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KÖY KOŞULLARINDA YERLİ VE MELEZ SIGIRLARIN BAZI KA.1'\lÖZELLİK.
LERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

II. SERUM TOTAL KALSİYUM, iNORGANiK FOSFOR, MAGNEZYUM, TOTAL
PRoTEİN VE KOLESTEROL DEGERLERİ

Kenıal Yılnıaz*

Investigations on some blood eonstituents of native and eroHsbred eattle in the
village eonditions:

II. The values of serum total caldum, inorganie phosphorus, magnesium, total
protein and eholesterol

Sumnıary: In this study,fifty-Jil'e natiı'e alZdcrossbred eaule, (jt 12-36
months of age, and in the l'illagc conditions, were used. Caltle were grouped
according to the agcs, beedr, and sex. All the ealtle were kept under the uillage
feeding and malZagement conditions, di/ring the experimcntal period.

Experiment was lasted from Fcbruaıy to NOl'cmber of 1984. Tlze blood
samples were colleeted on rebruaı)', AJC!.,v, AUJ;ust mıd Noı'ember of experimen.
tal period. The wlltes of semm total ralcium, iııoı:ganieP!lOspllOruS,maglZesium,
total protein and cholestcrol contents were determİncd and compared
with agl?S, bruds, sex, months and totalf}'.

Total aurages of serum calcium, iıwıgaııic pJıosphorus, magnesium, total
protein and eholesterol in crossbred lemale aııd male caltle at 12-24, montllS
ofage werefoııııd 7.54,7.12 mg/dl; 4.48, 5.10 mg/dI; 2.67, 2.43 mg/dl;
5.91, 60 i g /dl; 124.71, 133.33 mg ldl, respective{}'. These total averages in
crossbred, Doğu Aızadolu Kırmı:::.ısı (Eastn'n Anatolian Red Cattle) and rerli
Kara (Jı/ative Black Cattle) female cattle at 25-36 months ~f age werc cdso
foımd 7.23, 7.33, 7.54 mg ldl for calcium; 4.34, 4.29, 3.43 mg ldl for iıwr-
ganic pilOspllOl/ls; 2.68, 2.47, 2.65 mg/dlfor magnesiunı; 6.08, 6.00, 5.87
g/dlfoT tvtal protein; 145.57, 136.63,161.55 mg/dlfor total cholesterol,
respective{l'.

As a conclusion, the values determined in this study for calcium, inorganic
phosph01'1lsand total protein were less than the normal levels informed by rife-
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rences. In addition to above findings, the differences between the mean values
of inorganic phosphorus for months, breeds, sex; and also of calcium, magne-
sium only for months were found statistically significant.

Özet: Bu çalZJmada, 12-36 aylık, toplam 55 baş yerli ve mele;;:sığır
kullanılmıştır. Sığırlar yaş, ırk ve cinsiyetlerine göre gruplara ayrılmıştır.
Araştırma süresince tüm sığırlar köydeki bakım ve beslenme koşulları altında
bulunduru/muştur.

Çalışma, Şubat 1984'den Kasım 1984'e dek sürmüş, bu süre içinde sığır-
lardan Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında toplam dö'rt ke;;:kan örneği
alınmZJtır. Örneklerde serum total kalsiyum, inorganik fosfor, magllequm,
total protein ve kolesterol düzeyleri saptanmış, sonuçlar yaş, ırk, cinsiyet, aylar
ve toplam ortalamalar yö'nünde71 karşılaştırılmıştır.

Oniki-yirmidört aylık dişi ve erkek melez sığırların total kalsiyum, inor-
ganik fosfor, magnequm, total protein ve kolesterol toplam ortalamaları sı.,.
rasıyla: 7.54, 7.12 mg/dl; 4.48, 5.10 mg/dl; 2.67, 2.43 mg/dl; 5.91,
5.60 g/dl; 124.71, 133.33 mg/dl. Yirmibeş-otuzaltı a.J1ık dişi mele;;:,Doğu
Anadolu Kırmızısı (DAK) ve Yerli Kara (YK) sığırların bu ortalamaları
sırasıyla: 7.23, 7.33, 7.54 mg /dl; 4.34, 4.29, 3.43 mg/dı; 2.68, 2.47,
2.65 mg /dl; 6.08, 6.00, 5.87 g /dl; 145.57, 136.63, 161.55 mg ldl bulun-
muştur.

