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ÖZ
Laktat organik nitelikte bir hidroksi asittir. Anaerobik glikolizis ürünüdür. LDH ve piruvat kullanımı laktat sentezinin tek
yoludur. Bu sebeple, ortamdaki piruvat miktarı, laktat oluşumu için en önemli etkenidir. Kedi ve köpeklerde kan laktat
değerlerinin ölçümünden hipovoleminin belirlenmesi, prognoz tayini, bazı hastalık gruplarında teşhisin konulması, şokun
tanısı ve doku perfüzyonunun değerlendirilmesinde yararlanılır. Bu derlemede laktatın klinik öneminden bahsedilmiştir.
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Clınıcal Sıgnıfıcance Of Lactate In Dogs And Cat

ABSTRACT
Lactate is a hydroxy acid in an organic nature. It is the product of anaerobic glycolysis. LDH and pyruvate using is the only
way for synthesis of lactate. For that reason, the amount of pyruvate in the environment is the most important factor for
the formation of lactate. Measurement of the blood lactate levels in cats and dogs is useful in evaluating of hypovolemia,
determining of prognosis, diagnosis of the certain diseases and presence of the shock state and tissue perfusion evaluation.
Clinical significance of lactate was mentioned in this review.
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GİRİŞ
Laktat (C3H6O3), laktik asit ile aynı anlamda
kullanılabilen organik nitelikte bir hidroksi asittir.
Aynı zamanda süt asiti olarak da bilinmektedir (Fall
ve Szerlip 2005). Anaerobik glikolizis ürünüdür
(Emiroğlu 2011). LDH ve piruvat kullanımı laktat
sentezinin tek yoludur. Bu sebeple ortamdaki piruvat
miktarı laktat oluşumunun en önemli etkenidir.
Hipoksi gibi durumlarda laktat üretim hızı
artmaktadır (Hood 2005). Laktat üretip dolaşıma
salan hücreler; eritrositler, iskelet kası, beyin, cilt ve
renal medulladır. Kas dokusunun laktat üretiminde
payı oldukça düşüktür. Üretim egzersiz, generalize
motor nöbetler veya şok gibi durumlarda artmaktadır
(Fall ve Szerlip 2005). Üretilen laktatın büyük bir
kısmı karaciğer tarafından uzaklaştırılırken bir kısmı
da kalp ve böbrek tarafından ortadan kaldırılır
(Dugdale 2010). Laktat, karaciğer metabolizması için
birincil öneme sahip olan karaciğere taşınır. Eğer
laktat üretimi karaciğerin metabolize edebileciği
kapasiteyi aşarsa hiperlaktemi oluşur (Nel ve ark
2004). Köpeklerde ortalama laktat değeri 0.3
mmol/L-2.5 mmol/L arasında değişir (Hughes
2000). Kedilerde ise bu aralık daha geniştir ve 5.33
mmol/L’ye kadar çıkmaktadır (Tynan ve ark 2015).
Laktik asidoz glikolizisin artması, laktik asit
metabolizmasının azalması veya ikisinin birden
meydana gelmesiyle oluşur. pH değeri normalken
serum laktat seviyelerinin belirgin düzeyde artması
durumuna hiperlaktemi denir. Bu durum laktik asitin
aşırı üretiminden kaynaklanır ve TCA siklusu
sağlamsa hidrojen iyonları hızla metabolize edilir.
Asidoz oluşmaksızın laktat düzeyi yükselmektedir
(Kavaklı ve ark 1998). Laktik asidoz da ise pH
düşüktür ve laktat seviyesi ise yüksektir. Laktik
asidoz, metabolik asidoza bağlı laktat yükselmesini
tanımlar (Anonim 2016). Laktik asidoz tip A ve tip B
olarak iki gruba ayrılır (Luft 2001). Tip A laktik
asidoz (doku hipoperfüzyonu ile birlikte); anemi,
hemoraji, konjestif kalp yetmezliği, epilepsi ve
karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu oluşur. Tip B
laktik asidoz (doku hipoperfüzyonu bulunmayanlar)
ise çeşitli hastalıklarla birlikte olanlar. (B1); diabetes
mellitus, karaciğer hastalıkları, malign hastalıklar,
sepsis, tiamin yetmezliği ve üremi; ilaç, toksin ve
metabolitlere bağlı olanlar. (B2); alkol, salisilat,
asetaminofen, parenteral nutrisyonda fruktoz,
sorbitol veya xylitol kullanımı; herediter hastalıklarla
birlikte olanlar. (B3); tip 1 glikojen depo hastalığı,
diğer piruvat oksidasyon veya glukoneogenez enzim
defektleri. diğer nedenler (B4); hipoglisemi olarak
sınıflanabilir (Kavaklı ve ark 1998).
Kedi ve Köpek Hekimliğinde pratikte kan laktat
değerlerinin
ölçümünden
hipovoleminin
belirlenmesinde, prognoz tayininde ve bazı hastalık
gruplarında teşhisin konulmasında yararlanılır.

Hipovoleminin Belirlenmesi
Hipovolemi sempatik tonunun artmasına, sonrasında
damarlarda vazokonstrüksüyona, hipoperfüzyona ve
hipoksiye sebeb olur (Dugdale 2010). Kan laktat
konsantrasyonu kalp ritmini ve kan basıncını içeren
diğer hipovolemi indikatörleri ile sıkı ilişki içindedir.
