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VAN İLİ DÖNERDERE KÖYÜNDEKİ İNEKLERDE HİPOKALSEMİ VE 
HİPOFOSFATEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR 
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Investigation on Hypocalcemia and Hypophosphatemia in Cattle of Dönerdere 
Viiiage ,VAN 

Summary: This study was conducıed on 1 ()() cows of ıwo-eight years oJd.from 

Dönerdere vil/age of Özalp-VAN, beıween june 1991 and December 1991. The important 
clinical findings deıermined on animals are as fol/ows: Decrease in milk yield,lameness, 

bone- deformationA decrease of ealcium and phosophorus values in blood was observed 

while no noıable change in magnesium was encauntered pretreatment. lı was observed 

ıhaı blood calcium and phosophorus values were normal while magnesium remained 
stable post-treatmentIn addition, clinical findigs determined at the begining dissap

perared exeept bonedeformation. 
Özet:Bu çall§ma Haziran 1991-Aralık 1991 tarihleri arasında Van ili Özalp 

ilçesine bağlı Dönerdere Köyllnde yaşlan 2-8 yıl arasında deği§en, 1 ()() adet inek azerinde 
gerçekkşıiıi14i. Hayvanlarda belirlenen belli başlı klinik bulgular; sat veriminde azalma, 
topallılık ve kemiklerde deformasyonlardo.n ibaretti. 

Sağaltun öncesi kanda, kalsiyum ve fosfor değerlerinde azalma tesbit edilmesine 
karşılık magnezyumda kayda değer bir deği§meye rastlanmadL Sağaltım sonrası kan 

kalsiyum ve fosfor değerleri normale yalan saptandL Aynca başlangıçta belirlenen klinik 

göranamlerin, kemik deformasyonlan hariç ortadan kalktığı gözlendi. 
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Glri§ 

Canlı organizmadaki kalsiyum, inorganik fosfor ve magnezyumun metabolik 

olaylar üzerinde önemli görevleri oldugu bilinmektedir (6). Bunlar arasında iskelet 

sisteminin kurulu§ ve dayanıklılığı, hücresel i§levlerdeki önemli rol ve kandaki et

kileri en önemlileridir (6,10). 

Sığırlarda; ya§, mevsim, beslenme, çevrenin etkisi, laktasyon ve gebeligin me

tabolik hastalıkların ortaya çıkı§ında olumsuz etkileri olduğu bildirilmektedir 

(2,6,5,9,10,13,16). Diger taraftan adı geçen bu faktörlerin mevcudiyeti, zaten 

dl§arıdan alınma zorunluluğu olan bu maddelerin azalmasına neden olmakta ve 

inekleri metabolizma hastalıklarına predispoze kılmaktadır (1,2,4,10,12,18). 

Sıgırlarda bu minerallerin normal kan oranları; 100 mL. de kalsiyumda 9,2-12 

mg, fosforda 3,1-7,75 mg, magnezyumda ise 2,24-2,88 mg'dır (1,6,10). Ya§ın, payne 

ve ark.(14)'göre, kalsiyumda hafif, fosforda ise §iddetli etkisi olınakta, buna kar§ılık 

BaY§u (4) ve Smith (18),e göre de, aynı faktörün magnezyumda dü§ük etkisinin oldugu 

vurgulanmaktadır. 

Ara§tırmalar (2,13,16,17,18), ya§ faktörüne ilave olarak iklim ve çevre 

§artlarının da serum kalsiyum, fosfor ve magnezyumunda aynı etkiyi doğuracağını 

ortaya koymaktadır. 

Bunlardan Payne ve ark(13), magnezyum üzerinde mevsimin daha fazla olum

suz etkisinden bahsederken, bu oranın yüzde olarak kalsiyumda 6, fosforda 4 ve. 

magnezyumda 10 olduğunu belirtmektedirler. 

Aynı ar3§tırmacının diğer bir çalı§masında (14), süt veriminin kan kimyası 

üzerinde belirlediği negatif etki, kalsiyumda %11, inorganik fosforda % 2 ve mag

nezyumda ise %1'dir. 

