
 

 



degerlerindesaglıklı hayvanlardaki degerlere göre çe§itli farklılıkların ol~tugu 

bildirilmi§tir (11). 

Sıgırlarda günde 190 litreye kadar alkali karakterli salya salgılanmakta ve 

sürekli olarak yutulmaktadır (13). Böylece rumen içersinde sabit pH ve iyon 

dengesi, ayrıca rumen mikroflara ve faunası için de uygun bir sıvı ortam temin 
edilmektedir (7,8,14). 

Sıgır salyası, Gl.parotis,GI. mandibularis,GI. sublingualis ve Gl. buccales'e 

ait salgıların bir karı§ımı olmasına ragmen bile§imi daha çok Gl.paroıis'in 

salgısına benzemektedir (11,12). 

Çe§itli ar3§tırıclların sıgır salyasında tespit ettikleri normal pHve elektrolit 

degerleri Tablo 1 'de gösterilmi§tir. 

Tablo 1: Literatür bildirimlerine göre sığır salyasında normal pH değerleri 
ve elektrolit miktarları (mval/l). 

pH Bikarbonat Klor Sodyum Potasyum 

BAILEY (5) - - 3.0-15.4 74-166 4-75 

BAILEYveBALCH(6 8.4 125 5.8 126 31.0 

BODA ve ark. (7) - 118.68 17.47 143.9 9.35 

EMERY ve ark.(9) 8.03-8.17 - - 120-148 7.4-34.0 

LATTMANN(l1) 8.5-9.1 110.09· 14.41 - 59.40- 6.21-49.98 
130.22 29.28 158.31 

ROSENBERGER 7.9-8.5 125 7.0 160 6.0 

(13) 

Sıgır hastalıklarının t~his, ayırıcı t~his, prognoz ve tedavisinde genellikle 
makroskopik (mikıar,renk,koku,kıvam,sindirilmi§lik derecesi, yabancı mad

deler), paraziıolojik ve mikrobiyolojik gaita muayenelerinden faydalanılmı§tır 

(3,10,15). Buna kaf§ılık sağlıklı ve hasta sığırların kimyasal yönden gaita analiz

lerine literatürde çok seyrek rastlanılmı§tır (10). KRUSIC (10) saglıklı sıgırların 

gaita sıvısındaki ortalama değerleri, sodyum için 52.2 mg/l(JO ml (=22.7 mval/l), 

potasyum için ise 96.0 mg/100 ml (=24.6 mval/l) olarak vermi§tir. 

Yurdumuzda konu ile ilgili bir yayına rastlanmaması ve ara§tırıcılara 

kaynak t~kil etmesi bakımından, saglıklı sığırların salya ve gaitasında klinikte 
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önemli bazı parametreJere ait normal degerlerin tesbiti bu çalı§manın amacını 

olWjturmWjtur. 

Materya1 ve Metot 

Ar:l§tırmanın materyali, Fırat Üniversitesi Ara§tırma ve Deneme 

Çiftli~ine ait klinik olarak saglıklı, 2-7 yruılannda, 20 b:l§ Montafon ve Hol§tayn 

ırkı inekten temin edilmi§tir. Hayvanların ahırda kaldıkları süre içinde 

rasyonlarını saman, süt yemi, kuru yonca ve ot te§kil etmi§tir. Rektal 

muayenelerle hayvanların gebe olup olmadıkları tesbit edilıniıjtir (Tablo 2). 

Parazitolojik yönden yapılan gaita muayenelerinde parazit yumurtalarına 

rastlanmaffil§tır. 

Ara§tırma numuneleri, Ocak-Mart 1989 tarihleri arasında alınmı§tır. Salya 

örnekleri, serviyet penslerine slkı§tırılmı§ sünger parçalarına yanak bo§luğundan 

salyanın emdirilmesi suretiyle alınmı§tır. Plastik tüplere alınan salya örneklerinde 
C02 kaybım önlemek için tüplerin a~zı hemen kapatılmı§tır. Berrak olamayan 

örnekler af"§tırmaya dahil edilmem~tir. Bikarbonat, klor ve pH ölçümleri aym 

gün yapılm~, sodyum ve potasyum ölçümleri ise 48 saat içinde yapılmı§tır. Klor, 

sodyum ve potasyum ölçümleri için salya örnekleri 3000devirde 10 dakika 

santrifüj edilmi§tir. Sodyum ve potasyum ölçümleri Fleym Fotometre (Eppen

dorf) ile, klor ölçümleri merkürik nitrat metodu (4) ile yapılmı§tır. Salya pH 
degerinin ölçümünde Analog pH Meter (model 301) kullamlmı§tır. Bikarbonat 

ölçümleri ise lA.TIMAN (11) tarafından bildirilen titrasyon metoduna göre 

yapılm~tır. 

Gaita, steril naylon torbalara rektal yoldan alınmı§, 0.75 N sıcak nitrik asit 

ile ~Ieme tabi tutulmWj ve Fleym Fotometre (Eppendort) ile sodyum, potasyum 

yönünden incelenm~tir (4). 

