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Sodyum ve potasyum, gerek organizmadaki miktarları, gerekse önemli
biyokimyasal rolleri ile göze çarpan iki mineral elementtir.

Kornbe;g (15), Laves ve Gilbert'e göre hayvansal organizmanı!) bütün
sodyum muhtevasının beher canlı kilogram viicut ağırlığı için takriben 0,7- 1,5
gram olduğunu bildirmektcdir. Mesela 70 Kg. ağırlığındaki bir insanın vücut
ağırlığının takriben % 0,15 i (105 gr.) sodyum ve % 0,352 si de (245 gr.)
potasyumdur (ıo).

Vücutta sodyumun çoğu sodyum klorür, az bir kısmı da bikarbonat,
laktat, fosfat- ve .proteinat halinde bulu9ur. Alyuvar suyunda 17° meq JI, plaz-
mada 5 meqJI miktarında (10), inek sütünde Hammarsten'e (9) göre %" 150
mg., sığır etinde % 33 5 mg., patateste % 570 mg. pq.tasyum bulunur (17).
Vücudun sodyum rezervuarı bilhassa kemiklerdir(ı6). Sodyum ve potasyum,
organizmada ozmotik basıncın regule edilmesinde ve asit-baz dengesinin sağ-
lanmasında önemli roloynarlar. Plazmanın ozmotik basıncındaki değişiklik-
ler, eı:ı. ziyade sodyum konsantrasyonundaki değişmelere bağlıdır. Addison
hastalığı, uzun süren diabetik ketozis gibi vücuttan büyük miktarda sodyum
kaybına sebep olan hastalıklarda beden sıvılarının ozmotik basıncı çok düşer
ve su kaybı olur (dehidrasyon) (2, i o). Pnömonilerde, diabetes insipidusta,
miksedemde, addison hastalığında, barsak sancılarında, çayır tetanisinde, ağ-
rıh kas spazmalarında (Völker (8), lecksuchtta (Sjollema (20), kronik nefrit-
lerde (poliuri), asidoziste, şiddetli yanıklarda, habis sklerozda (I I), et ve yağ
teşekkülü bozukluklarında (5) ve altıpesiada (6) kan serumunda sodyum ı:niktarı
düşük bulunur.

Gebelikte, tüberküloza bağlı plöra eksudatlarında (13), edem teşekkülün-
de (Völker (8) kan serumunda yüksek sodyum kıymetleri bulunur.
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Keçilerde Serumda Sodyum ve Potasyum

Mide salgısınd.aki tuz asidinin yapılmasında sodyum klorüre ihtiyaç vardır
(ı6). Sodyum ve potasyum, tetani semptomlarını kuvvetlendirici özelliğe sahip-
tirler (I 5). Kuzulard~ yüksek miktarda protein ve potasyum ihtiva eden yem-
ler, gaita ile fazla miktarda mağnezyum çıkarılmasına ve neticede tetaniya se-
bep olabilir (7). Hayvansal amihizın, yani nişastayı parçalayan fermentin ak-
tivitesi, sodyum klorürün mevcudiyetine bağlıdır (I 6). Fosfoenolpiruvattaki
yüksek enerji fosfatın ADP ye piruvat kinaz tarafından transfer edilmesinde
mağnezyum iyonları ile birlikte, potasyum iyonlarına ihtiyaç vardır (2). Potas-
yum, kalsiyum ve sodyum; kalp ve düz kasların uyarılma ve ritmik hareket-
leri, iskelet kası ve sinirlerin uyarılmaları için lüzumludurlar (6).

Sıçanlarda potasyumsuz diyet; işi:İha ve ağırlık kaybına, kalp lezyonlarına
ve nihayet ölüı"ne sebep olur. Tavşanlarda maksimal bir gelişme için rasyonda
en az % 0,6 potasyum bulunmalıdır. % 0,3 veya daha az miktarda potasyum
bulunursa, hayvanlar 4-6 haftalık bir denemeden sonra ölürler (5).

Addison hastalığında, pnömonide, akut enfeksiyonlarda ve üremide
serumda potasyum miktarı yükselir (ı ı).

Şiddetli akut diyarede, ~ronik nefritte, diabeteste ve hiperinsulinizmde,
habis büyümelerde ve kronik diyarede ve ilah serumda potasyum miktarı
azalır (ı ı).