Sonuç olarak, serum total kalsiyum, inorganik fosfor ve total protein or-
talamaları kaynaklarda genç sığırlar için bildirilmişnormal değerlerin mini-
mum sınırında veya bunların altında olduğu görülmüştür. Ayrıca, inorganik
fosfor ortalamaları arasında ay. ırk ve cinsiyete bağlı, kalsiyum ve magnequm
ortalamaları arasında aylara bağlı farkların önemi dikkati çekmiştir.

Giriş

Canlının katımına giren inorganik elementler organizmanın
yapısının oluşmasında, metabolik işlevlerinin normal sınırlar içinde
devam etmesinde etkin roloynar. Bu elementlerden kalsiyum, fosfor
ve magnezyum iskeletin kuruluşunda, dayanıklığında ve hücre işlev-
lerinin gereği gibi sürmesinde kaçınılmaz görevlere sahiptir. Orta-
nizma tarafından dışardan alınması zorunlu olan bu üç mineralin
yetersizliği, fazlalığı ve alınma oranlarındaki dengesizlik bazı metabo-
lizma hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu tür metabo-
lizma hastalıkları ise, özellikle genç sığırlar, besi sığırı, süt ineği ve
gebe koyunlarda küçümsenmeyecck ekonomik kayıplara yol açabilir
(5,9,8,11,21).
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"Proteinler bilinenbiyolojik maddelerin ~n önemlisidir. Kan pro-
teihleri ve kolesterol hayvanların beslenme biçimiyle yakından iliş-
kilidir (5,6,1 I).

Kanın diğer elementlerinde olduğu gibi, bu elementlerin kan
düzeylerinde de çeşitli koşullarda; örneğin, beslenme, çevre, iklim, yaş,
ırk, cinsiyet, gebelik ve laktasyon gibi, az veya çok fizyolojik değişim-
ler görülür. Hastalık halinde gerçek bir değerlendirmenin yapılabil-
mesi için bu değişimlerin bilinmesi zorunludur.

Pandiya ve ;:ırk. (I 3) sığırlarda 0-6 aylıktan 6-12 aylığ'a kadar
serum total kalsiyum değerlerinin 11.75 mg Idl'den i0.06 mg (dl'ye,
inorganik fosfor değerlerinin 7.03 mg ldl'den 5.55 mg ldl'ye düştü-
ğünü, 1-1.5 yaşında kalsiyumun i0.42 mg ldl, fosforun 6.6 mg ldl'ye
yükseldiğini, 3-3.5 yaşında kalsiyumun 9.06 mg ldl, fosforun 4.92
mg ldl'ye yeniden düştüğünü bildirmişlerdir. Yaş faktörü plazma inor-
ganik fosfor düzeyleri üzerinde önemli ölçüde etkili bulunmuş, genç
sığırlarda plazma fosfor düzeyinin önce yükseldiği, cinsel olgunluğa
yakın hızla düştüğü, sonra yavaş yavaş düşmeyi sürdürdüğü gözlen-
miştir (19). Berglund ve Oltner (7) serum kalsiyum ve inorganik fos-
for değerlerinde yukardaki bulguların paralelinde değişimler sapta-
mış, özellikle serum kalsiyum değerlerinin hayvanın ferdi yapısıyla
yakından ilişkili olduğunu öne sürmüştür. Serum inorganik fosfor
değerleri üzerine cinsiyetin etkisi incelendiğinde; 400 günlüğe kadar
dişi.sığırlarda. aynı yaştaki erkek sığırlara göre daha fazla serum fos-
for değerleri elde edilmiş, dişilerde 300 günlüğe kadar serum inorga-
nik fosfor', değ'ederi yükselirken, erkeklerde 200. günden başlayarak
azalmıştır (19).

Sığırların serum magnezyum değerlerinde yaşa bağlı çok küçük
değişimlergörülmüş (5), erkek ve dişi1eı'in magnezyum ortalamaları
arasıi-Icla mevsimsel farklar önemli bulunmamıştır. (2).

:pjazmiproteinleri neonatal yaşamın ilk dönemlerinde artmış,
doğumda azalmİş, 3-16 haftalık buzağılarda ortalama serum' total
protein değeri 6.2 gjdl, i yaş grubunda 6.8-7.5 g/dl ve erişkin sığır-
larda 7.0-8.5 g ldl hesaplanmıştır. Çevre ısısı yükseldikçe serum pro-
tein değerleri 8.5 gr ldl sınırını aşmıştır (18). Hanschke ve Selıulz

'. (10) sığırların serum total protein değerlerinde yaş ve ırka bağlı önem-
siz değişimler gözlemiş, en fazla (7.9 g/dl) i yaş grubunda artış sap-
tamıştır. Aynı araştırıcıların bulgularına göre; serum total koleste-
rol düzeyleri 4 yaş grubuna kadar sürekli yükselmiş, sonra ortalama
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125 mg ldl düzeyindesabitleşmiştir. Irka bağlı farklar ancak yaşamın
ilk saatlerinde görülmüştür.