Ası (2)'ya görede, kapalı ve havalandırınanın noksan oldugu barınaklarda 

beslenen sığırların serum magnezyumunda azalma §ekillenmektedir. 

Lahana, kolza, §algam ve pancar gibi ıurpgillerle beslenen hayvanlarda, kan 

fosfor seviyelerinin dü§erek, laktasyon sırasında hipofosfatemiyi ortaya çıkaracagı 

vurgulanmaktadır (10). Ayrıca aynı kaynakta (10), bu tür bitkilerde bulunan ve toksik 

oldugu belirtilen S- methyl dstein sulphoxide (SMCO) isimli maddenin de bu dü§ü§te 

rolü olduğu belirtilmektedir. 
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Moodie ve ark.(U), gebelik sırasında serum kalsiyum ve fosfor seviyelerinin 

azaldığını buna kar§ılık magnezyurnun ise hafif bir §ekilde arttığıiıı belirtmektedir. 

Buna kar§ıhk Hajdarevic'e (8) göre, bu üç elementte gebelik sırasında herhangi bir 

deği§iklik sözkonusu olmamaktadır. 

Süt verimi yüksek olan ineklerde, afosforosise bağlı olarak §ekillenen hipofos

fatemide arka ayaklarda topal1lk ortaya çıkmakta, dolayısıyla bununda süt verimini 

dü§üreeeği kaydedilmektedir (10). 

Yeti§tiricilerin hastalık §ikayetleri üzerine planlanan bu çah§mada, sorunun 

incelenerek gerekli tedbir ve sağa1tımlar gerçeklc§tirilmeye ça lı§ılmı§tır. Ayrıea buna 

paralelolarak Van ve yöresindeki metabolizma hastalıklarının nedenlerinin, klinik 

gözlemler yardımıyla değerlendirilmesi amaçlanmı§ur. 

Materyal ve Metod 

Bu çah§ma Haziran 1991-Aralık 1991 tarihleri arasında Van ili, Özalp ilçesine 

bağlı Dönerdere köyünde ya§ları 2-8 yıl arasında deği§en 100 ba§ montofon ve 

montofon melezi üzerinde gerçeklC§tirildi. 

Ara§tırma çerçevesinde 23 hayvan barınağı kontrol edildi. Hayvanlarda gerek

li klinik muayenelerin yapılmasından sonra, sağaltım öncesi ve sonrası iki kez usulüne 

uygun , V.Jugularisten antikoagülanlı tüplere (EDTA) kan alındı ve zaman 

geçirilmeden Laboratuvara getirildi. 

Muayenelerden sonra semptomatik olarak sağaltıma ba§landı. 

Kan muayene1eri,Y.Y.Üniv.Veteriner Fakültesi Biyokimya Bilim Dalında 

gerçeklc§tirildi. İnorganik fosfor Modifiye Younburg metodu ile, kalsiyum Kramer

Tisdal1 metodu ile, magnezyum ise Titan Sarısı metodu ile tayin edildi(7). 

Sığırlara ADE vitaminIeri (Adernin enj.) paranteral yolla (i.m.)S'er ec,birer 

hafta ara ilc, tekrarlandı. Ayrıea kalsiyum preparatları (Sürealce) gün a§ırı 30 ec 

İ.M.IS gün süreyle, fosfor preparatları (fosfoıonik enj.) 20 cc İ.M. gün a§ırı 15 gün 

süreyle ve B kompleks vitaminIeri (Novocyan) 15-20 cc,İ.M. gün a§ırı enjekte edildi. 

Hayvanlara yalama ta§ları verildi. 
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A-K1inik Bulgular 

ı-Sağaltım Öncesi 

Bulgular 

Yapılan klinik muayenede ineklerin tümünde beden ısısı solunum ve nabız 

sayılarının nonnal sınırlarda olduğu gözlendi. Aynca bu hayvanlarda çevreye kaf§1 

ilgisizlik, yürürnede tutukluluk, ekstremite kasıarında atrofi, §iddetli seyreden 

vakalarda ise akromion çıkıntısının dı§ bakıdakl konumunun belirginliği saptandı. 

