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~ORMAL VE KASTRE KEÇİLERDE UROLlTHIASIS İLE KAN VE lDRARDAKİ
BAZI MADDELER YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR

Nihat Bayşu* Arif Altuntaş** Haluk Testereci***

Studies on the interreIationships among uroIythiasis, castration and some
electrolytes, vitamin A, creatınıne and uric acid leveIs in the blood and

urine of goats

Summary: This study was performed for the interrelationships among
urolythiasis, castration and some electmlytes, vitamin A, creatinine and uric
acid levels in the blood and urine of Ak goats (Saanen x Kilis).

In the study, 18 goats were divided into two groups, equally. The first
group (9 goats) was kept as control and the other goats were castraled at the
beginning of the expeıiment. They were fed with concentrated ration and water
ad tibitum. In addition to this, 250 gr. of alfalfa was given daily per animal.
The ration was consisted of 65 barley, 25 cottonseed meal, 5 molasses, 1,7
vitamin pre-mix 1.5 limestone, 1.3 bone-meal and 0,5 salt per cent. The
ratio of Ca ıp was 1,89; energy level 665 starch Units and protein lez'el of
ration was i 6 percent.

The experiment prolonged 96 days. The first blood samples were obtained
from jugular vein on the 86 th day of the experiment, because of clinical signs
of urolythiasis such as oliguria and anuria were seen and secondly on the 96 th
day, namely at slaughtering. Urine samples were takerıfrom bladder at slaugh-
tering. The blood serum and urine samples were analyzedfor calcium, inorganic
phosphorus, magnesium, sodium, potassium, creatinine, uric acid and vitamin A
(only in serum), without delay.

One of the castrated goats was slaughtered in the last week of experiment,
this is why, anuria and other clinical signs oJ urolythiasis were seen. Ammonium
magnesium phosphate stone was found in the upper side of uretra of one castrated
goat. No stone was observed in the urinary tracts of theirs.
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We earrythe opinion that, there ma)' be an interrelations/zip between east-
ration and urolyhiasis in the experimental eond itions and castration ma)' Pla.y
an aeeelerating or disposing role for uro(yt/ziasis. Furthermore, this ~ffect r~f-
lects to ealeium, inorganic f)hosphorus, sodium, vitamin A and creatinine le-
vels of blod.

Özet: Bu çalışma, i yaşındaki erkek, ak keçilerdc (Saanenx
Kilis melezi) idrar yollarında taş oluşumu ve kastrasyon ilc kanda ve
idrarda bazı maddelerin miktarları arasında bir ilİşki olup olmadıgını
incelemek amacı ile yapılmıştır.

Çalışmada g'u normal ve g'u kastre toplam 18 erkek keçi kul-
lanılmıştır. Her' 2 grup keçiye de ad. Iibitum konsantre yem ve su
ile hayvan başına günde 25° gr. yonca verilmiştir. Rasyon, % G5
arpa, % 25 pamuk tohumu küspesi, % 5 melas, % 1,7 vitamİn ön
karışımı, % r,5 kireç taşı, % 1,3 kemik unu ve % 0,5 tuzdan oluş-
muştur. Bu rasyondaki Cal Poranı r,g8, eneıji düzeyi 665 NB ve
protein düzeyi de % r6 dır. Deneme g6 gün sürmüştür.

Hayvanlarda kan serumunda ve idrarda kalsiyum, anorganik
fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, kreatinin, ürik asit ve vitamin
A (sadece serumda) analizleri yapılmıştır.

Kan numuneleri denemenin 86. ve g6. günlerinde V.jugularis'tcn,
idrar numuneleri de g6. günde yapılan kesim sırasında idrar kcsc-
sinden alınmıştır. Sadece denemenin son haftasında anuri sebebiyle
zorunlu kesimi yapılan i kastre keçide, magnezyum amonyum fosfat
bileşiminde uretra taşı bulunmuş; diğer keçilerin ürincr sistemlerinde
taş bulunamamıştır.

Sonuçta, r yaşındaki, erkek ak keçilerde kastrasyon ile idrar yol-
larında taş oluşumu arasında bir ili~ki olabileceği ve kastrasyonun bu
oluşumu hazırlayıcı ya da hızlandırıcı bir ctki gösterdiği; bu ilişkinin
kan serumunda kalsiyum, anorganik fosfor, sodyum, vitamin A ve
kreatinin düzeylerinde kendisini gösterdiği- söylenebilir, kanaatlıla
varılmıştır.