Bu çalı~manın konusu olan elementlerin serum değerlerinde farklı
iklim ve çevre koşullarında da bazı değişimlerin olabileceği pekçok
kaynak (2,3,10,14,16,17,20) tarafından bildirilmiştir. Örneğin: Ross
ve Halliday (16) en yüksek serum total kolesterol vc kalsiyum değer-
leri ile, en düşük serum albumin değerlerini yaz ayları süresince ölç-
müş, en yüksek kolesterol değerlerini İskoçya'nın kuzeybatı ve kuzey-
doğu kesiminde, en düşük serum albumin değerlerini orta ve kuzeye
yakın bölgelerde saptamıştır. Barakat ve Hassanenin (3) serum total
protein değerlerinin en yüksek düzeye kurak mevsimde (Haziran-
Kasım) ulaştığını, mevsimsel farklılığın, hayvanların yazın konsantre
yem, kışın yeşil yiyecek tüketmesinden kaynaklanabileceğini öne
sürmüştür. Aynı çalışmada, serum total kolesterolortalaması otlak
mevsiminde 198.77 mg ldl, kurak mevsimde 189.33 mg ldl hesaplan-
mış, aradaki fark önemli bulunmuştur. Wolanczyk (20) en düşük se-
rum magnezyum düzeyini Şubat-Mart döneminde, en yüksek Tem-
muz ayında, en düşük serum kalsiyum ve inorganik fosfor düzeylerini
Temmuzda, en yüksek Ekim-Kasım döneminde ölçmüş, inorganik
fosfor düzeylerinin belirgin mevsimsel dalgalanmalar gösterdiğini bil-
dirmiştir.

Eren ve Çekiçer (9) Trakya Bölgesi sığırlarında değişik mevsim-
lerde ölçtükleri serum kalsiyum, inorganik fosfor ve magnezyum de-
ğerlerini kaynaklarda bildirilen normal sınırlar içinde bulmuşlar,
botilizm görülen ve görülmeyen sahalar arasında önemli farklar sap-
tayamamışlardır. Ası (2) Elazığ Et Kombinası'na kesim için getirilen
sığırların serum kalsiyum, inorganik fosfor ve magnezyum düzeylerini
sıra ile ortalama olarak R.17, 5.98 ve 2.70 mg ldl bulmuş, bu değerler-
den kalsiyum hariç diğerlerinin kaynaklardaki bulgulara uygun ol-
duğunu, serum kalsiyum değerlerini kaynaklardaki değerlerden dü-
şük ölçtüğünü bildirmiştir. Aynı araştırıcı serum kalsiyum değerle-
rindeki bu farklılığın büyük bir olasılıkla yöresel, iklimsel ve ırksal
koşullara bağlı olabileceği?i öne sürmüştür.

Bu araştırmada, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ıÇ Has-
talıkları Polikliniği'ne en çok gelen, doğal bakım ve beslenme koşul-
larında bulunan halk elindeki sığır ırkıarının kan serumlarında to-
tal kalsiyum, inorganik fosfor, magnezyum, total protein ve total
kolesterol değerlerinin ortaya konması, elde edilen değerlerin yaş,
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ırk, cinsiyet ve farklı mevsimlerdeki aylara göre değişimlerinin ınce-
lenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Araştırma, farklı yaş, ırk ve cinsiyette toplam 55 baş genç sığır
üzerinde yapılmıştır. Sığırlar özelliklerine göre aşağıdaki gibi grup-
landırılmıştır:

1. 19 baş 12-24 aylık dişi melez (Esmer x Yerli),

2. 7 baş i2-24 aylık erkek melez,

3. 8 baş 25-36 aylık dişi melez,

4. II baş 25-36 aylık dişi Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK),

5. 10 baş 25-36 aylık dişi Yerli Kara (YK).

Sığırlar Elazığ merkez köylerinden Şahinkaya ve Sarıçubuk'a
ait, tümüyle köydeki bakım ve beslenme koşullarında bulunan hayvan-
lar arasından seçilmiştir.