Sistolik kan basıncı 90 mmHg’den az olan hastalarda,
kan laktat konsantrasyonu yüksek ölçülür (Reinke ve
ark 2015). Laktat ölçümleri şokun ortaya konmasında
yaralıdır.
Doku
perfüzyonunun
objektif
değerlendirilmesinde faydalıdır. Şokun erken
döneminde doku perfüzyonunu ölçülmesi için laktat
ölçümleri, sistolik kan basıncından daha duyarlı
olduğu düşünülmektedir (Dugdale 2010).
Prognoz Bilgileri
Sonucun bir göstergesi olan laktat seviyesine olan ilgi
artmıştır. Kan laktat konsantrasyonun olumsuz
sistolik kan basıncı ve hayatta kalma olasılığı ile ilişkili
olduğu gösterilmiştir. Hiperlaktemisi olmayan
hipotansif köpeklerin hiperlaktemisi olan diğer
hipotansif köpeklere göre daha iyi bir prognoza sahip
oldukları ve hastaneden taburcu olma şanslarının
daha yüksek olduğu gösterilmiştir (Ateca ve ark
2015).
Gastrik dilatasyon ve volvulus olan hastalarda
prognostik gösterge olarak laktat kullanımı veteriner
litaratürlerinde önemli bir tartışma konusudur.
Gastrik dilatasyon, venöz kan dolaşımının
bozulmasına ve kan akımının azalmasına neden olur.
Buda daha sonra doku hipoksisine sebep olur.
Gastrik dilatasyon ve volvulus ayrıca doku nekrozuna
sebep olur. Plazma laktat konsantrasyonu 7.4
mmol/L‘den büyük olan hastaların gastrik nekroza
ve kötü bir prognoza sahip olduklarıyla ilgili ciddi bir
bağlantı bulunmaktadır (Beer ve ark 2013). Benzer
olarak gastrik nekrozisli köpeklerin serum laktat
konsatrasyonları (6.6 mmol/l) gastrik nekrozis
olmayan köpeklere (3.3 mmol/l) göre istatistiksel
olarak oldukça yüksek olduğu bildirilmiştir (de Papp
ve ark 1999).
Ayrıca gastrik dilatasyon ve volvulus ile birlikte kalıcı
hiperlaktemisi olan hastalarda yeterli sıvı tedavisi
yapılmasına rağmen prognozun kötü olduğu
gözlenmiştir. Bu tip vakalarda laktatın ölçülmesi,
operasyon öncesinde ve sonrasında oluşabilecek
riskler için dikkate alınmalıdır (Green ve ark 2011).
Hastanede ilk 6- 12 saat seri plazma laktat düzeyleri
tedavinin planlanmasında önemlidir. Altı saat içinde
laktat konsantrasyonu referans aralığından yüksek
olan köpeklerin prognozunun, referans aralığında
olan köpeklere göre daha kötü olduğu
bildirilmektedir (Stevenson ve ark 2007). Kalıcı
hiperlaktemi varlığı, kurtulması düşük olan idiopatik
immun aracılı hemolitik anemi hastaların ve septik
şok oluşan çoklu organ yetmezliği gelişen hastalarla
ilişkilendirilmiştir (Bakker ve ark 1996, Holahan ve
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ark 2010). Micheal ve ark. (1998) yapmış oldukları
çalışmada 109 hasta ve 20 sağlıklı köpekten alınan
venöz kan örneklerinde laktat konsantrasyon
değerleri ölçülmüş ve hasta köpeklerin %95'inin
laktat konsantrasyonu yüksek bulunmuştur. Hasta ve
laktat konsantrasyonu yüksek olan köpeklerin %76'sı
kurtulmuştur.
Travma,
intoksikasyon,
kardiyopulmoner, gastrointestinal ve nörolojik
problemleri olan köpeklerin laktat konsantrasyonu
klinik olarak normal olan ve diğer problemleri olan
köpeklere göre önemli ölçüde yüksek çıkmıştır.
Tanıda Kullanımı
Laktat aynı zamanda bakteriyel fermantasyonun
metabolitidir.
Periton
sıvısındaki
laktat
konsantrasyon değeri septik peritonitisin teşhisinde
testin yanında kullanılabilir. Abdominal efüzyondaki
laktat konsantrasyonu 2.5 mmol/L’in üzerinde ise
septik peritonitten şüphelenilebilir. Kan ve sıvı
arasında ki laktat konsantrasyonu farkı 2.0 mmol/L
den düşük ise bu septik peritonal efüzyonun tanısı
için %100 spesifiktir (Bonczynsk ve ark 2004). Nel
ve ark. (2004) yapmış oldukları çalışmada 90 adet
babeziosisli köpeğin 45’inin hiperlaktemisi olduğunu
ve serum laktat konsantrasyonunun >40 mg/dl olan
babeziosisli köpeklerin prognozunun çok zayıf
olduğunu bildirmişlerdir.
Pratikte Laktatın Ölçülmesi
Laktat ölçen birçok cihaz bulunmaktadır. Bunalar iSTAT, EPOC, EDGE, Accutrend, Lactate Pro ve
Lactate Scout gibi masa üstü cihazlardır. Kanın
düşük bir volümü yeterlidir (0.3 ml). Alınan kan
venöz veya arteriyel olabilir. Ancak venöz kan
örnekleri doku perfüzyonunu göstermede arteriyel
kan örneğine göre daha iyidir. Kan örnekleri hemen
alınmalıdır. Turnike süresi uzarsa laktat miktarı
artabilir (Anonim 2016).
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