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YATALAK iNEKLERDE KAN GAZLARı, HEMATOLOJiK VE BAZI
BiYOKiMYASAL DEGişiKLiKLER
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Some Biochemical, Blood Gases and Haematological Alterations in Downer Cow
Özet: Bu çalışmanın amacı yatalak ineklerde' kan gazları , hematolojik ve bazı biyokimyasal paremetrelerdeki oluşan
d eğ iş ikleri belirlemektir. Materyalolarak 9 yatalak ve S sağlıklı inek kullanıldı. Deneme grubunda serum Mg ++
(p<O.OOS) ve Alb (p<O.OS) düzeylerinde kontrol grubuna göre önemli azalma, CPK (p<O.OOS) ve AST (p<O.OOS) düzeylerinde ise önemli artış belirlendi. Deneme grubunda venöz kan pH (p<O.OS), pC02 (p<O.OS), HC03-(p<O.OS) ve
BE (p<O.OS) düzeylerinde kontrol grubuna göre önemli artış, K+ (p<O.OS) düzeyinde ise azalma tespit edildi. Hemotolojik değerlerde deneme grubunda WBC sayısında (p<O.05) kontrol grubuna göre artış belirlendi. Sonuç olarak
yatalak hayvanlarda serum magnezyum düzeylerinde önemli oranda azalma ve metabolik alkaloz saptandı. Yatalak
h a yva nl arı n tedavisinde kalsiyum, fosfor ile birlikte magnezyum uygu lamasının faydalı olabileceği kanıs ına varıld ı .
Anahtar kelimeler: Yatalak inek, kan gazları, hematolojik ve

baz ı

biyokimyasal

değerler

Summary: The aim of this study is to determine some biochemical, blood gases and haematological alteration in
downer cows . Nine recumbent cow and 5 healthy eows were used as a material. Serum Mg++ (p<O.OOS) and Alb
(p<O.05) levels were significantly decreased in the experimental groups cows compared with the control group cows.
But serum CPK (p<O.OOS) and AST (p<O.OOS) levels were significantly increased in the experimental groups cows
compared with the control group eows. pH (p<O.OS), pC02 (p<O.OS), HC03-(p<O.05) and BE (p<O.05) levels in venouse blood were significantly increased in the experimental groups of cows compared with the control group of
cows. But K (p<O.OS) level in venouse blood was also signifieanııy decreased in the experimental groups of cows
compared with the control group of eows. As a results, deerease in magnesium level and metabolic alkalosls in the
downer cow was determined . Therefore application of ealcium, phosphours together with magnesium in the treatment of downer cow could be useful.
Keywords: Recumbent cow, blood gases, haematological and some biochemical parameters
Giriş

Kalsiyum (Ca++), fosfor (P+), magnezyum
(Mg++) ve potasyum (K+) iyonları vücut doku metabol izmasında, kas ve sinir fonksiyonlarında
çok
önemli roloynar. Bu iyonların gerek alınımında gerekse vücuttan aşırı atılımı sonucunda oluşan dengesizliklerde, bu iyonlar arasındaki hemostatik mekanizma ciddi şekilde etkilenir ve buna ilişkin
metabolik bozukluklar meydana gelir (Sevinç ve
Aslan, 1998, Bostancı ve Ok, 2002, Goff, 2005, KIi·
miene ve ark., 2005). Bu metabolik bozukluklar sonucunda ise ketozis, doğum felci, abomazum deplasmanı, retensiyo sekundinarum ve downer cow
sendromu gibi hastalıklar şekillenir (Oikawa ve
Ge liş
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Katoh, 2002, Başoğlu ve Sevinç, 2004). Doğumdan
önce, doğum esnasında ve doğum sonrasında
yatan hayvanlarda üzerine yattığı bölgede basınçtan
dolayı kas ve sinir dokusunda hasarlar oluşur. D ış
bakıda her hangi bir bozukluk görülmemesine karşın, histopatolojik muayenede kaslarda işemik nekrozlar, sinirlerde ise perinörofibrozis ve akson kayıplı demiyelinasyon şekillenir. Bu tür hastalarda
hipokalsemi, hipofosfatemi ve hipomagnezemi gözlenebilir (Başoğlu ve Sevinç, 2004). Doğumdan
önce, doğum esnasında ve doğum sonrasında slğırların yaklaşık % 20'sinde hipokalsemi ve hipomagnezemi belirlenmiştir (Coe, 1993; Fenwick,
1994). Magnezyum ATP'az, kinaz, fosfataz gibi
enzim yapılarında, RNA, DNA ve protein sentezinde,
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iskelet kasları n ın sinaptik bölgesindeki nörotransmitter fonksiyonlarda önemli role sahip bir
esansiyel mineraldir (McCoy ve ark.. 2000; Urdaz ve
ark., 2003). Hipomagnezemik sığırlarda verim düşüklüğü, diş gıcırdatması, titreme, kasılma, ataksi,
bazen salivasyon, sternum üzerine yatma ve ilerleyen dönemlerde ise ölüm meydana gelir (Martens
ve Schweigel; 2000; Odette, 2005).

