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YERLİ VE MELEZ SIGIRLARDA SERUM ALKALİ FOSFATAZ
(SAP) AKTİvİTELERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

Kemal Yılmaz!

A study on the activities of serum alkaline phosphatase (SAP) in native and crossb~ed eattle

Summary: This study has been done on fifty-five native and cros-
sbred eattle, at 12-36 months of age. The eattle were grouped accord-
ing to ages, breeds and sex. No change Hlasdone on breeding and feeding
method'i in the viI/age eonditions.

Experiment was lasted from February fo November of 1984. The
blood samples were eol/eeted on February, May Augst and November
of experimental period.

The activites of alkaline phosphatase in the blood sera were me-
asured according to method of the commercial kit (Sigma Chemical
Company Kit No: 104) and thefindings were compared with age, breeds,
sex, months and tota/ly.

Total averages of serum alkaline phosphatase in crossbred female
and male cattle, af 12-24 months of age were found 113.6, 124.6 iU / i
respectively. These total averages in crossbred, Doğu Anadolu Kırmmsı
(Eastern Anatolian Red Cattle) and Yerli Kara (Native Black Cattle)
females, at 25-36 montlıs of age were also found 82.5; 132.3; 86.3
LU / I, respectively.

lt is concluded that, the averages for months and tota/ly were in
the maximum limits or higher than the normal values informed by re-
ferences. In addition to the differences between averages for ages, bre-
eds and months were found statistiea/ly significant.

Özet: Bu çalışma, 12-36 aylık, yerli ve melez toplam ellibeş baş
sığır üzerinde yapdmıştır. Sığır/ar yaş, ırk ve cinsiyetierine göre grup-
lara ayrılmış, bunların köydeki bakmı ve beslenmelerinde herhangi bir
değişiklik yapdmanllşlır.

i Yrd. Doç. Dr., F.A. Vet. Fak., i,; Hastalıkları Bilim Dalı, Elazığ.
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Araştirma Şubat 1984'den Kasmı 1984'e kadar sürmüştür. Bu
süre içinde siğirlardan Şubat, Mayis, Ağustos ve Kasim aylarznda top-
lam dört kez kan örneği almmiştır.

Kan serumlarmda ticari kitleki (Sigma Chemical Company Kit
No: 104) yönteme göre total alkali fosfataz aktiviteleri ölçülmüştür.
Bulgular yaş, irk, cinsiyet, aylar ve toplam olarak karşl!aştmlmıştır.

Toplam alkali fo.~fataz ortalamalan, 12-24 aylik melez dişi ve
erkeklerde sırasıyla: 113.6; 124.6 İO fl 25-36 aybk dişi melez, Doğu
Anadolu KirmiZisi (DAK) ve Yerli Kara (YK) siğirlarda sirasıyla
82.5, 132.2, 86.3 İO fi bulunmuştur.

Sonuç olarak, toplam ve aylara ait ortalamalar kaynaklarda bil-
dirilen normal değerlerden yüksek ya da maksimum slI1lrlardadlr.
Aynca, yaş, irk ve aylara airortalamalar araszndak; farklar istatistiki
yönden önemli bulunmuştur.

Giriş

Veteriner klinikte tanı amacıyla serum alkali fosfataz (SAP)
aktivitesinin ölçümü en fazla köpeklcrde, bir dereceye kadar da ke-
dilerde yapılmaktadır. Bunun nedeni; at, sığır, koyun ve domuzlarda
alkali fosfataz aktivitesinin geniş değişim mnırlan göstermesine da-
yandırılmıştır (1, 6, 8, 13). Belki de, yeterli verilerin bulunmaması
böyle yorumlanmasına neden olabilir (1).