Bulgular 

Hayvanlann e§~li, gebe olup olmadıklan, salya ve gaita örneklerinden 

elde edilen sonuçlar Tablo 2'de toplu olarak gösterilm~tir. 
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Tablo 2: Satiıkiı ineklerde ölçülen salya pH,HC03,CL,Na ve K deterleri 

ile gai ta Na ve K deterleri. 

Sıra Hayvanın Gebeli~ SALYA GAİTA 
No e§Uli durum 

pH HC03 CL Na K Na K 
(mval/l)l (mval/l) mval!l) mval/l (mval/l) (mval!/) 

1 Mont.3ya~ (+) 8.8 173.4 12.30 105.60 6.80 1.40 18.46 

2 Hol§.2y~ (+) 8.6 119.2 13.60 138.90 11.30 1.00 18.46 

3 Monı.3ya§ (+) 8.8 173.0 - 89.30 4.30 2.33 12.30 

4 Mont.4ya§ (+) 9.0 146.4 - 91.50 4.20 2.59 20.00 

5 Mont.8ya§ (+) 9.0 141.8 - 86.30 4.80 2.90 20.00 

6 Monı.8ya§ (+) 9.0 123.8 - 65.50 4.67 1.77 10.25 

7 Mont.6ya§ (+) 8.8 164.4 - 71.20 4.40 5.11 18.46 

8 Hol~.6ya§ (+) 8.6 128.2 16.00 121.30 8.30 4.86 20.51 

9 Hol~.7ya§ (-) 8.4 - 21.17 129.50 6.40 1.00 10.25 

10 Hol§.3ya§ (-) 9.0 119.2 22.00 128.60 7.90 1.00 18.46 

11 Mont.6y~ (+) 9.0 - - 176.00 9.70 2.90 17.94 

12 Hol§.6ya§ (-) 8.8 110.6 16.23 133.30 6.60 8.69 23.58 

13 Hol§.3ya§ (-) 8.8 169.5 16.00 134.70 8.80 2.17 28.70 

14 Monı.3ya~ (+) 8.8 - 10.30 56.52 6.66 - -
15 Mont.3ya§ (+) 8.7 - 10.30 105.65 17.69 - -
16 Monı.3ya~ (+) 8.8 - 11.10 57.82 9.23 - -

17 Monı.4ya~ c-) 8.5 164.4 - 106.00 6.10 - -

18 Mont.6ya§ c-) 8.8 - 20.60 137.82 7.40 - -

19 Monı.3ya§ c-) 8.8 - 10.30 124.78 5.10 - -

20 Hol§.5ya§ c-) 8.7 - 11.10 113.47 5.10 - -

-

8.79 144.49 14.69 108.69 7.27 2.90 18.26 
ORTALAMA ;t0.037 :l6.85 ±1.21 ±7.oo 1±0.71 rO.58 ,!:1.42 

(+): Gebe 

(-) : Gebe detil 

-----
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Tarhşma ve Sonuç 

Tablo 1 ve 2 incelendiğinde bu çalı~mada elde edilen salya pH, klor, 

sodyum ve potasyum degerlerinin literatürde bildirilen degerler ile genelde uyum 

içinde oldukları gözlenirken, salya bikarbonat degerlerinin literatürde bildirilen 

degerlerden daha yüksek oldukları dikkati çekmektedir. Bunun sebebi ölçümdeki 

tekniklerden kayuaklanmı§ olabilecegi gibi fizyolojik de olabilir. Nitekim RODA 

ve ark. (7) salya sekresyon hızının artmasına baglı olarak bikarbonat miktarının 

da arttığinı bildirmektedir. Literatürde (16), kı~ mevsiminde metabolik alkalozis 

§ekillendigi ve salgıya bikarbonat miktarının artabilecegi bildirilmi~tir. 

Ara§tırmamızda ölçülen yüksek bikarbonat degerleri kı§ mevsiminden 

kaynaklanmı§ olabilir. 

Yine Tablo 2'den izlenebileceği gibi gaita sodyum değerleri ortalama 2.90 

:t0.58 mval/l ve potasyum değerleri 18.26 ± 1.42 mval/l olarak bulunmu~ıur. 

Potasyum degerleri, KRUSIC (lO),ın sağlıklı sığırlar için bildirdigi degerlerle 

uyum göstermesine ragmen sodyum değerleri arasında önemli farklılık bulun
mu§tur. Burada, rasyonun ve sodyum ölçümünde uygulanan meıodların farklı 

olu§larının rolü olabileeeği dü§üncesindeyiz. 

Sonuç olarak, gerek salya ve gerekse gaila örneklerine ail elde ettiğimiz 

normal degerler bundan soma yapılacak çalı~malar için bir kaynak lC§kil 

edilebilir. Bu konudaki çalı§maların , sığır kliniklerinde sık rastlanan sindirim 
sistemi hastalıklarının ıe§his, ayırıcı ıe§his, prognoz ve tedavisinde faydalı olacağı 

kanısındayız. 
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