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Öz: Sığırlarda geçiş dönemi doğum öncesindeki 3 hafta ile doğum sonrası 3 haftayı kapsayan bir dönem olarak
tanımlanmaktadır. Bu çalışma erkek ve dişi yavru taşıyan esmer ırkı sığırların periparturient dönemdeki bazı mineral,
hormonal ve metabolik kan parametrelerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 20 gebe esmer ırkı inek (4-5
yaşlarında, 500-550 kg ağırlıkta) kullanılmıştır. İneklerden tahmin edilen doğum öncesi 21. günde kan örneği alınmıştır.
Doğum sonrasındaki 21. günde bu ineklerden rasgele seçilen 9 ineğin kan numunesi kontrol (K) grubu olarak kullanılmıştır.
Kan serumlarında glikoz, üre, kolesterol, kreatinin, bazı mineral maddeler ve FSH, LH ve progesteron (P4) hormon düzeyleri
incelenmiştir. 11 ineğin erkek yavru 9 ineğin de dişi yavru doğurduğu doğumla teyit edilmiştir. Doğum öncesi 21. gündeki
üre seviyesi erkek yavru taşıyan (EYA) annelerde dişi yavru taşıyan (DYA) anneler ve doğum sonrası 21. günde kan örneği
alınan K grubundakilere göre önemli derecede yüksek bulunmuştur (P<0.05). EYA grubundaki kalsiyum (Ca) düzeyi K
grubuna göre önemli derecede yüksek bulunmuştur (P<0.05). Diğer taraftan EYA ve DYA gruplarındaki glikoz, sodyum (Na),
klor (Cl) ve P4 seviyesi K grubundan önemli derecede yüksek tespit edilmesine rağmen, kolesterol seviyesi ise önemli derece
düşük bulunmuştur (P<0.05). Bununla birlikte kreatinin, potasyum (K), fosfor (P), magnezyum (Mg), demir (Fe), FSH ve LH
düzeyleri açısında her 3 grup arasında da anlamlı bir fark gözlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Geçiş dönemi, Metabolik profil, Sığır, Yavru cinsiyeti.

Comparison of Some Mineral, Hormonal and Metabolic Parameters in Brown
Swiss Cattle Depending on the Gender of Offspring in Transition Period
Abstract: Periparturient period in cows is defined the period that includes 3 weeks before and after from the parturition.
This study aimed to investigate trace elements levels, metabolic and hormone profiles of male and female calf bearing cows
in periparturient period. In the present study, 20 pregnant Brown Swiss (4-5 years old, 500-550 kg weighing) cows were
used as animal material. Blood samples were collected on prepartum 21 th day. Randomly selected nine of the cows were
selected as the control group (C) after parturition and 21 days later from parturition blood samples were collected. Blood
glucose, urea, cholesterol, creatinin, some minerals, and FSH, LH, Progesterone (P4) of the samples were evaluated.
According to birth records samples 11 cows were detected as male calf bearing (MCB) and nine cows were detected as
female calf bearing (FCB). In prepartum 21th day, urea levels of MCB group were statistically higher than the C and FCB
group (P<0.05). Calcium (Ca) level of MCB group was statistically higher than the C group (P<0.05). Alternatively, glucose,
sodium (Na), chlorine (Cl), and P4 levels of MCB and FCB groups were statistically higher than the C group. Cholesterol levels
of MCB and FCB groups statistically lower then the C group. However there was no statistically difference among three
groups for creatinin, Potassium (K), phosphor (P), Magnesium (Mg), Ferrum (Fe), FSH, and LH levels.
Keywords: Cattle, Gender of offspring, Metabolic profile, Transition period.
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Geçiş Dönemindeki Esmer...

Aksu ve ark.