Ekstremite ve kostaların muayenesinde uzun kemiklerin epifiz ve diafiz

lerinde kalınl8§ma, kostakondral artikülasyon alanlarında büyüme gözlendi. Diğer 

taraftan anemnez ve gözlemler değerlendirildiğinde i§tahada azalma, süt veriminde 

dÜ§me ve zayıflama dikkati çekti. 

2- Sağaitım Sonrası 

Düzenli sağaltılan hayvanların izlendiği bu dönemde, i§tahda düzelme, yem

den yararlanmada artı§, yürüyü§tekl tutukluluğun ortadan kalktığı ve süt veriminde 

yükselme olduğu belirlendi. 

B- Laboratuvar Bulgulan 
İneklere ait kan kalsiyum, inorganik fosfor ve magnezyum düzeylerinin or

talama değerleri tablo I-'de gösterildi. 

Tablo 1.Hayvanlarda sağaitım öncesi ve sonrası kan inorganik fosfor, kalsiyum 

ve magnezyum ortalama değerleri 

SAGALTIM ÖNCESİ SAGALTIM SONRASı 

n x sx Max Min n x sx Max Min 

ca 20 5.4 2.26 8.6 3.5 20 8,3 2.43 10.6 6.8 

P 20 1.514 0.213 1.883 1.02 20 4.216 2.114 6.513 3.162 

Mg 20 2.164 0.664 3.45 1.25 20 2.316 0.418 3.024 1.918 
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Buna göre, sağaltım öncesi ve sonrası olmak üzere 100 mL. kanda mgr. olarak 

sırayla kalsiyum, 5,4-8,3 fosfor; 1.514-4.216, magnezyum ise; 2,164-2.316 olarak 

saptandı. 

C-Bannaklara Ait Bulgular 

Yapılan kontrollerde 23 barınağın %68.7'sinde, ışıklandırma ve 

havalandırmada yetersizlik, ineklerin sık barındırıldığı ve ahır zeminlerinin ise 

temizliğinde noksanlık ile dı§kı artıklarıyla dolu olduğu gözlendi. 

Tartışma ve Sonuç 

Araştırmalar (2,5,6,10,13,1 6) yaş, mevsim, beslenme, çevren in etkisi, laktasyon 

ve gebeliğin meıabolik hastalıkların ortaya çıkışında olumsuz etkilerinden bahset

mektedir. 

Van ilinin Doğu Anadolu Bölgesinde yer a lması, bölgede hakim olan uzun kış 

sürecinin hipofosfatemi ve hipokalsemi'nin ortaya çıkışında bir mevsim faktörü 

olarak etkili olabileceği kanaat ine varıldı. 

B ilindiği gibi yetersiz ışıkl a ndırma,vit-O'nin aktivasyonunu engellemekte ve 

bu etkinin de sonuçta raşit izm ve osteomalasi'nin ortaya çıkmasına neden o la,-"ğı 

belirtilmektedir (1,10,16). Hayvanların genel muayeneleri sırasında belirlenen defor

masyonlar ilc kostakondral ossifikasyon merkezlerindeki büyüme ve akromion 

çı kıntısının belirg i nliği, hastalığın şekillenmesinde barındırmanın ne kadar önemli 

olduğunu arıaya koyan bir bulgu olarak değerlendirildi. 

Sağlıklı sığırlarda kan kalsiyum oranı % 9.2-12 mg, fosfor %3.1-7.75 mg ve 

magnezyum ise % 2.24-2.88 mg.dır (6.10,13). Yapılan kan kontrollerinde, ortalama 

değer olarak 100 ml. kanda, kalsiyum 5 mg. fosfor 1.514 mg ve magnezyum ise 2. 164 

mg olarak bulundu (Tablo-I) 

Bu verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ineklerde hipokalsemi ve hipofos

fateminin mevcut olduğu, magnezyum düzeyinde de kısmi bir azalmanın varlığı 

gözlendi. 

Elde edilen bu verilere göre, Bayşu(4) ve Smith(18)'in bulgularıyla benzerlik 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Hayvanların %35.7'sinin gebe oluşu Moodie ve ark. 

(12),nin beli rttiği gibi, gebeliğin kan kalsiyum ve fosforunu azaltacağı görüşüyle 

benzer değerlendirildi. 



 



 