Yaş, serum alkali fosfataz aktivitesini etkileyen fizyolojik fak-
törlerden biridir. Genelolarak tüm türlerde gençlerin SAP aktivitesi
erişkiniere göre daha yüksektir (5, 8). Buzağıların kan plazmasında
en yüksek SAP aktivitesi yaşamın ilk haftalarında ölçülmüştür (6,
ı9). Bostedt (5) yaşamın ilk 24 ve 48. saatlerinde buzağı ve kuzuların
SAP aktivitesinin maksimum düzeye ulaştığını bildirmiş, ilk 24 saatte
buzağılarda 87İ O / i, kuzularda 309 iÜ/ i SAP aktivitesi ölçülmüştür.
Bazı araştırıcılar (2) bir aylık buzağılarda ortalama total SAP akti ti-
tesini 82.8 İÜ/ i, ineklerde 32.2 İO /1 bulmuşlar, laktasyondaki ve
kurudaki ineklerin SAP aktiviteleri arasında önemli bir fark sapta-
yamamışlardır. Manteuffel (15) yaşamın ilk haftalarında süt yerine
diğer besinleri alan buzağılarda, sadece sütle beslenenlere göre daha
yüksek SAP aktivitesi ölçmüştür. Farver ve ark. (9) buzağılarda or-
talama 130 iÜ / i, Tasker (17) erişkin sığırlarda ortalama 16 İÜ / i,
Baumgartner ve Ska1icky (4) erişkin sığırlarda i0.3-46.7 İD / i, İmren
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(i ı) 2-9 yaş arası 35 sağlıklı sığırda ortalama 83.4 İÜ / ı, yabancı
cisim sendromu gösteren 100 sığıı"da 203 İÜ / i SAP aktivitesi sap-
tamışlardır. Kelly (14) sağlıklı sığırlarda SAP aktivitesinin 2-48 İÜ / i,
Brion ve Fantaine (7) 2.45-56.6 İÜ / i arasında değiştiğini bildir-
mektedir. Araştırıcılar (16) Hint-Avrupa melezi süt sığırlarında SAP
aktivitesinin 2-2.5 yaşında 17.01 iÜ/l'den 26.03 İÜ/l'ye yüksel-
diğini, 3--3.5 yaşında 17.23 i Ü !i düzeyini koruduğunu bildirmiş-
lerdir.

Unshelm ve Flock (20) Avrupa'nın kuzey-doğu deniz kıyısı
otlaklarında siyah ve kırmızı alaca sığır ırkıarının SAP aktiviteleri
arasında önemli bir fark saptanmamasını, sığırların aynı yöre ırkıarı
oluşuna bağlamıştır. Bu araştırıcılar dişi sığırlarda erkeklere göre
daha yüksek SAP aktivitesi ölçmüş, ayrıca sığırların tümünün SAP
aktivitelerinde Ocak-Haziran arasında azalma, Temmuz-Aralık ara-
sında artma gözlemiştir. Joshi ve Varshney (I 2) sığırların SAP akti-
vitesinin ısı stresinin ilk saatlerinde % 20 arttığını, 6 gün süreyle
yüksek düzeyini koruduğunu sonra önceki düzeye indiğini bildir-
m iştir.

Tradati ve ark. (18) gebe ineklerjn SAP aktivitesİnde doğumdan
sonra azalma saptadığı halde, buzağılarında maksimum düzeyde
aktivite ölçmüştür. Süt ineklerjnjn SA P aktivitesi laktasyonun 8.
ayında değişmemiş, sonra yükselmiş ve gebeliğin son ayında önemli
ölçüde azalmıştır (20).

Bazı araştırıcılar (10) otlakdaki sığırlarda, ahırda silaj tüketen-
Iere göre daha yüksek SAP aktivitesi ölçümüştür.

Bu çalışmada, köy koşullarındakj bazı yerli ve melez sığır ırk-
larının serum alkali fosfataz aktivitelerinin ortaya konması, elde
edilen değerlerin yaş, ırk, cinsiyet ve yılın bazı aylarındaki değişim-
lerinin incelenmesİ amaçlanmıştır.

Materyal \'C Metot

Araştırma, Elazığ'ın iki köyüne (Şahjnkaya ve Sarıçubuk) ait,
tümüyle köydeki bakım ve beslenme koşullarında bulunan farklı
ırk, yaş ve cinsiyette toplam 55 baş sığır üzerinde yapılmıştır.

Sığırlar özelliklerine göre aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır:

1- ı9 baş ı2-24 aylık dişi melez (yerli x esmer),
2- 7 baş 12-24 aylık erkek melez,
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J- 8 ba~ 25-36 aylık dişi melez.

4- ı i baş 25-36 aylık dişi Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK),

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

Sığırlam ahırda kapalı kaldıkları sürece .kepek, saman. mürdü-
mük (Lathyrus sativus) başlıca yiyecek olmak üzere. bir miktar kon-
santre sanayi yemi ve kuru yonca verilmiştir. Hayvanlar otlak döne-
minde (Nisan-Kasım) atlamalarının dışında, akşamları yukardaki
yiyeceklerden tüketmiş, ayrıca herhangi bir yem ilavesi rrlmamışlardır.

Am~tırma sığırları kapalı kaldıkhm süreyi (Kasım-Nisan) gele-
neksel hiçimdeki akırlarda geçirmiştir.

«dışma, Şub,ıt ı984'den Kasım 1984'e dek sürmüş, bu süre
içinde Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında toplam dört kez
kan örneği alınmıştır.