Giriş

ElektrolitIer, hayat olayları yönünden temel Öneme sahiptirler.
Bunların rasyonla yetersiz, dengesiz ya da fa:.da alınmalan klinik
bozukluklara sebep olurlar. Beslenme şekli kanda ve idrarda dektrolit
miktarlarını etkileyen, önemli bir faktördür.
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İdrar yollarında taş oluşumu, etiyolojisi karışık olmakla beraber,
mineral dcngesizliği ile de yakından ilgilidir. (17). Özellikle rasyonda
yüksek fosfor ve düşük kalsiyum bulunmasının triple fosfat taşı oluşu-
munu hazırladığı bildirilmektedir (7).

İdrar yollarında taş oluşumunun, hiFerkalsemi ve hiperkalsiuri
şeklinde görülen, metabolik bozukluğa. (3), hiperparatiroidizm ve
vitamin A yetersizliğine (13), rasyondaki konsantre yemin kaba yeme
oranının yüksek oluşuna (I S) ve bazan da normal mektabolizma ar-
tıklarına bile bağlı bir komplikasyon (I 8) olarak d üşünüldüğü bil-
dirilmektedir.

Vitamin A yetersizliği, üriner sistemde keratinizasyona vc epitel
dökülmesine yol açarak, taşın çekirdeğinin oluşumunu hızlandır-
maktadır (S, 22).

Kandaki kalsiyum, fosfor, kreatinin, proteinler, ürik asit ve diğer
bazı clektrolitlerle idrarla atılan kalsiyum ve fosfor miktarının ölçümü,
taş oluşumu ile ilgili klinik bulgulara yardımcı olurlar. Hiperfosfa-
turi'nin önde gelen sebeplerinden biri d,e yanlış beslenmedir (2S).

Hoar ve ark. (I 2), yüksek fosforlu rasyona % i KCl ilavesinin
taş oıuşUmunu önleyici etkiler arasında başta geldiğini belirtmek-
tedir.

Hayvanlarda kastrasyon, vücutta çeşitli biyokimyasal değişik-
liklere sebep olur. Örneğin; glikojen, fosfokreatin ve ATP miktarı a-
zalır, Yardımcı cinsiyet bezlerinde oksidatifmetabolizma bozulur (29).

Ridoux (27), i yaşındaki kastre keçilerde serum alkali fosfataz
aktivitesinin kastre olmayanlara göre daha düşük olduğunu; Castro
ve ark, (4) da, benzeri şartlardaki keçilerde serumda total lipid ve
glikoz değerlerini d üşük bulduklarını; biliru bin, lipid değerlerinin
ise değişmediğini kaydetmektedirler.

Walker ve Veawer (31), aynı şartlardaki normal kedilere göre,
kastre alanlarında % 66,8 oranında urolythiasis görüld üğünü; kuru
besin tüketiminin idrar hacmını azaltarak (% 36 kadar) taş kristal-
lerinin presipitasyonuna sebep olduğunu belirtmektedirler.

Kossow (16), kobal'larda şok etkisi ile scrumda potasyumun %
14 azaldığını; operasyon stresinin de renal ve ekstrarenal alarm re ak
siyonu nedeniyle idrarla sodyum atılmasını artvdığını bildirmektedir.

Görüldüğü üzere kan ve idrar elektrolideri ilc alınan rasyon
ve idrar yollarında taş oluşumu arasında bir ilişki vardır. Kastras-
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yon da metabolik değişikliklere sebep olmaktadır. İdraı yollarında
taş oluşumunun önemli bir belirtisi de oliguri veya anuridir (2 ı).
A. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde "Kastrasyonun keçi-
lerde performans ve karkas kalitesine etkisi" konusunda yapılan bir
çalışmada, 2 kastre ve i normal keçide oliguri ve anuri görülmesi,
zorunlu kesimi yapılan bir keçide uretra taşı bulunması, biL:ibu araş-
tırmaya yöneltmiştir. Araştırmamız, daha çok taş oluşumunda etkin
ve kastl'asyondan da etkilenmesi muhtemel maddeler (Ca, anorg.
P, Mg, Na, K, vitamin A, kreatinin, ürik asit) yönünden planlan-
mıştır. Bu konuda bize materyal imkanlarını açan başta Prof. Dr.
Ayhan Eliçin ve Doç. Dr. Erdoğan Tuncel olmak üzere bö1ümün di-
ğer personeline teşekkürü zevkli bir borç biliriz.