Hayvanlar ahırda kapalı kaldıkları sürece kepek, saman, mür-
dümük (Lathyrus sativus) başta olmak üzere bir miktar konsantre
sanayi yemi ve kuru yonca tüketmiştir. Sığırlara otlak döneminde
(Nisan-Kasım) otlamalarının (sabah saat Tdel1" akşam saat 19'a
kadar) dışında akşamları yukardaki yiyeceklerden verilmiştir. Beslen-
me üzerindeki gözlemlere göre, hayvanların herhangi bir yem ilavesi
almadıkları saptarımıştır.

Elazığ Yöresi'nin kara iklimi kuşağında olması, özellikle yaz ve
sonbahar aylarındaki yağış azlığı köy çevresindeki otlaklarda otyıayan
hayvanların yeşilden yararlanma süresini (Nisan-Haziran) sınırlamış,
otlak döneminin çoğunda otlakdaki kurumuş otu tüketmelerine ne-
den olmuştur.

Araştırma sığırları kapalı kaldıkları süreyi (Kasım-Nisan) ge-
leneksel biçimdeki ahırlarda geçirmiştir.

Çalışma Şubat 1984'de başlamış, Kasım 1984'e kadar sürmüş-
tür. Bu süre içinde sığırlardan Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım ay-
larında toplam dört kez kan örneği alınmıştır.

Kan alma dönemlerinde hayvanlar klinik muayenelerden (sis-
tematik fiziksel muayene) geçirilmiş, klinik anlamda sağlıklı olanlar
araştırmada kullanılmıştır. Ayrıca, çalışma başlamadan önce parazi-
tolojik muayeneler (ekto ve cndo parazitler yönünden) yapılmış, şüp-
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heli durumlarda bu muayeneler yinelenerek hayvanların sağlıklı ve
parazitsiz olmalarına özen gösterilmiştir.

Yaklaşık 15 ml kan yöntemine uygun olarak sığırların v. jugu-
laris'inden alınmış, laboratuar ısısında serumları ayrılarak, öncelik
inorganik fosfor analizinde olmak üzere, tüm analizler 24 saat içinde
tamamlanmıştır.

Serum total kalsiyum ve inorganik fosfor değerleri ticari kitIer-
deki (Sigma Chemical Company Kit No: 585-A, 670-A), magnez-
yum ve total kolesterol değerleri kaynak (I), total protein değerleri
kaynak (I 5)'deki yöntemlerin uygulanmasıyla ölçülmüştür. Ölçüm-
lerde Coleman Junior II Model 6 120 spektrofotometresi kullanılmıştır.

Ay, ırk, yaş, cinsiyete ait ve toplam ortalamalar arasındaki fark-
ların istatistiki değerlendirilmesinde t testleri yapılmıştır (4).

Bulgular

Total kalsiyum ortalamaları tablo i ve 3'de gösterilmiştir. Tab-
loların incelenmesinden anlaşılacağı gibi, grupların tümünde kalsi-
yum ortalamaları 9 mg ldl'nin altındadır. Beş grup içindeki sığırların
dört aya ait kalsiyum değerlerinin % 5I'i 7-8.97 mg ldl, % 8'i 9.06-
12.50 mg/dı ve dört sığırda 5 mg/dl'den düşük olmak üzere % 4l'in-
de 5-7 mg ldl arasında değiştiği görülmüştür. En düşük kalsiyum de-
ğeri (3.75 mg ldl) i2-24- aylık dişi melezIerden birinde Kasım ayında,
en yüksek değer (I 2.50 mg ldl) yine aynı gruptan bir sığırda Ağustos
ayında ölçülmüştür. Ağustos ayında, genelde tüm grupların kalsiyum
ortalamaları diğer aylara göre daha yüksek bulunmuştur.

Kalsiyum ortalamaları arasındaki farklar; i2-24 aylık dişi me-
lczlerde; Şubat-Ağustos, Ağustos-Kasım (P < 0.001) ve Mayıs-
Ağustos (P < 0.01), aynı yaştaki erkek melezIerde; Şubat-Mayıs,
Mayıs-Ağustos, Ağustos-Kasım (P < 0.01) ve Şubat-Ağustos (P <
0.05), Erkek-Dişi; Şubat ve Kasım ayında (P < 0.05), 25-36 aylık
di~i melezIerde; Şubat-ağustos, Agustos-Kasım (P < 0.001) ve Ma-
yıs-Ağustos (P < 0.01), DAK'larda; Şubat-Ağustos, Ağustos-Kasım
(P < 0.05), YK'larda; Ağustos-Kasım (P < 0.01) önemlidir.

