do¤uma en yak›n zamanda
en düflük de¤erler elde edilmifltir. Afl›m günü, do¤um
sonras› ve gebeli¤in 10., 21., 35., 75., 104. ve 144.
günlerinde elde edilen adenozin deaminaz›n istatistik
analiz bulgular› Tablo 1 ve fiekil 1’de sunulmufltur.

Tart›flma
Gebelikte adenozin deaminaz ile ilgili olarak fare (15,
16), insan (17, 18), ve s›¤›rlarda (11, 12) çeflitli
araflt›rmalar yap›ld›¤› izlenmekte ancak gebe koyunlarda

Tablo 1.

Koyunlarda afl›m günü, gebeli¤in 10., 21., 35., 75., 104.,
144. günleri ve do¤umdan 10 gün sonra elde edilen serum
adenozin deaminaz düzeylerinin varyans analizi.

Dönemler
Afl›m günü
10. gün
21. gün
35. gün
75. gün
104. gün
144. gün
Do¤um sonu
F

n
13
13
13
13
13
13
13
13

x
8,91
8,30
5,50
3,96
3,80
2,18
1,67
10,51

Sx
b
b
c
d
d
e
e
a

0,47
0,44
0,31
0,30
0,28
0,27
0,20
0,47

***

***P<0.001
abcde: Farkl› harflerle gösterilen de¤erler aras› fark önemli (P<0.05).
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fiekil 1.

Adenozin deaminaz ( IU/L )

12
10
8

Koyunlarda afl›m günü, gebeli¤in
10., 21., 35., 75., 104., 144.
günleri ve do¤umdan 10 gün sonra
elde edilen serum adenozin
deaminaz düzeyleri.

6
4
2
0
Afl›m
günü

10

21

35

75

104

Gebelik günleri

144

Do¤um
sonu

serum adenozin deaminaz düzeyi hakk›ndaki bilgiler eksik
bulunmaktad›r.

ortam›ndaki embriyonun uterusa yerleflimi s›ras›nda rol
oynayabilece¤i bildirilmifltir (24).

Adenozin deaminaz ( ADA ) enzimi fare plasentas›nda
yüksek düzeylerde bulunmakta ve purin metabolizmas›
için gerekli olmaktad›r. Bu enzimden eksikli¤i olan
fötüslerin ba¤l› olduklar› plasentada da enzim eksikli¤i
olmakta ve a¤›r purin metabolik rahats›zl›k ve
hepatosellüler bozukluk nedeniyle fötüsler ileri geliflim
döneminde ölmektedirler (19). ADA eksikli¤i olan
fötüslerin plasentalar›na bir ADA geninin verilmesi ile
perinatal ölümden kurtar›labildikleri bildirilmektedir (20).
Trofoblast hücreleri özel ekstraembriyonik hücrelerdir.
Bunlar implantasyon ve plasentasyon sürecinde önemli rol
oynamaktad›rlar (21). ADA, chorioallantoic plasentan›n
trofoblast hücrelerinde yo¤unlaflmakta, embriyonik ve
fötal geliflim için esas teflkil etmektedir (22). Erken
postimplantasyon dönem boyunca hem maternal olarak
elde edilen decidual hücrelerde hem de zigottan elde
edilen trofoblast hücrelerde yüksek düzeyde ADA
görülmektedir. Gebeli¤in erken postimplantasyon
peryodunda sadece trofoblast hücrelerde ADA bulunmas›
embriyo yaflam› için yeterli iken, gebelik bölgesinde hem
decidual hem de trofoblast hücreler ADA yönünden
yetersiz ise embriyolar erken postimplantasyon dönemde
ölmektedirler. Decidual ADA’n›n eksik oldu¤u gebelik
bölgelerinde a¤›r purin metabolizmas› bozukluklar›
gözlenmektedir (16). Organogenezis boyunca embriyonal
plazmada da yüksek düzeylerde ADA aktivitesi ve
immunoreaktivite tespit edilmifl fakat embriyonun di¤er
dokular›nda sadece düflük seviyelerde ADA aktivitesi
görülmüfltür. Erken postimplantasyon geliflim dönemi
boyunca maternal-fötal yüzü oluflturan dokulardaki
ADA’n›n s›k› bir flekilde ayarland›¤› ifade edilmifltir (23).
Trofoblastdaki fötal ADA plasenta için önemli olabilirken,
antimezometrial decidua’daki maternal ADA’n›n uterus

Gebe koyun plazmas›nda do¤umdan önce 70-43., 4222., 21-15., 14-8. ve 7-1. günlerdeki ADA düzeyleri
aras›nda önemli farkl›l›klar oldu¤u belirtilmifltir (25).
Serum ADA aktivitelerinin gebe olmayan ineklerde 123,4
ve gebe ineklerde 81,4 nkat/litre oldu¤u (11) ve sa¤l›kl›
süt ineklerinde serum ADA seviyesinin en düflük de¤ere
gebelik döneminde ulaflt›¤› (12) ifade edilmifltir.
Kad›nlarda gebeli¤in 1., 2., ve 3. dönemleri aras›nda ADA
düzeyleri farkl› ç›kmam›fl ise de gebe ve gebe olmayanlar
aras›nda önemli konsantrasyon farklar› bildirilmifltir (17).
Koyunlarda yap›lan bu çal›flmada da, ADA düzeylerinin
gebelikte düfltü¤ü izlenmifl ve gebeli¤in çeflitli
dönemlerinde elde edilen de¤erler aras›nda önemli farklar
bulunmufltur. Gebeli¤in ilerlemesine parelel bir düflüfl
izlenmifl ve do¤uma en yak›n dönemde en düflük de¤er
elde edilmifltir (Tablo 1 ve fiekil 1). ‹ntrauterin koyun
fötüsleri üzerinde yap›lan bir çal›flmada (26), histeretomi
ile göbek kordonuna intravenöz ADA verildi¤inde
adenozin’in azald›¤›, plazma adenozini’nin koyun fötüsü
veya yeni do¤an yavru için bir enerji durumu habercisi
rolü oynayabilece¤i ve bu suretle oksijen temini ve oksijen
talebi aras›ndaki dengenin devam›na katk› sa¤layabilece¤i
belirtilmifltir. Çal›flmada gebelik ilerledikçe ADA
seviyesinin düflmesi, yukar›da bildirildi¤i gibi fötüsün
büyümesi ve enerji depolamas› için adenozinin yüksek ve
dolay›s›yla adenozini parçalayan enzim olan ADA’n›n
düflük olmas› ihtiyac›ndan ileri gelebilir veya baflka
literatürde (17) belirtildi¤i flekilde gebelikte hücresel
ba¤›fl›kl›¤›n bask›lanmas›n›n bir belirtisi olabilir.
Sonuç olarak, koyunlarda gebelik dönemi ilerledikçe
serum adenozin deaminaz düzeyinde önemli düflüfller
oldu¤u, bu düflüflün afl›m sonras› 21. günde bile
belirlenebilece¤i ve gebeli¤in ilerlemesine parelel adenozin
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deaminaz düflüfllerinin normal bir gebeli¤e iflaret
edebilece¤i, gebeli¤in ve gebelik dönemlerinin klinik

olarak tan›s›nda ve izlenmesinde yararl› olabilece¤i
kan›s›na var›lm›flt›r.
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