Materyal ve Metot

Bu çalışmada i yaşında, ort. 3° kg. ağırlıkta, g'u kastre, g'u
normal toplam 18 erkek Akkeçi (Saanen x Kilis melezi) kullanıl-
mıştır. Her 2 grup hayvanlara da ad !ibitum yem ve su verilmiştir.
Verilen yemin enerji dÜL:eyi665 NB. ve Ca: P oranı i .g8 dir. Yemde
% 65 arpa, % 25 pamuk tohumu küspesi, % 5 melas, % 1,7 vitamin
ön karışımı, % 1,5 kireç taşı, % 1,3 kemik unu, % 0,5 tuz bulunmakta
idi. Verilen bu rasyona ayrıcahayvan başına günde 15° gr. yonca
eklenmiştir.

Hayvanlar, 8 aylık iken 14 günlük bir yem adaptasyon süresin-
den sonra denemeye alınmıştır ve aynı gün g'u kastre edilmiştir. 2

normal ve bir kastre kcçide oliguri görülmesi ve i kastre keçinin
anuri dolayısıyla zorunlu kesime alınması sonunda uretra taşının
bulunması üzerine deneme peiyodunun biri 86. gününde 18 keçiden
ve diğeri de g6. gününde i 7 keçiden (kesim günü) olmak üzere 2

defa kan örnekleri ve kesim sonunda da idrar kesesinden idrarları
alınmıştır. Kan serumları ve idrarları, bekletilmeksizin Ca, anorg,
P, Mg, Na, K, vitamin A (sadece serumda), kreatinin ve ürik asit
yönünden analize edilmiştir. Kalsiyum Eppendorf-mikroliter sis-
temle (6), anorganik fosfor modifiye Youngburg metodu ile (ıg),
mağnezyum titan sarısı ile (I), Sodyum ve potasyum flamfotometrik
olarak (I I), vitamin A Carr-price reaksiyonu ile (ro), kreatinin
Jaffe reaksiyonu ilc (32), ve ürik asit tc hidroksilamin-reaksiyonu ile
(28). tayin edilmiştir.
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Analiz1cı'imizde elde ettiğimiz sonuçlar a~<J.ğıdatablolar halinde
verilm;~tjL Tablo ı. Kan serumwtdaki, tablo 2, idrardaki değerleri,
tablo 3 de istat.İstik değerlendirmelerde (~) ortaya çıkan f~t1'kları ve
önemlilik derecelerini göstermektediL

Deneme periyodunun son haftasında kastre i keçi anuri nedeniyle
zorunlu olarak kesilmi~, uretranın ba~langlClnda 4X2X i mm. kadar
ebatlı, bazıları daha küçük ta~lar görülmü~tür \'C bunlcı,rın yapılan
analizleri sonunda Mağnezyum amonyum fosfat biIc~imindc olduğu
tesbit edilmi~tiL Bu ta~ın almdığı keçinin idrar kesesinin de çok
hemorrajik olduğu gözlenmiştir. Deneme ı)eriyrıdunun sonunda
kesimi yapılan diğer keçilerden, gerek kastre olanlarda ve gerckse 01-
mayanlarda tüm bo~altım sisteminde herhangi bir ta~ olgusu ile kar-
~ılaşllmamı~tıL Anuri ve ta~ bulunarak zorunlu kesime alınan i kastre
keçinin kanında 86. günde yapılan analizlerde gerek normaııere ve
gerekse kastre olanlara göre daha yüksek anorg. P (% ıo mg.), Mg
(% 4.7° mg.), kreatinin (% 6.80 mg.), K (% 35 mg.) ve daha dü~ük
vitamin A (% 8.99 [Lg). bulunmu~tuL

Bu hayvanın idrarında ise diğerlerine göre sadece anorg. P.
değerinin dü~ük olduğu (% 4 mg.) göri.ilmü~tür.