rüldükten 2-3 gün sonra kliniğimize getirilmişlerdir.
hayvanlar yatalak olmalarına rağmen kısmi iş
taha sahipti. Beden ısıiarı normal sın ırlar içerisindeydi. Rutin klinik bulguları normaldi. Rektal muayenede her hangi bir anormallik saptanmadı. ldrar
bulguları normaldi. Her hangi bir sistemik enfeksiyöz
hastalığa rastlanmad ı. Kliniğe getirilen hayvanlara
her hangi bir tedavi uygu lamas ı yap ı lmadan önce
kan ( E DTA'lı, heparinli ve antikoagulantsız) örnekleri
Bazı

Hipomagnezemiye, yemlerdeki Mg++
noksüt verimi, rumen ve bağırsaklarda n yeteri
kadar Mg++ emilmemesi ve intraselüler Mg++ değ işimleri gibi faktörler neden olmaktadı r. Magnezyum. primer olarak ön midelerden özellikle rumenden paraselüler (pasif) ve transselüler (aktif)
olarak absorbe edilir (Martens ve Schweigel, 2000;
Urdaz ve ark., 2003). Rasyonlarda ham protein ve
K+ miktarının fazla olması , Na+ miktarının düşük olması rumenden Mg++ emilimini azaltır (Schonewille
ve ark., 2000; Odette, 2005). Ineklerde geli şen şid
detli hipomagnezemi downer cow sendromuna, orta
derecedeki gelişen hipomagnezemi ise kalsiyum hemostazis'inin sürdürülmesini bozarak hipokalsemiye
zemin hazırlar. Özellikle kan Mg++ seviyesinin 0.83
mmollL'in altına indiğinde hipomagnezemik bozukluklar şekillenir (Thilsing-Hansen ve ark., 2002;
Goff, 2005). Magnezyum yönünden zengin yemlerle
beselenmelerde, Mg++ emilimi arttıdığı halde, kan
Mg++ düzeyinde her hangi bir değişiklik oluş
ma ma ktadı r (Jittakhot ve ark., 2004). Oikawa ve
Katoh (2002), doğum felçli s ığ ırlarda total Ca++
(TCa)ve P+ düzeylerinin önemli oranda azaldığını,
downer cow sendromlu sığırlarda ise bu değerler
normal sınırlar içerisinde kaldığını bildirmişlerdir. Barzanji ve Daniel (1988), hipokalsemili ineklerde kan
pH, pC02. HC0 3- ve BE düzeylerinde ön e mlı art ış
şekillendiğini, Sevinç ve Aslan (1998) ise kan pH,
pC02 ve HC03- düzeylerin normal s ın ı rla r içerisnde

alınd ı.