Sığırlar kan alma dönemlerinde ferdi klinik muayenelerden
geçirilmiş, sağlıklı hayvanlardan kan örneği alınmıştır. Ayrıca çalışma
başlamadan önce sığırların ekto-ve endo p(~ra7itıer yönünden mu-
ayeneleri yapılmış, hayvanların sağlıklı ve parazitsiz oldukları sap-
tandıktan sonra kan örnekleri alınmıştır.

Yaklaşık 15 ml kan sıf!ırların v. jugul.aris'inden yöntemine uygun
biçimde alınmış, laboratuar ısısında serumları ,~yrılarak kısa süre
içinde analizler tamamlanmıştır.

Serum alkali fosfataz aktivİtesi ticari kitdeki (Sigma Chemical
Company Kit No: 104) yönteme (15 dakikada inkübasyon) göre
ölçülmüştür. Ölçümlerde Coleman JlInio;, ii Model 6! 20 spektro-
fatometresi kullanılmıştır.

Yaş, ırk cinsiyet, aylara ait ve toplam ortalamalar arasındaki
farkların istatistiki önemİ t testleri yapılarak araştırılmıştır (3).

Bulgular

Dört aya ait ve toplam SAP aktivite ortalamaları, değişik sınır-
ları tablo I"de gösterilmiştir. Tablo i 'in İncelenmesinden anlaşılacağı
gibi, en yüksek SAP ortalamaları tüm gruplarda Şubat ayında elde
edilmiştir. Bu ortalamalar Mayıs ayında yarıya yakın bir azalma
göstermiş, Ağustos ayında da Mayıs ayı ortalamalarının yaklaşık
yarısı kadar azalmıştır. Kasım ayında Ağustos ayı SAP aktivite or-
talamalarına yakın değerler bulunmuştur.
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Tüm sığırların dört aya ait ferdi değerleri incelendiğinde, Şubat
ayında hiçbir sığırda 50 İü / l'nin altında değer ölçülmemesine karşın,
Mayıs ayında ~~ lO'unda, Ağustos ve Kasım ayında % 44'ünde 50
iÜ / I'nin altında değerler elde edilmiştir. En yüksek SAP aktivitesi
(470.8 İÜ / i) Şubat ayında DAK'lardan bir sığırda, en düşük aktivite
(I 6.2 iü/ i) YK 'lardan bir sığırda Kasım ayında ölçülmüştür.

Serum alkali fosfataz ortalamaları arasındaki farklar: Oniki-
yirmidört aylık dişi melezIerde; Şubat-Mayıs, Şubat-Ağustos, Şubat-
Kasım, Mayıs-Ağustos ve Mayıs-Kasım (P < 0.001), oniki-yirmi-
dört aylık erkek melezIerde; Şubat-Mayıs, Şubat-Ağustos, Şubat-
Kasım, Mayıs-Ağustos (P < 0.001) ve Ağustos-Kasım (P < 0.01),
25-36 aylık dişi melezIerde; Şubat-Mayıs (P < 0.05), Şubat-Ağustos,
Şubat-Kasım, Mayıs-Ağustos ve Mayıs-Kasım (P < 0.001), DAK'-
larda; Şubat-Mayıs, Mayıs-Kasım (P < 0.05), Mayıs-Ağustos (P
< 0.01), Şubat-Ağustos, Şubat-Kasım (P < 0.001), YK'larda; Şu-
bat-Mayıs, Mayıs-Ağustos (P < 0.01), Şubat-Ağustos, Şubat-Kasım
(P < 0.001), Mayıs-Kasım (P < 0.05), Erkek-Dişi; Kasım ayında
(P < 0.01), Melez-Melez; Ağustos ayında (P < 0.01) ve Kasım
ayında (P < 0.05), Melez-DAK; Ağustos ayında (P < 0.01), Kasım
ayında ve toplam (P < 0.05), Melez-YK; Ağustos ayında (P < 0.05),
DAK-YK; toplam (P < 0.05) güven eşiklerinde önemli bulunmuştur.

Tartışma ve Sonuç

Oniki-yirmidört aylık dişi, erkek ve DAK'ların toplam SAP
aktivite ortalamaları, Farver ve ark.'nın (9) buzağılar için bildirdiği
değerlere, 25-36 aylık dişi melez ve YK'ların toplam ortalamaları
bazı araştırıcılar'ın (5, i I, i3) bildirdiği değerlere uygundur. Grup-
ların tümünün toplam SAP aktivite ortalamaları, Pandiya ve ark.'-
nın (16) 2-3 yaş arası sığırlar için bildirdiği değerlerin yaklaşık 4-5
katı daha fazladır.