İnorganik fosfor ortalamaları tablo 1 ve 3'de gösterilmiştir. Sı-
ğıriarı n tümünde, dört aya ait fosfor değerlerinin % 18'i 3 mg ldl'den
düşük, % 62'sinde 3-6 mg /dl ve % 20'sinde 6-8.75 mg ldl arasında
değiştiği görülmüştür. En düşük serum inorganik fosfor değeri (1.25
mg ldl) Yerli Kara ve oniki-yirmidört aylık dişi melezIcrden birer SI-



Tablo i. 12-24 aylık dişi ve erkek melez sığırların serum total kalsiyum, inorganik fosfor ve magnezyum ortalamaları

Kalsiyum mg/dı İnorg. Fosfor mg/dı Magnezyum mg/dı

Aylar Dişi __L Erkek Dişi Erkek Dişi Erkek
._-- ------_. ._, . ----_._-

Şubat 7 .07=ı=0.19 6.35=ı=0.29 4.98=ı=0.33 5.10::;: 0.43 2.84=ı=0.13 2.34=ı=0.29
5.83=r: 8.50 4.83--7.20 2.25-8.75 3.50-7.00 2.03--1.32 1.55-3.92

ıvIayıs 7.38'f0.25 7.93::;:0.1{) 5. 28:ı: 0.23 5.53=ı=0.41 2.52=]=0.09 2.83=]=0.18
5.75-9.32 6.85 -10.0 3.61-7.26 3.86-7.00 1.97-3.07 2.12-3.38

Ağustos 8.83=]=0.32 7 .80-f 0.38 3.85i= 0.25 4.47=]=0.58 2.42=]=0.12 2.40::;: 0.13
7.19-12.50 6.63-9.38 2.12--5.07 3.13-6.75 1.97-2.82 1.92-2.65

Kasım 6.95 =]=O.35 6.03=]=0.20 3.73=:=0.28 5.26=]=0.67 2.701'0.16 2.03=]=O. 19
3.75-9.36 5.63---6.56 1.25-5.76 3.8R-7.08 1.93-2.97 1.67-2.46

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

Toplam ort. 7.54=]=0.16 7.12=]=0.46 4.4[1=]=0.15 5.10=]=0.25 2.6H 0.06 2 .4:q= 0.12
3.75--12.50 4.fl3-10.0 1.25-8.75 3.15-7.08 1.93-4.32 1.5:)-3.92
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rablo 2. 12-24 aylık dişi vc crkek melez sı~ır1arın s<"rum total protein ve kolesterol orta-
lamaları

'AYLAR
Protein g ldl Kolesterol mg/dı

Dişi Erkek Dişi Erkek
----.----- .-----
Şubat 5.94:ı=0.12 5.79:ı=0.27 121 .34:ı= 6.66 129.48:ı= 8.30

4.77-6.81 4.20-6.21 66.81-180.85 96.60-157.45
Mayıs 6. 15:ı=O. 12 6.0H O. 13 125.03:ı= 8.28 il 1.92:ı= il .67

5.30.--7.03 5.52-6.63 68.09-180.00 51.06-148.51
Ağustos 5. 74:ı= 0.27 G.19:ı=0.33 112. 71:ı= 7.55 153.05:ı= 17.43

4.23-7.92 5.52-7.24 47.66-170.21 92.77-195.74
Kasım 5.81:;: O. 18 6.0H 0.29 140. 13:ı=6.76 147.98:ı= 14.23

3.74-6.50 5.15-6.31 106.38-212.77 107.66-174.47

Toplam on. 5.91:ı= 0.09 6.01=t= 0.12 124. 71=t=3.76 133. 33'f 6.95
3.74-7.92 4.20--7.24 47.66-212.77 51.06-195.74

ğırda Şubat ve Kasım aylarında, en yüksek değer (8.75)mgjdl) yine
aynı melez grubundan bir sığırda Şubat ayında ölçülmüştür. Serum
kalsiyum değerlerinin aksine, inorganik fosfor değerlerİ Ağustos'da
bir miktar azalmış, en belirgin azalma Yerli Kara'larda gözlenmiştir.

İnorganik fosfor ortalamaları arasındaki farklar; oniki-yirmidört
aylık dişi melezIerde; Şubat-Ağustos, Şubat-Kasım (P < 0.01) ve
Mayıs-Ağustos, Mayıs-Kasım (P < 0.001), aynı yaştaki erkek melez-
lerde ; Şubat-Kasım (P < 0.05), Erkek-Dişi; Kasım ayında (P < 0.05),
DAK'larda; Mayıs-Ağustos (P < 0.01), YK'larda; Mayıs-Ağustos
(P < 0.01), toplam ortalamalar yönünden; Erkek-Dişi, Melez-DAK,
DAK-YK (P < 0.05) ve Melez-YK (P < 0.01) güven eğşiğinde
önemlidir.