GİRİŞ

S

ığırlarda geçiş dönemi doğum öncesindeki 3

olsa da annenin taşıdığı yavrunun cinsiyetinin bu

hafta ile doğum sonrası 3 haftayı kapsayan bir

değerler üzerine etkisinin olup olmadığına dair yeterli

dönem olarak tanımlanmaktadır (1). Özellikle yüksek

bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Bu yüzden, bu

süt veren sığırlarda geçiş dönemi metabolizma,

çalışma esmer ırk sığırların geçiş dönemi metabolik

bağışıklık sistemi, sağlık ve hatta döl verimi açısından

ve hormonal profili üzerine yavru cinsiyetinin

oldukça önemli ve kritik bir dönemdir (2-4). Bu

etkisinin olup olmadığını araştırmak amacıyla yapıldı.

dönemde bağışıklık sistemi baskılanmakta (5) ve

MATERYAL ve METOT

genellikle kuru madde tüketiminin azalmasına bağlı

Hayvan Materyali

olarak oluşan negatif enerji dengesi ile vücutta yoğun
bir yapı taşı yıkımlanması, vitamin, mineral ve protein

Bu çalışmada hayvan materyali olarak Atatürk

azalması şekillenmektedir (4,6). Geçiş dönemi ile ilgili
bilgiler

diğer

dönemlere

oranla

daha

Üniversitesi

kısıtlı

bu

dönemde

değişiklikler

meydana

döneminde

kandaki

birtakım

gelmektedir
hormonal

ve

metabolik hastalık geçirmemiş sağlıklı 20 adet esmer

metabolik

ırkı inek kullanılmıştır. Söz konusu çiftlikte tutulan
suni

problemlerin sebebi olabilir (8). Bu dönemde kandaki
profil

hakkında

bilgi

tohumlama

ve

gebelik

kayıtlarına

göre

hayvanların doğumuna 21 gün kala bu hayvanlardan

bazı biyokimyasal değerlerin ölçülmesi ile hormonal
metabolik

ve

kez doğum yapmış ve herhangi bir reprodüktif ve

Geçiş

değişimler bu dönemde ortaya çıkan birtakım

ve

Araştırma

500-600 kg canlı ağırlığa sahip, öncesinde en az bir

fizyolojik
(7).

Fakültesi

Uygulama çiftliğinde bulunan 4-5 yaşlarında, yaklaşık

seviyededir. Özellikle gebelikten laktasyona geçişin
sağlandığı

Veteriner

kan

sahibi

örnekleri

gerçekleşen

olunmaktadır (9). Bu dönemde tespit edilen

alınmıştır.

sağlıklı

doğum

Tüm

hayvanlarda

sonrasında

doğan

yavrunun cinsiyetine göre hayvanlar erkek yavru

metabolik profilin incelenmesi klinik açıdan büyük bir

taşıyan (EYA) (n=11) ve dişi yavru taşıyan anneler

öneme sahiptir.

(DYA) (n=9) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Normal

Kandaki mineral madde düzeyleri ve bazı

doğum

biyokimyasal parametreler hayvanlarda bağışıklık

yapmış

ve

postpartum

herhangi

bir

reprodüktif problemi gözlenmeyen bu 20 inek

sistemi ile de yakından alakalıdır ve subklinik bazı

arasından rasgele seçilen 9 hayvan da kontrol (K)

problemlerin ortaya çıkarılabilmesi, besleme hataları

grubu olarak adlandırılmış ve doğum sonrası 21.

ve gebeliğin durumu hakkında da bilgi verebilir (10).

günde kan örnekleri alınmıştır.

Annenin kanındaki mineral madde ve glikoz, üre,

Kan Örneklerinin
Hazırlanması

kolesterol ve kreatinin gibi parametreler yavru
gelişimini de doğrudan etkilemektedir (11).

Alınması

ve

Serumların

Sığırlarda yavrunun anne karnında gelişimi

Kan örnekleri Vena Jugularis’ten steril enjektör

erkek veya dişi olmasına göre değişmektedir. Örneğin

yardımıyla vakumlu tüplere alındı (Vacutainer, BD,
UK). Soğutmalı santrifüj cihazında 4500 devirde 10
dakika santrifüj edildikten sonra elde edilen serum

buzağının cinsiyetinin doğum ağırlığı üzerine etkisi
olduğu bilinmektedir (12). Genellikle erkek buzağılar
dişilerden daha ağır doğmaktadır (13). Ayrıca gebelik

bildirilmiştir (15). Geçiş döneminde metabolik

örnekleri 2.5 ml’lik Eppendorf tüplere nakledilerek
analizleri yapılana kadar -80 oC’deki derin
dondurucuda saklandı. Çalışmaya başlamadan önce
Atatürk Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik
Kurulundan (AÜHADYEK) onay alınmıştır (Onay no:

profilin incelenmesi ile ilgili bazı çalışmalar yapılmış

2013/45).

süresinin de yavrunun cinsiyetine bağlı olarak
değişkenlik

gösterdiği

de

bildirilmiştir.