Tartışma ve Sonuç

Bu çalı~ma, i ya~ındaki, erkek ak keçilerde (Saanen x Kilis me-
lezi) idrar yollarında ta~ olu~umu ve kastrasyon ile b.n ve idrardaki
bazı elektrolitler, vitamin A, kreatinin ve ürik asit düzeyleri arasında
bir ili~ki olup olmadığını incelemek amacı ile yapllml~tlL Kan se-
rumIarı ve idrar numunelerinde analizi yapılan maddeler itibariyle
bulduğumu7. istatistik değerler, ilgili literatür veriler ı~ığında ayrı
ayrı a~ağıda tartı~ılmıştır.

Kalsiyum ve Anorganik fosfor:

Kesimden ıo gün önceki serum kalsiyum değerleriyle kesim de-
ğerleri arasında normal keçilerde P<O.OI, kastre olanlarda P<0.05
öneminde azalma; kesim sırasında ise normaııere göre kastre olanlarda
P <0.05 qiğinde önemli artma görülmü~tüL

Serum anorganik fosfor değerleri yönünden, normal keçilere
göre kastre keçilerde sadece 86. günde P <0.05 eşiğinde azalma tesbi t

edilmiştir.



Tablo i. !'\orınal ve kastre edilmiş ke~:ilerdc kan senlinunda bazı elektroliıkr ile vitamin A, kreatinin ve ürik asit değerleri (% mg.)

Aranan Normal (i\) Denemenin 86. günlı Denemenin 96. günü (kesim)
nıadde veya kastre

(K) olduğu X Sx sınırlar X Sx sınırlar
-------- - ---- -- ------ --- ------ ----

i\ 7.215 0-148 6.36-7.68 5.985 0.332 4-32--7.2
Kalsiyıım -- ------ -- -- .- ----_ .. ----

K 7.4 o. 24~, 6.~,6-7.68 6.866 0.066 5.52-7.68- --- .._----- ._- - -- -- ---- . -._- --- -"._ .

Anorg. N 9.125 0'3[8 7.7-10.2 8.318 0.502 6.25-[0.75
-----,-----. ----_. ----- ._---

Fosfor K 8.122 0.35 6.5-10.0 8. [16 0.47 6.7-10 5------- --'._- --_ ...,------ -._ ... -- -- "-_.- ------
N 2. ii 0,173 i ,23-2.92 2.58 0.321 [.58-.15

Mağnezyıım ---- - ._.- -------
K 2,50 0.2[3 1.54-3.69 2.2[ o. '4 1.50-2.83

---------- ----- ---- ... ----- _ ..- -- ----- -------_.
i\' 359.37 12.92 335-3~)5 372.5 10,34 335-425

Sodyıım - ._. - ----- -_ .. .-.__ ._---
K 335.55 3.36 315-340 361. [i EL.5 325-400

-----_. ----- --- --- ---- ---_ .. _ .. ._"-
N' 25.5 ~.°32 21-29 23 ,6 0,678 21- 26

Potasyum _"_o - -- " .._- - -_._--- -_._---- '-

K 24.77 0.82 20--28 25.0 0.89 20--29_ ..._--_.- ---_._- --"---- --
Vitamin A N' 23.4° 7.19 12,21-36.40 46.2:, 5.48 28.05- 74,7'1

---- -_.- ..._--

(% !-Lg) K 22 ..~2 5.02 4,34-47.°4 18.59 5,°5 20,69--67.24-
---- --------- -"._---- ---

N 2.468 0.639 i ,35-3.25 1.856 0,258 0,9--3,45"Kreatinin .---- ._-
K 3.67 0.22 2.45--4.35 2.49 0.22 1.9--4.n

- .._------ ..-_._--
N 0.49 0.169 0.103--[.445 0.3°6 0.0'}8 0.°5°--0.74°-

Ürik asİt --- ..- ---_ .._--'----"
K 0.288 o. i:, 0.08--0.516 0.234 0.06 0.°5°--0,537
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Tablo 2. Normal ve kastre edilmi~ ke~'i!erde idrarda bazı "Iekirnlitler ile kreatinin ve ürik
asit değerleri (';;, mg.)