Tablo 1 ve 3'ün incelenmesinden, anlaşıldığı gibi; hiçbir sığırda
i mg jdl'den düşük serum magnezyum değeri ölçülmemiştir. Tüm
sığırlarda dört aylık magnezyum değererinİn % 87'si 1-3 mg/dı
arasında değişmiş, sadece dört sığırda 4 mg jdl civariında olmak üze-
re, % i3'ünde 3-4 mg /dl arasında magnezyum değerleri elde edil-
miştir.

Magnezyum ortalamaları arasındaki farklar; i2-24 aylık dişİ
melezierde; Şubat-Ağustos (P < 0.05), aynı yaştaki erkek melezIer-
de; Mayıs-Kasım (P < 0.05), Erkek-Dişi; Kasım ayında (P < 0.05),
25-36 aylık dişi melezierde; Şubat-Ağustos, Mayıs-Kasım (P < 0.05)
ve Mayıs-Ağustos (P < 0.0 i), YK'larda; Ağustos-Kasım (P < 0.05),
!\1clez-Melez Mayıs, DAK-YK Kasım ayında (P < 0.01) önemlidir.



Tablo 4. 25-36 aylık dişi mcIez, DAK ve Y K sığırların serum total protein ve kolesterolortalamaları

Protein q/dl Kolesterol mg/dI
Aylar Melez DAK YK Melez DAK YK

-
Şubat 5.94'f0.16 5.97'f0.13 5.66'f 0.20 142.02'f 19.52 128.78'f lL.68 151.02'f 19.31

5.16-6.44 5.21-6.44 5.01-7.18 66.81-225.53 81.70-191.40 94.89-259.57
Mayıs 6.11'f0.17 6.15'f 0.10 6.26'f 0.21 162.81'f 16.73 137.49'f 6.49 168.85'f 18.78

5.30-6.85 5.67-6.44 4.79-7.00 94.47-234.04 101.28-170.21 119.15-293.62
Ağustos 6. 31'f 0.22 6.49'f 0.46 5.90'f0.31 125.00'f 20.63 128.42'f 14.2 176.88'f 15.57

5.15-7.22 4.38-8.01 4.23-7.01 47.66-217.02 71.49-229.79 102.13-238.30
Kasım 5.95'f 0.08 5.30'f0.26 5.68'f0.23 152.45'f 13.71 155.69'f 16.35 149.45'f 794

5.71-6.48 4.05-6.23 4.11-6.81 107.6G-212.77 94.89-242.55 115.74-190.64

Toplam ort. 6.0B'f 0.08 6.00'f0.14 5.87'f 0.12 145.57'f 8.84 136.63'f 6.24 161.55'f 8.06
5.15-7.22 4.05-8.01 4.11-7.18 47.66-234.04 7i .49-242.55 94.89-293.62

cı>.•..
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Total protein ortalamaları tablo 2 ve 4'de gösterilmiştir. Sığır-
ların tümünün % 43'ünde dört aylık total protein değerleri Gg Idl'-
nin altında, % 5Tsinde 6-8 gldl arasında değişmiştir. En düşük total
protein değeri (3.74 g ldl) oniki-yirmidört aylık dişi melezIerden bir
hayvanda Kasım ayında, en yüksek değer (8.01 g ldl) DAK'lardan
bir sığırda Ağustos ayında ölçülmüştür. Ağustos ayında, YK ve 12-24
aylık dişi melezlerin dışındaki üç grupta total protein ortalamaları
azda olsa bir artış göstermiştir.

Total protein ortalamaları arasındaki farklar; DAK'larda;
Şubat-Kasım, Ağustos-Kasım (P < 0.05) ve Mayıs-Kasım (P < 0.01),
Melez-DAK ve Melez-YK Kasım ayında (P < 0.05) güven eşiğinde
önemlidir.

Total kolesterolortalamaarı tablo 2 ve 4'de gösterilmiştir. Dişi
melez gruplardan iki sığırda elde edilen en düşük kolesterol değer-
lerinin (47.66 mg/dl) dışında, tüm sığırların dört aya ait kolesterol
değerleri 50 mg ldl'nin üzerindedir. En yüksek total kolesterol değeri
(293.62 mg ldl) Mayıs ayında YK'lardan bir sığırda ölçülmüştür.