MATERYAL ve METOD

Araştırmamızda kul1andığımız 53 kan nümunesi, Lalahan Zootekni Araş-
tırma Enstitüsünde Veteriner kontrolunda bulunan normal Ankara tiftik
keçilerinden temin edilmiştir. V. Jugularisten tüplere alınan kanlar, mahallin-
de 37-4zoC deki bir benmariye konarak l-ı,5 saatte serumlar ayrılmıştır. Zira,
kan alınmasının 4. saatından itibaren serum ve eritrositler arasında potasyum
ve kalsiyumun difuzyonu vukua geldiğinden, 4 saattan daha geç ayrılmış se-
rumiarda potasyum ve kalsiyum tayininde yanlış neticeler elde edilir (ı2). Se-
rumiarda eritrosit kalmaması için ı~ dakika süre ile zooo devirde santrifüj e
edilmişler ve üstteki berrak kısım, buz dolabına konarak, üç gün içinde sod-
yum ve potasyum tayinleri yaRılmıştır (ız).

Hemolizli olan serumları çalışmamızda kullanmadık. Zira hemoliz, serum-
da potasyum miktarını arttırır (4).

çalışmamızda "EEL" model Flamfotometre kullanılmıştır.

Flamfotometrik analiz (emisyon fotometri); bir metal, alevde yakıldığı
zaman, o metalin moleküllerinin enerji vermesi ve karakteristik bir renk neş-
retmesi esasına dayanır. Mesela sodyum yanarken alev e sarı, potasyum ise
viyole renk verir. Husule gelen rengin şiddeti, alev de yakılan elementin
miktarı ile doğru orantılıdır (ı). •
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Sodyum ve potasyum tayininde kullandığımız pu; analiz KCl ve NaCl,
kurutma dolabında IIO°C de kurutulup, desikatörde soğutuldu (ı). Bu şekilde
hazırlanan NaCl den 0,634 gr. tartılıp 50o cc.lük balona kondu, bidistile su ile
eritilip 50o cc. e tamamlandı. Bu ana eriyiğin 100cc. ünde 50 mg. Na bulunur.

KCl den de 0,477 gr. tartılıp 500 cc.lük balona kondu. Yine bidistile su
ile eritilip 500 cc. e tamamlandı. Bu ana eriyiğin de 100 cc. ünde 50 mg. K
bulunur (I 8).

Ana eriyikler, az alkali veren şişelerde yahut desicote veya parafinle kaplı
şişelerde (ız) veyahut da polietilen kaplarda (4) muhafaza edilirler. Bu eriyik-
ler, takriben 3-4 ayda bir yenilenmelidir. Ana eriyiklerin muhafaza edildikleri
yerde hava ceryanı, tozlu hava (I z) ve havaya kalkmış sabun tozları (4) bulun-
mamalıdır. Biz ina eriyikleri cam balonlarda hazırlayıp, derhal ve taze olarak
kullandık. Balonların kapakları elle tutulurken deri~eki terderı: sodyum bulaş-
mamasına dikkat edilmelidir. Sigara dumanı, potasyum bulaşmasına sebep
olduğundan, deneyesnasında aletin yanında sigara içilmemelidir (ı). Eriyik-
lerin ısısı, takriben +zo°C civarında ve'pH kıymetleri nötre yakın olmalıdır (ıo).

KCl ana eriyiği ile % o, % i, % 1,5 % z, % 3 mg. K,

NaCl" "" % o, % z, % 3, % 4, % 5 mg. Na

ihtiva eden eriyikler (bidistile su ile) hazırlayıp, bunları flamfotometredç ölçerek
neticeleri milimetrik kağıda işledik. Böylece gerek sodyum, gerekse potasyum
için birer grafik elde ettik. Bundan sonra serum, potasy~m tayini için lO misli
(I cc. serum + 9 cc. bidistile su), sodyum tayini için ise 100 misli (0,1 cc. serum
+ 9,9 cc. bidistile su) sulandırıldı. Serumlar sulandırıldıktan sonra en geç bir
saat içinde tayin yapılmıştır. Zira, aksi halde protein presipitasyonu olur (I 4).

Her serumda sodyum ve potasyum miktarları, ayni zamanda tayin edilmiş
ve her birisi için üç okumanın. ortalaması alınmıştır.

Aşağıdaki cetvel, her hayvan için bulduğumuz Na ye K kıymetlerini ayrı
ayrı göstermektedir.

'Sıra Doğum Cinsiyeti %mg.Na %mg.K Kanın alındığı
No Tarihi Tarih_. __ ._- ._._._.-

1957 Dişi 367. ız.5 11.iz'196z
z 1957 39° z i . 5 ".
3 1960 355 ZI.5
4 1959 Erkek 355 zl. z
5 1958 Dişi 37° zO.5
6 1959 380 zz
7 1960 " 367. zl .
8 1960 " 39° z i. Z
9 1959 .380 zz
lO 1956 380 zo.z
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NETİcE

Lalahan Zootekni Araştırma Enstitü;ündeki normal Ankara keçilerinden
aldığımız 53 kanın serumunda sodyum kıymetinin % 347 ile % 390 mg. ara-
~ında, potasyum kıymetinin ise % 18,5 ile % 22,5 mg. a'rasında degiştiği, or-
talama kıymetlerin sodyum için % 368.53 :t 1.65 mg., potasyum için ise %
2 ı. i 2 :t 0'09 mg. olduğu tesbit edilmiştir.