sanlığı,

Heparinli venöz kan örneklerinden pH, p0 2.
pC02, HC03-, SAT02, BE ile birlikte Na-, K+ düzeyleri sulu sistem kan gazları cihazı (CHIRON 348,
diagnostic) ile. potasyum-ETDA'1ı venöz kan örneklerinden RBC, WBC, HCT, Hgb, MCV ve MCHC
düzeyleri otomatik haemocell counter (Medonic. CA
530) ile, serum TCa++, P+, Mg++ , BUN. kreatinin.
AST, CPK ile Alb düzeyleri ise otoanalizör (Vet Test
8008, IDEXX) ile ölçüldü.
Hastalara kliniğe gelirilmeden önce Ca, Fosfor,
ve antibiotik tedavisi 2-3 gün süreyle uygulanmıştı. Kliniğimizde hastalara Serum (% 00.9
NaCl). B1 vitamini (Nervit <ll> Vetaş) 15 cc (i.m), tluniksin meglumine (Flumed <ll> Alke) 15 cc (i.m) ve
MgS04- (% 20) 20 cc (sc.) yolla 7 gün süreyle uyguland ı . Ayrıca arka bacaklara günde 3 defa sıcak
su ile birlikte alkol kamfirle friksiyon yap ı ld ı . Kan hareketini artırmak ve dekubitis yaraları n ın ol uşumu nu
önlemek amacıyla hastalar sabah ve akşam ters taraflarına çevrildi.
B1

Ayn ı

örnekleme zamanlarına göre gruplar araistaliksel farklığın belirlenmesinde nonparametrik Mann-Whitney testi (Windows tabanlı minitab 12.1 paket program) kullan ıldı.
sındaki

Bulgul ar
Hastalarda kı smı l ş tahsrzl r k, diş gıcı rdatması , titreme. kasılma . ataksi. yatıp kalkmada ve ayakta durmada güçlük ve birkaç gün içinde yere yatma gözl e mlenmiştir. Tedaviye 4 hasta cevap verirken, 5
hasta tedaviye cevap ve rmed iğ i için kesime sevk
edildi. Kesime sevk edilen hayvanlar 10-1 3 gün süreyle yatalak pozisyonda kalm ışt ır.

olduğunu bildi rmi şlerdi r.

Bu

çalı şmanın

amacı ,

yatalak ineklerde kan
biyokimyasal değerlerinin nasıl etkilen d iğ i n i ortaya koymak ve elde
edilen bulgular ı şı ğ ında tedaviyi planlamada kli·
nisyenlere önerilerde bulun maktır.
gazları .

hematolojik ve

bazı

Sağ lıklı ve hasta hayvaların serum biyokimyasal
parametrelerinin ortalamaları ve bun ların istatistiksel
önemleri tablo 1'de su n u lmuştur. Tablot 'de görüld üğ ü gibi deneme grubunda serum Mg++
(p<0.005) ve Alb (p<0.05) düzeylerinde kontrol grubuna göre önemli azalma, CPK (p<0.005) ve AST
(p<0.005) düzeylerinde ise önemli artış belirlendi.
Serum TCa++, P+, BUN ve kreatinin düzeylerinde
istatistiki açıdan her hangibir farklılık gözlenmedi.

Materyal ve Metot
Bu çalışman ı n materyalini S.Ü. Ziraat Fakültesi
bulunan 5 yatalak ve 5 sağ lıklı inek ile Ve·
teriner Fakültesi Klin iğ ine getirilen 4 yatalak holştein
ırkı inek oluşturdu. Hayvanlar 3-6 yaşında, ortalama
400-500 kg can lı ağırlığ ında olup, silaj, süt yemi ve
kuru yonca ile beslenmekteydi. Yaklaşık 3,5-4 aylık
c ivarı nda gebe olan hayvanlar hastalık belirtileri göçiftliği nde
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Ya ıalak tn ...klerd e Kan Gazl an .. .
Sa{Jlıkll

ve hasta hayvalann kan

gaz ları

ve ne-

(p<O.05) düzeyle rinde kontrol grubuna göre ö nemli
art ış , K+ (p<O.05) düze yinde ise azalma tespit edıl
di. Venöz kan PO ı • SAT02 ve Na- düzeylerinde
istatistiki açı dan her hangibir larkl ı l ı k gözlenmedi.
Hemotolojik deQer1erde sadece deneme grubunda
WBC sayısında (p<o.05) kontrol grubuna göre art ış
beli rlenirken, ABC , HCT, PLT, Hgb, MCV ve MCHC
düzeylerinde her hang ibir la rklı lı k gözlenmedi.