Total kolesterolortalamaları arasındaki farklar; oniki-yirmidört
aylık dişi melezIerde; Ağustos-Kasım (P < 0.05), Erkek-Dişi; Ağus-
tos ayında (P < 0.05), DAK-YK Ağustos ayında (P < 0.05), toplam
ortalamalar yönünden; Melez-Melez ve DAK-YK (P < 0.05) güven
eşiğinde önemlidir.

Tartışına ve Sonuç

Serum total kalsiyum ortalamaları bazı kaynaklar'da (3, i2, i3)
bildirilen ortalamaların altında, bazıları'nın (5,6, i 7,2 i) ise en düşük
ortalamalarına yakındır.

Ağustos ayında, genelde tüm sığırların kalsiyum değerlerinin en
yüksek düzeye ulaşması bazı araştırıcıları' n (2, i6) bulgularına uy-
muştur. Fakat, Kasım ayında bu ortalamaların yeniden azalma
göstermesi, Ası ve Wolanczyk'in (2,20) bildirdikleri ile çelişmiştir.
Çelişkinin nedeni, kaynaklar'da (2,20) sonbahara ait üç ayın ortala-
masının alınmasından, materyalin seçiminden ve hayvanların beslen-
me biçiminden ileri gelmesi olasıdır.

Erkek ve dişi sığırların Şubat ve Kasım aylarına ait kalsiyum
ortalamaları arasındaki farkların önemli (P < 0.05) bulunması
araştırıcı'nın (2), yaş ve ırkıara ait gerek aylar gerekse toplam orta-
lamalar arasında önemli bir farkın saptanamamış olması araştırıcı-



Tablo 3. ~5-3li aylık dişi melcz, D A K ve Y K sığırların scrum total kalsiyuııı, inorganik f(sfor "C magnesyııııı ortalamaları

Aylar

Şubat

Mayıs

Ağustos

Kasım

Toplam
ort.

Kalsiyum mg/dı İııorg. Fosfor mg/dı Magnezyum mg/dı

...21clez .... D A K _.__ .~_~~~ __ ~~_~ __ .l\lelez __ Li) A K_ .. _Y~~ .. _

6. 95'f 0.28 6. 95'f 0.22 7.6n 0.26 4. 42'f 0.45 4.89'f 0.74 3.08'f 0.58 2.91+ 0.20 2. 55=r0.20 2.67'f 0.12
6.16-8.67 0.10-8.00 6.16-9.00 2.25-5.7D 2.00.-7.87 1.25-0.75 2.03--4.04 I.C4-3.60 ~.05-3.19
7.26'f 0.24 7.27'f O.SI 7.53'f 0.46 4. 51'f 0.42 4.82'f O.18 4.44'f 0.50 2.96'f 0.09 2.50:: 0.30 2.oın 0.29
6.38-8.06 6.34-8.51 5.74-9.40 3.13-6.63 3.88-5.50 2.24.7.12 2.CO-.3.28 1.31-3.21 1.24-4.13
8.30'f0.16 8.49'f0.55 8.22TO.34 4.08'f0.47 3.44'f0.37 2.70'f0.22 2.35'f0.11 2.42'f0.12 2.391-0.13
7.81-9.22 6.53-12.19 6.88-9.8'i 2.25-6.47 2.25-5.06 1.75- 4.38 1.81-2.53 2.16-2.67 1.~,2-2.91
6.39=0.37 6.63ı=0.44 6. 78'f 0.34 4. 36'f 0.43 3.82f' 0.62 3. 51'f 0.43 2. 50f' O.18 2. 39'f 0.09 2.82 i'- O.i i
4.78-7.59 5.31---8.75 5.03 ..8.72 2.ııl-6.38 1.43-7.33 1.38- 5.23 2.03-3.55 1.92-.2.78 2.30-3.28

7.23'f0.1817.33f'0.21 7.5'i'f0.19 4.34'f0.21 4.29:;:0.26 3.43:;:0.24 2.OU:ı=0.092.47=r0.lO 2.(,5=r-0.Oıı
4.78-9.22 5.31-12.19 5.74-9.84 2.25-6.63 1.43-7.87 1.25-7.12 1.81-4.04 1.31-.3.60 1.24 4.13
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lar'm (12, i4.) bulgularını destekler niteliktedir. Ancak, bu sonuç,
Berglund ve Oltncr'in (7) bildirdikleri ilc çelişmiştir. Bunun nedeni,
belkide araştırmada kullanılan sığırların az farklı yaş sınırlarında
ve aynı koşuııarda doğup, yetişme durumundaki yerli ve melez sığır
ırkıarı oluşuna bağlıdır.