Erkek

buzağıların dişi buzağılara göre daha geç doğdukları
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Biyokimyasal Analizler

BULGULAR

Kan glikoz, üre, kreatinin, kolesterol ve mineral

Çalışmada elde edilen sonuçlar Tablo 1’de
sunulmuştur. Bu tabloya göre doğum öncesi 21.
gündeki üre seviyesi EYA grubunda DYA grubu ve
doğum sonrası 21. günde kan örneği alınan K
grubundakilere göre önemli derecede yüksek
bulunmuştur (P<0.05). EYA grubundaki kalsiyum (Ca)
düzeyi K grubuna göre önemli derecede yüksek
bulunmuştur (P<0.05). Diğer taraftan EYA ve DYA
gruplarındaki glikoz, sodyum (Na), klor (Cl) ve P4
seviyesi K grubundan önemli derecede yüksek tespit
edilmesine rağmen, kolesterol seviyesi ise önemli
derece düşük bulunmuştur (P<0.05). Bununla birlikte
kreatinin, potasyum (K), fosfor (P), magnezyum (Mg),
demir (Fe), FSH ve LH düzeyleri açısında her 3 grup
arasında da anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

madde (Na, Cl, K, Ca, P, Mg, Fe) düzeyleri ticari kitler
kullanılarak otoanalizör (Beckman Coulter, AU5800,
USA) yardımıyla ölçüldü. FSH, LH ve P4 seviyeleri de
chemiluminescence immunoassay (CIA) yöntemi ile
ticari sığır kitleri kullanılarak (Beckman Coulter DXI
800, USA) ölçüldü.
İstatistiksel Analiz
Elde edilen veriler SPSS programında (versiyon
20.0, IBM Co, U.S.A.) tek yönlü varyans analizi (Oneway ANOVA) ve post hoc Duncan testi kullanılarak
analiz edildi. Bütün veriler için istatistiki önemlilik
derecesi (P<0.05) olarak kabul edildi.
Tablo 1. Çalışmada incelenen parametreler.
Table 1. Parameters that was investigated in the study.
Erkek Yavru
Parametreler/Gruplar
Taşıyan Anneler
Glikoz (mg/dL)
61.82 ± 1.72 b
Üre (mg/dL)
39.36 ± 4.35 b
Kolesterol (mg/dL)
104.27 ± 4.76 a
Kreatinin (mg/dL)
1.31 ± 0.08
Na (mEq/L)
142.09 ± 0.88 b
Cl (mEq/L)
104.36 ± 1.22 b
K (mEq/L)
4.65 ± 0.09
Ca (mg/dL)
9.6 ± 0.09 a
P (mg/dL)
5.56 ± 0.51
Mg (mg/dL)
2.53 ± 0.16
118.00 ± 13.54
Fe (g/dL)
FSH (mIU/L)
0.1791 ± 0.075
LH (mIU/L)
0.91 ± 0.27
Progesteron (ng/ml)
12.25 ± 2.90 b

Dişi Yavru
Taşıyan Anneler
63.00 ± 2.32 b
26.67 ± 4.29 a
96.00 ± 8.98 a
1.24 ± 0.06
143.78 ± 1.08 b
106.89 ± 1.08 b
4.48 ± 0.10
9.3 ± 0.28 ab
5.62 ± 0.39
2.39 ± 0.15
85.00 ± 11.97
0.1778 ± 0.089
0.78 ± 0.28
11.43 ± 1.21 b

Kontrol
50.78 ± 4.15 a
24.11 ± 1.71 a
131.11 ± 11.68 b
1.21 ± 0.08
139.56 ± 0.29 a
101.22 ± 0.29 a
5.12 ± 1.21
7.9 ± 0.92 b
4.88 ± 0.54
3.03 ± 0.45
115.33 ± 15.04
0.1833 ± 0.052
0.52 ± 0.37
2.36 ± 0.64 a

(a-b): Aynı satırdaki farklı üst harfler istatistiksel farkı göstermektedir (P<0.05)