Sonuçlar, keçilerin cinsiyetleri göz önüne alınarak incelenmiş ve elde edi-
len neticeler aşağıda cetvel halinde kaydedilmiştir.

Sayı Cinsiyeti %mg.Na % mg. ortalama % mg. K
hudutları Na kıymeti hudutları

%mg. orta-
lama K kıymeti

33
20

Dişi
Erkek

369 . 4~ :t 2 . 13
366.95 :t2.69

18.5-22.5
20.2-22

2O.97:to.13
21 .38:to. ı0.

Ayrıca 1961 doğumlu 16 keçi ile 1959 doğumlu 14 keçiye ait serumda
sodyum ve potasyum kıymetleri aşağıda cetvel halinde gösterilmiştir.

Sayı D.oğum %mg. Na % mg. ortalama %mg. K %mg. ortala-
Tarihi hudutları , Na ~ıymeti hudutları lama K kıymeti

---._--_. ---'- ----.--_._-
16 1961 347-37° 366.68:t2.63 21-22 2İ.47:to.02
14 1959 352-39° 37° . 5°:t 2 . 90 20.2-22 21.26:to.Ol

MÜNAKAŞA

Literatürd~ keçileri n kan serumunda potasyum ve sodyum kıymetlerini
bildiren rakamlar birbirinden oldukça büyük farklar göstermektedir. Mesela
Ch. E. Comelius ve ].].Kanel-:o (3), keçilerde kanda (serum veya plazmada)
potasyumun 3.6 meq ii miktarında bulunduğunu bildirmektedir ki bu, % 14
mg. potasyuma tekabül eder. Hoppe-Seyler (I 3), kan serumunda sodyum kıy-
metini keçi, koyun ve atlarda müşterek olarak bildirmekte ve bu üç hayvan
nev'inde sodyumun % 320-33° mg. olduğunu kaydetmektedir. W. Rathke
(19), keçilerde kanda sodyum ve potasyumu flamfotometrik metodla tayin
ettiğini ve sodyu~un % 334 ile 393 mg. arasında değiştiğini, ortalama kıyme-
tin de % 367. LOmg. olduğunu, potasyumun % 17.40 ile 24. LOmg. arasında
değiştiğini, ortalama kıymetin ise % 2 I. i i mg. olduğunu bildirmektedir.
Bizim bulduğumuz neticeler, Hoppe-Seyler (I 3) ve Ch. E. Comelius ve J. J.
Kaneko (3) tarafından bildirilen kıymetlere nazaran yüksek görülmekte ise de,
W. Rathke'nin bildirdiği kıymetlere büyük ölçüde uymaktadır. Mesela, bizim
potasyum için bulduğumuz % 2 i . 12 :t 0,09 mg. sodyum için bulduğumuz
% 368.53 :t 1.65 mg. ortalama kıymetler, W. Rathke'nin bulduğu ortalama
kıymetlerle mukayese edilince, potasyum için bulduğumuz ortalama kıymetin
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% 0.01 mg., sodyum için bulduğumuz ortalama kıymetin de % 1.43 mg. gibi
çok önemsiz bir yükseklik gösterdiği gör-ülebilir. Kanaatımızca bizim neti-
celerin Hoppe-Seyler (I 3) ve Ch E. Comelius ve J. J. Kaneko (3) nun bildir-
diği kıymetlerden yüksek olması, muhtemelen metod farklarından ileri gelmek-
te, ~. Rathke'nin kıymetlerine uyması ise, bu ıpüellifin de Ramfotometrik
metodla çalışmış olmasındandır.

Dişilere ve erkekfere ait ortalama kıymetlerimizin mukayesesinde, dişi-
- lerde sodyuma ait ortalama kıymetin % 2.53 mg. daha fazla, potas yuma ait
ortalama kıymetin ise % 0,41 mg. daha az olduğu görülmüştür.

1961 ve 1959 doğumlu keçilere ait ortalama kıymetlerimizin mukayese-
sind~ de 1961 doğumlularda ortalama sodyum kıymetinin % 3.82 mg. daha
az ve ortalama potasyum kıymetinin ise % 0,21 mg. daha fazla olduğu görül-
mekte ise de, ekseri Ramfotometrelerde elde edilen netiCelerin doğruluğu sod-
yum için % ::t 4.6 mg., potasyum için ise %::t 0.78 mg. dır (ı).