Aranan Normal (N) Denemenin 96. günümadde veya Kastre
(K) olduğu X Sx sıııırlar
-- ---- -------- _._------- ---_._-- --

N 5:j.83 12.79 2!)-lo8
Kalsiyum ---'-0 ---------- -------- --- ---

K 23.33 3. ı8 LO -33
------ --- ------- --- --_. __ .-_. -.-- ----- - ----- -
Anorg. N i i .52 0.36 IO.5-1':l.75
Fosfor -- -_o" ---.------ ------

K 7.83 i -OL 2.7-1 i -:1
----_._- -_.'_. --- _.__ .- ------- ---- -- --

N 25.49 2.91 21 .5--40.0
Mağnezyum ------- ------ -- --- -..---_0"- -- -_._--_.

K ':l5.64 2.65 21 .2--42.°
-------- --- -------- .._- -_._ ..._-- .,,- --- -_ .. 0.--

N i 8ll.33 S5.8o 95--460
Sodyum ----_._- ..._- -------- - ---_ .._----- - --- --

K 286.42 73.4 35-560
----- --- ... --- -- ----- ._-- ----- .-_.

N 894.83 79.61 612-1125
Potasyum --- ----- ------- ._---

K 759 128 ':)25-1262

i
--.-,---_.- -----

N i .35 O. l':l 0.96-1 ,83
Kreatinin ------

K i 16 0.°4 0.72--1 .77
-----_.- ._-- ----- -------

N 20.85 3.0') 5.2-3°.0
Ürik asit ---- --"------ -----_ ... -

K i i .68 3.°4 :j-25

Kesim 5ırasında alınan idrarlal'da her iki grup keçide kalsiyum
vc anorganik f()s[or atılmasında gcncl bir d ü~üklük ilc birlikte, kastre
olanlarda normal keçilere göre önemli bir cl üşme olduğu anlaşılmıştır.

Jaouen (q.), idra.r yollarında taş bulunan hast,ı.Iarın idraı-Ia
attıkları [osfa t ve ürik asi t miktarını sağıamlarınki11(~ göre daha d üşük
bulduğunu ve rasyondaki [osfat adığının taş oluşumunda etkin bir
[aktör olduğunu bildirmiştir.

Garrau (9) da, kastre olmuş ve olmamı~ 4 aylık danalarda yap-
tığı çalışmada rasyondaki Ca! P dengesizliğinin (% 5 Pvc % 20 Ca)
taş oluşumunda etkili olduğunu, kastre 5 hayvandan 2 sinde taş
tesbit cttiğini kaydetmiştir.

Çe~iıli araştırıcılar, i ya~ındaki normal erkck keçilerin kan
serumlarında kalsiyum için ~°,3 :::!:: 0,7 mg! i 00 ml. (20); i o, i :1:
5.6 mg! 100 mL. (11-) ve ~1'°4 (10.17-12.10) mg! IOO mı. (4.);
anorganik fosfor için 6.8-8.4 mg! i 00 mı. (20); 53 :f:: i6,8 mg i lt.
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Tablo :). Normal ve kastre edilmiş ke~:ilerdc kan serumlarında kalsiyum, anorganik fosfor,
sodyum, vitamin A ve kreatinin yönünden görülen farkların önemliliği.

Madde 86. güne göre g6.günde N"ormallcre göre kastre
(kesimde) keçilerde

:\ormal Kastre 86. gün 96. gün (kc.)
--_._--- .- .- -

- 1.230 - 0.534- + 0.881
Kalsiyum

1'<0.01 1'<0.°5 - 1'<0.°5
------
AnOl'ganik -- - - 1.0°3 -
Fosfor 1'<0.05

___ o ._---

- -'- 25.56 - -
Sodyum

1'<0_°5
- _.
+ 22.83 -- 26.°7

Vitamiıı A
1'<0.°5 P<o.oı - -

---_._-- - .. - _._---
- - ı. ı8 , 1.202-j-

Kreatinin
1'<0.01 1'<0.°5

Not: Mağnezyum, potasyum ve ürik asit değerieri arasındaki farklar önemli olma.
dığındaıı tabloya alııımamışlardır.

(14-); 6.06 (3.1-8.7) mg/ıoo mL. (4) değerlerini vermektedirler.
Bu hayvanlarda idrarda 100-450 mEq/ 24 saatlik idrar ve 557 (7°-
835) m Eq/ 24 saatlik idrar fosfor atıldığı da bildirilmiştir (20).