de{Jerlerinin ortalamalan ve bu nları n is·

matolojik

tatistiksel önemlert tablo 2'de sunul muştur, Tablo
z'de görüldü{JO gibi deneme grubunda venöz kan pH
(p<O.OS), peo, (p<O.OSI, He O i (p<O.OS) ile BE

Tablo 1.Yatmak ve saOlıklı ineiderin serum biyokimyasal
değe rleri

ve istatistiksel önemi
Kontrol

Deneme

(n=5)

(n=9)

Onanca

Ortanca

mmoVl

1.06

0.53

Fosfor

mmollL

2.15

1.93

T. Kalsiyum

mmoVL

2.48

2.59

Albumin

gl"

3,40

3,04

Kreatinin

UIL

0,56

0,65

BUN

U"-

17,60

17,90

AST

U"-

91,00

138,50

Parametreler
Magnezyum

CPK

"

ce-t.

'"

vataıak

ve sağlı ldı ineklerin kan gazlan ve heve istatistiksel önemi

moıolojik değerle ri

Parametreler
pH

Kontrol

Deneme

(n=5)

(n=9)

Ortanca

Onanca

7,36

7,42

PC02

mmlHg

39,80

53,00

PO,

mmlHg

32,80

41,00

Na

mmoVL

143.00

144,00

K

mmoVl

3,64

3,28

HCOJ

mmoVL

22,10

37,40

·0,30

11,30

60,1 0

68 ,00

BE
SAT o,

mmoVl

%

ABC

1061mm3

8,64

7,27

MCV

"'m3

43,40

43,80

HCT

0/<>35,80

33 ,20

WBC

l03/mm3

8,50

12,00

Hgb

gldI

10,80

10,90

MCHC

gldl

30,10

32,40

. P< 0,05,

ve Sonuç

Yüksek süt verimli ineklerde metabolik bozukluklarla ilgili hastalı kla r önemli yer tutmaktad ı r.
Metaboli k bozu kluklarla ilgili hastalıkların olu şum unda stres , v itamin-iz element noksanıl O ı , protein ve enersji yete rsiıli{Ji gibi faktö rlerin yan ında ,
mineral maddele r aras ındaki denge siılikler de etP+, Mg++ ve K+ iyonlarının yekilidir. Ozellikle
terslzHOi ve bunlar aras ı ndakı dengesizlikler pe.
riparturient ve postparturient pa razfslere neden
olurlar (Sevinç ve Aslan, 1998; Bostancı ve Ok,
2002; O ikawa ve Ketoh, 2002; GoN, 2005; Klimiene
ve ark ., 2005). Çünk ü bu iyonla r sinir ve kas fonk·
s iyonlannın düzenli bir şek i lde sürdürülmesinde
önemli ışıeve sahiptirler. Sinir ve kas lonsiyonu bo·
zulduğunda can l ılarda kısmi veya lam felç gelişir
(GoH, 2005 ). Yat alağtn (downer cow) sebebi ço{Junlukla vitami n noksanll Ol, mineral yetersizlikleri
ve bu iyonlar a ralarındaki dençeslzflkler. sinir ve kas
iletim bozuklu kla rına yol açan durumlar olarak kabul
edilse de, bozuklu ğun etiyolojisi tam olarak aydmlatuamarmşnr (Oikawa ve Katoh, 2002; GoM,
2005).Bununla birlikte downar coww'un hipokalsemi,
do{ıum esnasında ol u şa n pararz. septik mat rit ve
masutis'ln bir komplikasyonu olarak ta oluşab ild i Q i
ifade edilmektedir (Correa ve ark ., 1993). Sunu lan
bu araştırmada hasta Ineklerde k ısmi felç saptand ı .
Hayvanların ön bacaklarını hareket ettirerek kalk·
maya çalıştıkları halde, arka bacaklannı kald ı ramad ıklan gözlendi. Yap ılan duyarlılık (i{Jne bat ı rma) testinde arka bacaklarda belirgin kısmi veya
tam his kaybı belirlendi. Tam his kayb ı saptanan 5
inek uygulanan tedaviye cevap vermediQinden kesime sevk edild i. Kısmi his kaybı oıan hastalar bir iki
gün sonra yavaş yava ş aya!)a kalktı . Hayvanları n
aya{Ja kalkmada ve yürümede birkaç gün zorIandıkla n gözlend i. 4·5 gün sonra normal yürü meye
başledrlrr. vaıaıak hastalar tedaviye genellikle 2-3
gün Içind e o lumlu cevap vermedikleri taktirde prog·
noz kôtü leşmekl ed ir. Çünkü 3 günden fazla yatan
hayvanlarda dekübit yaralan
sonuc unda rö romiyo pali şe killenmekt ed ir. Nôrom iyopal i gel işen
hayvanlar bir daha aya!)a kalkamamaktadı r (Oikawa
ve Katoh, 2002 ; Başo{ıl u ve Sevinç, 2004),