TARTIŞMA ve SONUÇ

bilinmektedir. Ancak yavrunun cinsiyetinin anne
kanındaki parametrelere etkisi olup olmadığına dair

Sunulan çalışmada erkek ve dişi yavru taşıyan

yeterli çalışma bulunmamaktadır.

esmer ırk sığırların geçiş dönemindeki bazı mineral,
hormonal

ve

metabolik

kan

Gebeliğin son dönemlerinde enerji ihtiyacı
artmaktadır. Özellikle doğuma 1 ay kala günlük enerji
ihtiyacının %20 kadar daha arttığı bildirilmiştir (1).
Vazquez ve ark. (15) sığırlarda yapılan çalışmalarda
gebelikte kan glikozunun prepartum dönemde çok az
arttığını ve doğumdan sonra kandaki glikoz
seviyesinin hızlı bir şekilde düştüğünü bildirmişlerdir.
Çalışmamızda elde edilen glikoz düzeylerinin

parametrelerinin

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Sığırlarda gebelikten
laktasyona geçiş dönemi olarak adlandırılan ve
hakkında sınırlı bilgi bulunan geçiş dönemi pek çok
metabolik ve hormonal değişimi de içine alan bir
süreçtir.

Bu

dönemdeki

kan

parametrelerinin

değişiminin pek çok fizyolojik faktörden etkilendiği
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gebelerde kontrol grubundakine oranla yüksek
olması yukarıdaki verilerle uyumludur.
Gebeliğin son dönemlerinde yem tüketiminde

sıvı miktarını karşılamak amacıyla daha fazla Na ve Cl

azalma gözlenmektedir. Dolasıyla vücutta negatif

düşmektedir (20). Bu çalışmada EYA grubundaki Ca

enerji dengesi ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda

oranı istatistiksel olarak K grubuna göre yüksek

vücuttaki yağlar mobilize edilmeye başlar (6).

bulunmuştur. DYA grubundaki Ca seviyesi ise K

Çalışmamızda elde edilen verilerde her iki gebelik

grubuna göre rakamsal olarak yüksek olmasına

grubundaki kolesterol seviyesinin K grubuna göre

rağmen istatistiki olarak fark bulunamamıştır. Doğum

düşük çıkması bu veri ile uyumludur.

sonrası 21. günde K grubunun Ca seviyesinde gebe

tutulması gerektiği hipotezine uymaktadır.
Doğum başlamadan birkaç gün önce Ca seviyesi

Bilindiği üzere erkek yavrularda testosteron

hayvanlara göre tespit edilen düşüklük laktasyona

seviyesi dişi yavrulara göre daha yüksektir (16).

bağlı olarak şekillenmiş olabilir. Diğer taraftan

Gebelik döneminde üretilen testosteron erkek eşey

çalışmadaki bütün parametreler fizyolojik sınırlar

organlarının

içerisinde bulunmuştur (21).

gelişmesi

ve

farklılaşmasında

rol

oynamaktadır. Ancak gebeliğin 5. ayından itibaren

Sonuç olarak, EYA ve DYA grupları kendi

testosteron seviyesi düşmektedir (17). Proteinlerin

içlerinde karşılaştırıldığında glikoz, kolesterol, Na, Cl,

yapı taşı olan aminoasitlerin yapısında bulunan azot

Ca ve P4 bakımından istatistiki bir fark olmadığı tespit

üre şeklinde atılmaktadır. Testosteron seviyesinin

edilmiştir. K grubu ile kıyaslandığında ise her iki

düşmesi protein metabolizmasının yavaşlamasına

grubun söz konusu parametreleri arasında önemli

neden olabilir. Üre seviyesinin EYA grubunda hem

(P<0.05) fark bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Ca
seviyesinin EYA grubunda K grubuna göre istatistiki

DYA hem de K grubuna göre yüksek bulunması erkek

olarak DYA grubunda ise rakamsal olarak yüksek

yavruların protein metabolizmasından kaynaklanıyor

olduğu ve diğer parametreler açısında bütün gruplar

olabilir. Ancak bununla ilgili bilimsel bir veri

arasında fark olmadığı tespit edilmiştir.

olmadığından bu konuda daha fazla bilimsel çalışma
yapılmasına ve bu verilerin desteklenmesine ihtiyaç
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