Bizim bulgulanmıza göre, aynı beslenme ve hijyen şartlarında
. bulunmalarına rağmen; kastre keçilerde normaııere göre kesim sı-
rasında (denemenin 96. günü) görülen hiperkalsemi ve hipofosfatemi,
ilc hipokalsiuri ve hipofosfaturi mevcuttur. Aynca anuri sebebiyle
.zorunlu kesiminde uretra taşı bulunan i kastre keçide an organik
fosfor değeri serumda yüksek (% 10 mg) ve idrarda düşük (% 4 mg)
çıkmıştır. Bu keçiden alınan uretra taşının kimyasal yapısının da Mg.
(NH4). P04 olduğu saptanmıştır. Bu bulgularımı;" ile literatür ve-
riler (9,14) arasında uyum olduğu göz;e çarpmaktadır. Bu veriler
ışığında kastre keçide kan VE idrardaki fosfor değerlerinin gösterdiği
değişiklikle ıaşın yapısında fosfor bulunmasının bir raslantı olmadığını
söylemek mümkündür, kanısındayız.

Mağne;;;)lum:
Bulduğumuz; değerler, ı yaşındaki erkek keçilerin kan serumları

ic,:İnliteratürde verilen 3.2 :t 0.35 mg/ 100 mL. (20) ve 32 ::!:: 6,7
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mg / lt. (14) lik değerlerle benzerlik gösterdiği gibi, kastre olan ve ol-
mayan gruplar arasında da kayda değer bir değişiklik arzetmemiştir.
Buna rağmen hem normal ve hem de kastre grupta idrar için IOO

-30o 'mEq/ 24 saatlik idrar (20) literatür değerine göre idrarda daha
düşük Mg düzeyi dikkati çekmiştir. Taş tesbit edilen 1 kastre keçidc
ise hipermağnezimi (% 4.7° mg.) mevcuttur ve bu keçide Mg.
(NH4). P04 yapısında taş bulunması, kandaki yüksek ve idrardaki
düşük Mg ile bu yapıdaki bir taş oluşumunun ilgili olabileceğini akla
getirmektedir.

Sodyum ve Potasyum:

Kastre keçilerin seru mlarında kesim sırasında i o gün öncekine
göre önemli (P <0.05) bir sodyum artışı dikkati çekmiştir.

Serum sodyum ve Potasyum cleğerlerinde bunun dışında bir de-
ğişme görülmemiştir.

1 yaşındaki normal erkek keçilerde serumda sodyum değnoleri
274 mEq/lt. (20),3.24 ::t 0.20 gr/lt. (14) ve 367,1 (334-393)
mg. / i 00 mL.; potasyum değerleri de 206 1. 33 mg. / lt. (I 4) ve 2 I.
11(17.4-24.1) mg/ıoo mL. (26) olarak verilmiştir.

Bizim bulduğumuz değerler, genellikle literatür verilerle pare-
le1lik arzetmektedir. Keza, taş bulunan keçideki hiperkalemi (%
35 mg) bulgumuz ile Moureau (24) nun urolithiasisli kedilerdeki
hiperkalemi bulgusu arasında da uyum mevcut olup bu durum,
doku katabolizmasının artması ve hücre içinden eekstrasellüler sıvı-
ya bir K- geçişinden ileri gelebilir.

Ancak, idrarda hem sodyum ve hem de potasyum değerleri,
literatürde bildirilen 40-56 mEq/24 saatlik idrar ve 51-91 mEq/ lt.
(20) lik değerlere göre çok daha yüksek olarak bulunmuştur. Bu
durum, kastrasyon ve beslenme etkisi ile meydana gelmiş olabilir.

Vitamin A.
Gerek normal ve gerekse kastre keçilerin kan serumlarında ke-

sim sırasında i o gün öncekine göre adı geçen sıra ile P <0.05 ve P
<o. o i eşiğinde önemli yükseklik görülmüştür. Serum vitamin A
değerlerini Ushimi ve Yoshia (30), normal erkek keçilcr için 91-149
lU/dI., Frier ve ark. (8) de dişi keçiler için 41 fLg./ 100 mL. olarak
vermişlerdir. Bizim bulgularımızda kesim değerleri bu verilere uyum
göstermiş, fakat 86. gün için yarı yarıya düşme arzetmiştir.