P

643
U"•• = p< 0,005, ••• = p< 0,001

. = P< 0,05,
Tablo 2.

Tartı şm a

P

•• = p< 0,005, ••• ., p< 0,001
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gut, 2000) devam etmesine bağ lanabili r.

Yüksek süt verimli inekler, çoğ u n l ukl a g ebel iği n
son dönemi ile laktasyonun ilk dönemlerinde metabolizma la rı
ciddi şekilde etkilendiğinden hipokalsemiye oldukça duyarlıdırlar. Çünkü kan kalsiyum düzeyinin aniden düşmesi veya kalsiyumun
vücutta kullanımının engellenmesi sonucunda kaslarda gelişen paralize iliş ki n hayvan ayağa kalkamaz (Sevinç ve Aslan, 1998; Oikawa ve Katoh,
2002; GoH, 2005; Klimiene ve ark., 2005). Larsen
ve ark. (2001), hipokalsemi şüpheli 201 inek üzerinde yürüttükleri bir çalışmada ineklerde ortalama
kan TCa++ düzeyini 1.75 mmol/L, Mg++ düzeyini
1.0 mmol/L, P+ düzeyini 1.3 mmol/L, K+ düzeyini
ise 4.2 mmol/L olduğunu tespit etmişlerdi r. Kan
Mg++ seviyesinin 0.83 mmol/L'nin altına indiğinde
hipomagnezemik bozukluklar şekillenmektedir (Thilsing-Hansen ve ark., 2002; GoH, 2005). Radostis ve
ark. (1997), paralizli (yataiak) ineklerde serum Mg++
düzeyinin azaldığını bildirmiştir. Diğer taraftan Başoğ lu ve Sevinç, (2004) bu tür hastalarda hipokalsemi, hipofosfatemi ve hipomagnezemi gözle nebil eceği ni b ild irmiştir. Sevinç ve Aslan (1998),
doğ u m felçli ineklerde serum Ca++, P+, Mg++ ve
K+ düzeylerinde önemli azalma tespit etmişlerdir.
Oikawa ve Katoh (2002), doğum felçli ineklerde
Ca++ ve P+ düzeylerinin önemli oranda azaldığı
halde, downer cow sendromlu ineklerde, bu değerleri n normal sınırlar içerisinde kaldığ ını bild irmişle rdi r. Sunulan bu çalışmada da deneme grubunda serum Mg++
(p<0.005) ve K+ (p<O.OS)
düzeylerinde kontrol grubuna göre önemli oranda
azalma, Ca++ ve P+ düzeylerinde ise istatistiki açı
dan her hangibir farklı lık tespit ed ilmemiştir. Magnezyumla ilgili sonuçlarımız birçok a raştırıcının (Sevinç ve Aslan, 1998; Radostis ve ark. 1997; Başoğlu
ve Sevinç, 2004 ) sonuçları ile uyum içindedir. Magnezyum düzeyindeki azalmanın nedeni, yemdeki
Mg++ miktarının düşük olmas ı, ruminal ve intestinal
absorbsiyon azalmas ı ve böbreklerden atılımın
devam etmesi ile ilgili olabilir (Kaneko ve ark., 1997;
Thilsing-Hansen ve ark., 2002; Odette, 2005). Kalsiyum ve fosforla ilgili sonuçlarımız Oikawa ve
Katoh (2002)'ln sonuçları ile uyum gösterirken, Başoğ l u ve Sevinç (2004) ve Sevinç ve Aslan ' ın (1 998)
s on uçl a rı ile uyum
göstermedi. Bu araştı rmada
Ca++ ve P+ düzeyinin normal sınırlar içerisinde olması, belki de bize gelmeden önce hastalara uygulanan Ca++ ve P+ tedavisi ile ilgili olabilir. K+ düzeyindeki azalma, hafif derecede oluşan metabolik
alkalozda (hiperbazemiye) K+'n ın hücre içine girmesi (Goff, 200S), iştahsı zlığa ilişkin K+ alı n ı m ı n ın
azalması (Khorasani ve ark., 1997) veya distal tubuluslardan K at ı lı m ın ı n (Kaneko ve ark, 1997; Tur-