SAP ortalamaları aylara göre incelendiğinde (Tablo i) Şubat
ayı değerleri kaynaklar'da (4, 5, 13, 14, i7) bildirilen değerlerin çok
üzerinde bulunmuş, fakat sığırlar Nisan ayında otlağa çıktıktan sonra,
özellikle Ağustos ve Kasım ayı ortalamaları kaynaklar'da (4, 5, II
13) erişkin sığırlar için bildirilen değerlerin maksimum sınırına kadar
azalma göstermiştir.

Klinik bakıda sağlıklı görülen araştırma sığırlarıın özellikle
Şubat ayındaki SAP aktivite ortalamalarının normal değerlerin çok



Tablo i ı2-24 ve 25-36 aylık yerli ve melez sığırların serum alkali fosfataz (SAP) aktivite ortalamaları (i ü / L)

i i
Şubat Mayıs Ağustos Kasım Toplam ortala.

Gruplar n X =ı= Si< X SiC X =r SiC X =ı= Sx X =ı= Si<
--- - ._-

12-24 Aylık 19 233.2 1.97 102.8 1.08 56.6 0.59 54.7 0.69 ı13.6 1.08
Dişi Melez 74.6 - 396.2 17.9 - 207.3 18.9 - 113.7 20.2 - 131.3 17.9 - 396.2

...__ .- ~,--
12-24 Aylık 7 231.1 2.22 102.9 0.70 61. 5 0.38 84.7 0.42 124.6 1.50
Erkek Melez ~155.0 -- 304.3 71.8 - 132.1 45.6 - 71.8 72.8 - 90.7 45.6 - 304.3

._- -
25-36 Aylık 8 169.4 2.87 86.7 1.06 35.8 0.39 37.9 0.23 82.5 1.22
Dişi Melez 86.1 .- 298.6 36.7 127.4 25.1 - 55. i 27.6 46.8 25. i - 298.6

-- ___ o

.

25-36 Aylık II 246.3 3.80 132.5 2. i i 62.2 0.76 68.2 i. 12 132.2 ı.74
Dişi DAK 91.9 - 470.8 47.1 - 204.9 33.9 - 104.7 20.0 -- 127.9 20.0 - 470.8

i ---- -' -" .._--
25-36 Aylık LO 165.9 2.11 83.6 1.07 48.6 0.44 47.5 0.71 86.3 0.98
Dişi YK i 91.9 - 200.9 49.3 - 150. i 28.2 - 67.5 16.2 - 90.0 16. 2 --- 200. 9



KEMAL YILMAZ

üzerinde bulunması, kesinlikle ifade etmek mümkün olmamakla
birlikte. hayvanların Kasım-Nisan ayları arasında kapalı, karanlık
ahır koşullarında barındırılması ve materyal ve metot bölümünde
belirtilen beslenme biçimi ile ilişkili olabilir.

Aynı yaştaki erkek ve dişilerin SAP ortalamaları arasında Uns-
helm ve Flock'un (20) bulgularının tersine önemli bir fark saptan-
mamış, sadece Kasım ayında erkeklerin SAP ortalaması P < 0.01
güven eşiğinde dişilere göre daha fazla bulunmuştur. İki ayrı yaş
grubundaki melez dişilerden bir yaş daha küçük alanlarının SAP
ortalmnaları, Ağustos ve Kasım aylarında istatistiki önem taşımak
üzere, genelde daha yüksek bulunması bazı araştırıcılar'ın (6, 8, 16)
bildirdiklerine uygundur.

Aynı bakım ve beslenme koşullarındaki yerli ve melez sığır ırk-
larının özellikle bazı aylara a it SAPortalamaları arasında değişik
önem derecelerinde istatistiki farkların saptanmış olması ve tüm
gruplarda SAP ortalamalarının Şubattan Ağustos ayına dek azalma
göstermesi araştırıcılar'ın (20) bulguları ile çelişkilidir. Bu çelişki,
büyük bir olasılıkla yöresel, iklimsel ve ırksal faktörlerden kaynak-
lanabilir.

Sonuç olarak, Elazığ'da köy koşullarındaki bazı yerli ve melez
sığırlarının serum alkali fosfataz aktiviteleri özellikle Şubat ve Mayıs
aylarında kaynaklarda bildirilen normal değerlerin üzerinde, diğer
aylarda normalin maksimum sınırında bulunmuştur. Ayrıca, değişik
mevsimlerdeki aylara, yaşa ve ırkıara ait SAP ortalamaları arasıdaki
farkların önemi dikkati çekmiştir.
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