Moureau (24), urolithiasis'li kedilerde kanda vitamin A düze-
yinin değişmediğini; Dutt ve Sauhney (5) iLCMartin ve Ketz (22)



290 N. Bayşu-A. Altuntaş-H. Testefeci

ise vitamin A yetersizliğinin üriner sistemde keratinizasyon ve epitel
dökülmesi nedeniyle taş çekirdeğinin oluşumunu hazırladığını bil-
dirmişlerdir. Bizim bulgularımız, genelde deneme şartlarımızda id-
ral' yollarında taş oluşumu ve kastrasyon ile serum vitamin A dü-
zeyi arasında bir ilişki kurmanın mümkün olmadığını göstermiş
olup, taş bulunan ı kastre keçideki düşük serum vitamin A değeri (%
8,99 [Lg), Martin ve Ketz (22) ile Dutt ve Sauhney (s)'in görüşüne
uymaktadır.

Kreatinin:

Kastre keçilerde kesim sırasında LO gün öncekine göre, serum
kreatinin değerinde azalma, buna karşılık 86. günde önemli artma
(P<o.oS) giirülmüştür. Artış, ~oureau (24)'nun ürolithiasis'li
kedilerdeki bulgusu na paralellik arzetmektedir. i yaşındaki erkek
keçilerde serum kreatinin'j için literatürde 9.2 mg/ lt. (20) ve 9.8
0.3 mg. / 100 ml (14) iik değerler verilmiştir.

Kandaki kreatinin miktarının, idrar yollarında taş oluşumu ilc
ilgili klinik bulgulara yardımeı olduğu (25); taş oluşumunun sebep
olduğu oliguri ve anuri'nin kanda kreatinin değerinin % Lo mg. i

bile aşacak kadar yükselmesine yol açtığı (2 i) bildirilmiştir.

Meyer (23) de, i yaşıadaki kastre keçilerde serumda kreatinin
düzeyinin değişmediğini kaydetmiştir.

Uretra taş! tesbit ettiğimiz i kastre keçide serum kreatinin de-
ğerinin (% 6.80 mg.) yüksek olması Mauer (21)'in bulgusu ile ben-
zerlik içindedir. Diğer kastre keçilerin normallcre göre denemenin
86. günü serum kreatinin değerinde gösterdiği artış da bunlarla
uyum halindedir.

Bizim deneme şartlarımızdaki bulgularımız ile literatür veriler
ışığında, kastre keçilerde taş oluşumu ilc ilgili olarak serum kreatinin
değerinin değiştiği söylenebilir.

Urik Asit:
::'Irormal ve kastre keçilerde serumda kayda değer bir farklılık

görülmemiştir. i yaşındaki normal erkek keçilerde serumda ürik
asit miktarı, % 1,,1 1: o. ~ mg. olarak bildirilmiştir (4). Bizim bul-
duğumuz değedcr, bu Jcğcrlerin altında olmakla beraber, karşımıza
ka~trasyo!l ve taş oluşuınu ik ilgili öneınli bir bulgu olarak çıkma-
makı ;ıdır. ~',iteki m ::',.fcycr (:2 3), i yaşındaki kastre keçileı'cle kastre
olmayaıılara güre serum ürik <'.sit değerlerinin önemli bir değişme
göstermediğini bildirıni~tir.
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Jubb ve Kennedy (I 5), alınacak konsantre yemin kaba yeme ora-
nının yüksek olmasının taş şekillenmesini hızlandırdığını; Ergun (7)
da yüksek enerjili rasyonlarla beslcnen danalarda idrar yollarında
görülen taşların % ıoo ünde fosfat, % 84,6 sında amonyak ve kar-
bonat ile % 76,9 unda mağne:l.yum tesbit ettiğini bildirmiştir. Bizim
denememizde kullanılan rasyondaki konsantre yem oranı yüksek
olup taş oluşumunu hazırlayıcı etkilerden birisinin de bu olabileceğini
düşünmekteyiz.

Sonuç olarak, deneme şartlarımızdaki bulgularınuz ve litcratür
veriler ışığında, i yaşındaki, erkek ak keçilerde kastrasyon ilc idrar
yollarında taş oluşumu arasında bir ilişki olduğu; kastrasyonun bu
oluşumu hazırlayıcı veya hızlandırıcı bir etki gösterdiği; bu etkinin
kan ve idrarda kalsiyum, anorganik fosfor, sodyum ile vitamin A vc
kreatinin düzeylerinde kendisini gösterdiği söylcncbilir, kanısındayız.
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