Serum CKP aktivitesindeki art ışın kas hasa rı n ın
spesifik bir indikatörü olduğunu , bu nedenle CPK ile
birlikte AST ve LDH aktivitelerinde art ış görülmesinin
muskuler hasarı işa ret edeceği belirtilmektedir( Fenwick ve Daniel, 1992; Krzywanek ve ark., 1996;
Turgut, 2000; Hosoya ve ark., 2004). Oikawa ve
Katoh (2002), doğum felçli ve downer cow sendromlu ineklerde CPK ve AST enzim düzeylerinin
önemli oranda artış gösterdiğ ini bild i rm işle rd i r. Bu
çalışmada ise deneme grubunda serum CPK
(p<O.OOS) ve AST (p<0.005) enzim düzeylerinde
kontrol grubuna göre önemli artış , Alb (p<O.OS) düzeyinde azalma, BUN ve kreatinin düzeylerinde ise
her hangibir farklılık gözlenmedi. Serum CPK ve
AST düzeylerindeki art ış , yatan hayvanlarda yere
değen bölgelerde basınça bağlı oluşan kas hasarı
ile i1işi klend irilebili r. Özellikle serum CPK değe ri
11 23 U/L'nin üzerinde olan hastaların tedaviye
cevap vermedikleri gözlemlendi. Bu durum, serum
CPK değe rinin yüksekliği ile kas hasarı n ı n yayg ınlı ğ i
ve şiddeti arasında sıkı bir iliş ki olduğunu göstermektedir. Yüksek CPK (> 1123 U/L) düzeyine
sahip yatalak ineklerin pronozun kuşku verici olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Hasta s ı 
ğırların serum Alb düzeyinde istatistiki açıdan kontrol
grubuna göre azalma belirlense de, hastalardaki değerin (3,04 gldl) literatür verilere göre (Kaneko ve
ark., 1997; Turgut, 2000) normal s ı n ırla r içerisinde
olduğu görüldü. Serum CPK ve AST son uçları , baz ı
araştırıc ıların (Krzywanek ve ark., 1996; Oikawa ve
Katoh 2002; Hosoya ve ark., 2004) sonuçları ile örtüşmektedir.