Deneylerimizde kullandığımız Ramfotometre; sodyum için % 4.17 mg.,
potasyum için ise % 0.44 mg. hata ile çalıştığından gerek dişi ve erkekler,
gerekse 1961 ve 1959 doğumlular arasındaki sodyum ve potasyuma ait bu
ortalama kıymet farkları, hata hudutları içerisinde bulunduklarından, cinsi-
yetin ve iki yaş farkın kanda sodyum ve potasyum kıymetleri üzerine hissedilir
bir e,tki göstermedikleri kanaatına varılmıştır.

ÖZET
Flamfotometrik metodla 53 normal Ankara tiftik keçisinde kah serumun-

da sodyum ve potasyum'tayini yapılmış ve sodyumun % 347 mg. ile 39° mg.
arasında, potasyumun % 18,5 mg. ile 22,5 mg. arasında bulunduğu, ortalama
kıymetin sodyum için % 368 ::t 1,65 mg., potasyum için % 21,12 ::t 0,09 mg.
olduğu tesbit edilmiştir. Gerek dişilede erkekler arasında, gerekse aralarında
2 yaş fark bulunan iki keçi grubu arasında kanda sodyum ve potasyum bakı-
mından önemli bir fark bulunmamıştır.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Blutproben wurdeo'aus der V. Jugularis 53 klinisch gesunden Angora
Ziegen entnommen, die im Veterinaermedizinischen Untersuchungsinstitut
für Tierzucht 7.ULalahan ge7.üchtet worden sind. Die Sera wurden gewonnen,
indem sie in den ersten 1-1,5 Stunden nach der Blutentnahme im Wasserbad
von 37-42°C gehalten und spaeter bei 2000 Umdrehungen IMin. 10 Minuten
lang zentrifugiert wurden. Die Sera w;rden im Külılschrank bei + 4°C auf-
bewahrt und ihre Natrium-und Kaliumbestimmung wurde in drei Tagen
Rammenphotometrisch durchgeführt.
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Der Natriummittelwert betrug 368.53 ::t 1.65 mg % und der Kaliummit-
telwert betrug 2 i . 12 ::t 0.09 mg %. Die Natriumwerte schwankten zwischen
347 mg % una 39° mg % und Kaliumwerte zwischen 18.5 mg.% und 22.5
%. Die Streuungen waren 43 mg % für Natrium und 4 'mg % für Kalium ..

33 von 53 Ziegen waren weiblich. Der Natriummittelwert der weiblichen
Tiere betrug 369.48 ::t 2.13 mg % und ihr Kaliummittelwert 20.97 ::t '0.13
mg %. Die übrigen 20 Ziegen waren maennlich. Ihre Sera ergaben einen Nat-
rium-Gehalt von 366'95 ::t 2.09 mg % und einen Kaliurn-Gehalt von 21.38
::t o. lO mg %. Der Untersehied der Mittelwerte zwisehen maennliehen und
weibliehen Tieren' betraegt demnaeh + 2.53 mg % Natrium für weibliehe
und + 0.41 mg % Kalium für maennliehe.

16 Ziegen, die 2 Jahre alt waren, zeigten einen Natriummittelwett von
366.68 ::t 2.63 mg % und einen Kaliummittelwert von 21.47 ::t ~.02 mg %:
14 Ziegen, die 4 J ahre alt waren, zeigten einen Natriummittelwert von 37°.5 °
::t 2.9° mg % und einen Kaliummİttelwert von 21.26 ::t 0.01 mg % Hier
waren die Untersehiede der Mittelwerte folgende: für die Gruppe der 2 jaeh-
rigen Ziegen + 0.21 'mg % Kalium, für die Gruppe der 4 jaehrigen Ziegen
+ 3.82 mg, % Natrium.

_ Die Fehlerq~elle bei der Natrium-und Kaliumbestimmung mit den meisten
Flammenphotometern betraegt also ::t 4.6 mg % für Natriu"m und ::t 0.78
mg % für Kalium. Die Genauigkeit beim Flammenphotometer "EEL"
Modeıı, den wir bei unserer Untersuchung anwandten, liegt bei ::t 4. i 7 mg
mg % für Natrium und ::!:: 0.44 mg % für Kalium. Das bedeutet also, inner-
halb der Fehlergrenzen unseres Flammenphotometers. Deshalb kam man zu
der Ansieht, dass das Gesehlecht und ein Altersuntersehied von zwei Jahren
auf die Natrium-und Kaliumwerte im Blutserum ohne Einfluss bleiben.
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