inorganik fosfor ortalamaları kaynaklar'da (2,3,5,9, i2, 13,2 I)
bildirilen normal değerlere yakın veya bunların minimum sınırı n-
dadır. Özeııikle 12-24 aylık yaş grubuna ait dişi melez sığırların inor-
ganik fosfor ortalamaları, Pandiya ve ark.'nın (13) 1-1.5 yaşındaki
sığırlar için bildirdiği ortalamaların altındadır. Oysa, aynı yaştaki
erkek melez sığırlara aitfosfor ortalamaları, araştırıcılar'ın (2,3, i3)
bulgularına daha yakındır. Erkek sığırlarda aynı yaştaki dişilere göre
daha yüksek fosfor değerleri elde edilmesi, Unshdm ve Flock'un (19)
bulgularına uygun değildir. Köylülerin kısa sürede fazla kilo aldırmak
amacıyla erkek sığırların beslenmesine daha fazla özen göstermesiyle
ilişkili ola bilir.

DAK, YK ve 12-24. aylık dişi melez sığırların inorganik fosfor
ortalamaları, Wolanczyk'in (20) bildirdiği gibi Ağustos ayında bir
miktar azalma göstermiştir.

Tüm gruplar için serum magnezyum ortalamaları kaynaklar'da
(2,5,12,20) bildirilen optimal sınırlar içindedir.

Aynı yaş grubundan Erkek-Dişi Melez, DAK-YK sığırların Ka-
sım ve iki ayrı yaş grubundan Melez-Melez sığırların Mayıs ayında
magnezyum ortalamaları arasında saptanan önemli farkın dışında,
genelde yaş, ırk ve cinsiyete bağlı farkların önemli bulunmaması bazı
araştırıcılar'ın (2,5) bildirdiklerine uymuştur.

Total protein ortalamaları kaynaklar'da (3,5,10,18) sığırlar için
bildirilen normal değerlerin minimum sınırında veya bunların altın-
dadır. Total protein ortalamaları arasında bulgular bölümünde belir-
tilen bazı farkların dışında, genelde ırk, yaş, cinsiyet ve aylara bağlı
önemli farkların bulunmamış olması, Hansche ve Schulz'un (10)
bulgularına benzer niteliktedir.

Total kolesterolortalamaları kaynaklar'da (3,5,6,10,16) bildiri-
len normal sınırlar içindedir.

Kolesterolortalamaları arasında ırka bağlı farklar; DAK-YK'-
ların toplam ve Ağustos ayı ortalamaları dışında, genelde Hansche
ve Selmız'un (10) bulgularına, dişi melez ve DA.K'ların kolesterol
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ortalamalarının gösterdiği mevsimsel değişimler Barakat ve Hassa-
nein'in (3) bulgularına uymuştur. Fakat, Ross ve HalIiday'in (16)
bildirdikleri ile çelişmiştir. Yaz mevsiminde kolesterolortalamaları
yükselmemiş, aksine bir miktar düşmüştür. Bunun, iklim ve beslenme
koşullarından kaynaklanması olasıdır.

Sonuç olarak; Elazığ'da pilot olarak seçilmiş iki köydeki bazı yerli
ve melez sığır ırklarının serum total kalsiyum, inorganik fosfor, mag-
nezyum, total protein ve total kolesterol değerleri yılın bazı aylarında
değişik önem derecelerinde farklar göstermiş, özellikle inorganik fos-
for değerlerinde ay, ırk ve cinsiyetc, kalsiyum ve magnezyum değer-
lerinde genelde aylara göre ortalamalar arasındaki farkların önemi
dikkati çekmiştir.

Araştırma sığırlarının başta kalsiyum olmak üzere inorganik fos-
for ve total protein ortalamalarının kaynaklarda genç sığırlar için bil-
dirilmiş minimum sınırlarda veya bunların altında olduğu görül-
müştür. Bu görünümün yanı sıra, çalı'ımanın materyal ve metot bö-
lümünde belirtildiği gibi beslenme biçimi de göz önüne alınırsa, sı-
ğırların, rasyonlarında bulunması zorunlu bu üç temel elementin ye-
tersizliğine ilişkin pika ve komplikasyonları gibi hastalıklara eğilim
göstermesi olasıdır.

Geleneksel yapıdaki sığır yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Elal1ğ
ve çevresinde, özellikle otlaktaki kurumuş otu uzun süre tüketme du-
rumundaki sığırların rasyonlarına yeterli ve dengeli biçimde yukarda
belirtilmiş elementlerden katılmasının yöre sığırcılığını olumlu yönde
etkileyeceği düşünülebilir.
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