Barzanji ve Daniel (1988), hipokalsemili ineklerde kan pH, pC02, HC03- ve BE düzeylerinde
önemli artış şekillend iğ ini . Sevinç ve Aslan (1998)
ise, kan pH, pC02 ve HC03· düzeylerinde farklı lık
oluşmadığını rapor etmişlerdir. Sunulan bu çalışmada deneme grubunda kan pH (p<O.OS), pC02
(p<0.05), HC03-(p<0.05) ile BE (p<O.OS) düzeylerinde kontrol grubuna göre önemli artış , K+
(p<0.05) düzeyinde ise azalma belirlendi. Kan gazlarında pH, pC0 2 ile HC03- düzeyinin artmas ı ve K
düzeyinin düşmesi hastalarda metabolik alkaloz
tablosunun geliştiğini göstermektedir. Metabolik alkalozls ge liş mesin in nedeni, yatmaya ilişkin ön mide
ve abomazum hareketlerinin azalması sonucunda
bağırsa kla ra yeteri kadar Ci- iyonun geçememesi ile
ilgili olabilir. Çünkü bağ ı rsaklardan CI- emilimi
HC03- ile yer değ iştirme şeklinde olmaktad ı r. Bağı rsaklara yeterince c ı- geçememesi kanda HC03birikimine yol açarak hiperbazemiye neden olur (Kaneko ve ark., 1997; Turgut, 2000).
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Yatalak İneklerde Ka n G azları ...
Goff, J.P. (2005). Macrom ineral Physiology and Application to The Feeding of The Dairy Cow For Prevenlion
of Milk Fever and Othe r Peripartu rent Mineral Disorder.
Anim . Feed Sci. and Techno .118, 3·21 .

Fenwick ve Daniel (1992). felçli hayvanlarda
WBC sayısında önemli art ış şekillend iğin i , diğer hematolojik değerlerde her hangibir farklılık gözle n mediği ni bild irm iştir. Sunulan bu çalışmada sadece deneme grubunda WBC sayısında (p<O.OS)
kontrol grubuna göre artış, RBC, HCT, PLT, Hgb,
MCV ve MCHC düzeylerinde ise her hangibir farklılık
gözle n memişti r. WBC sayıs ındaki art ış arka bacak
kasla rında oluşan doku hasarı na ilişki n savuma mekanizmasının ve rmiş olduğ u reflekstir. Çünkü enfeksiyön, doku nekrozu ve immun hastalıklar gibi
yangısel olaylarda vücutta gösterilen ilk tepki nötrofilik cevapla olur (Kaneko ve ark., 1997; Turgut,
2000) .

Hosoya, M., Inoue, A., Kimura, N. and Arai, T. (2004).
Enzyme Acl ivilies in Some Types of Peripheral Leukocytes of Thoroughbreed Race Horses Before and
AflerThe Races. Research in Vet. Sci., 77,101-104.
Jittakhol, S., Schonew ille, J.T., Woulerse, H., Focker,
E.J., Yuangklang, C. and Beynen , A.C. (2004). Effecl of
High Magnesium Inlake on Appare nl Magnes ium Absorption in Lactaling , Anim. Feed ScL and Techno., 113,
53-60.
Kaneko, J.J., Harvey, J.W. and Bruss, M.L. (1997). Clinical Biochernlstry of Domeslic Animals. 5th. Ed. Aca·
demic pres.San Diego, CA.

Sonuç olarak yatalak hayvanlarda serum Mg++
düzeyinde önemli oranda azalma şekillenirken . gastrointestinal geçiş bozukluğuna bağlı olarakta metabolik alkaloz ge lişmekted ir. Yatalak hayvanların tedavisinde Ca- «, P+ ile birlikte Mg++ uygulamasın ın
faydalı olabileceğ i , aynı zamanda da metabolik tablonun düzeltilmesine yönelik uygulamaların ya-

Khorasani, G.R., Janzen, A.A., McGiII, W.B. and Kennelly, J.J. (1997). Site and Exle nt of Mineral Absorpl ion
in Lactal ing Cows Fed Who le-Crop Grain Silage and AIfalfa Silage. J. Anim. ScL. 75, 239-248.
Klimien, 1., Spakauskas, V. and Matuseviius, V. (2005).
Correlat ion of Differenl Biochem ical Paramelers in Blood
Sera of Heallhy and Sick Cows .Vet. Res. Comnic.,
29,95-102.

pı l mas ı gerektiği kanısına varı lm ıştır.
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