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Bu çalışmada, primer ketozisli ineklerde serum fosfor düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada 11 adet primer ketozisli (ketozis grubu) ve 7 adet sağlıklı inek (kontrol grubu)
kullanılmıştır. Tüm ineklerin V. jugularis’lerinden kan örnekleri alınarak serum fosfor düzeyleri
ölçülmüştür. Ketozis ve kontrol grubundaki hayvanların ortalama serum fosfor düzeyleri sırasıyla
3,90 ± 0,86 mg/dl ve 6,02 ± 0,25 mg/dl olarak belirlenmiştir. Ketozis grubunun ortalama serum
fosfor düzeyi kontrol grubuna göre önemli düzeyde (p<0,001) düşük bulunmuştur.
Sonuç olarak, primer ketozisli ineklerin hipofosfatemi yönünden incelenmesinin gerekli olduğu
kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fosfor, Ketozis, Sığır, Yetersizlik.

The Investigation of Serum Phosphorus Level in Cows with Primary Ketosis
The aim of the present study was to determine serum phosphorus levels of cows with primary
ketosis.
Eleven cows with primary ketosis (ketosis group) and seven healthy cows (control group) were
used in the study. The blood samples were taken from v. jugularis of the cows and serum
phosphorus levels were determined. Mean serum phosphorus levels of ketosis and control group
were determined as 3.90 ± 0.86 mg/dl and 6.02 ± 0.25 mg/dl, respectively. The mean serum
phosphorus level of the ketosis group were statistically lower than that of the control group
(p<0.001).
In conclusion, we suggest that cows with primary ketosis should be investigated with respect to
hypophosphatemia.
Key Words: Phosphorus, Ketosis, Cattle, Deficiency.

Giriş
Fosfor organizmanın başlıca yapısal öğelerinden biri olup, organizmadaki birçok
metabolik, nörolojik ve hücresel fonksiyonda da görev almaktadır (1). Rasyonla yeterli
miktarda alınamaması hayvanlardaki fosfor yetersizliğinin en önemli sebebidir (2).
İneklerde hem doğum sırasında şekillenen iştahsızlık hem de doğumla ilişkili olarak
gelişen sola abomazum deplasmanı, süt humması ve yatalak hal gibi hastalıklar
nedeniyle yem alımının azalmasına bağlı olarak fosfor yetersizliği şekillenmektedir (3-5).
Ayrıca, doğum sonrası dönemde sütle ani olarak fazla miktarda fosfor kaybının olması
da ineklerde önemli bir hipofosfatemi riski oluşturmaktadır (6).
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İneklerde doğumla ilişkili olarak ortaya çıkan önemli hastalıklardan biri de primer
ketozistir. Primer ketozis vücut doku ve sıvılarında keton cisimciklerinin (aseton, aseto
asetik asit, beta hidroksi bütirik asit) aşırı miktarda artması ile karakterizedir. Hastalık
özellikle yüksek süt verimli ineklerde negatif enerji dengesi nedeniyle gebeliğin son
zamanlarında ve laktasyonun başlangıç dönemlerinde ortaya çıkar. Klinik olarak
iştahsızlık, süt veriminde azalma, zayıflama, dışkının kuru-sıkı bir hal alması ve bazen
de aşırı salivasyon, hiperestezi, eksitasyon gibi belirtilerle kendini gösterir (7-9).
Primer ketozisin hem yüksek süt verimli ineklerde ortaya çıkması hem de belirgin bir
iştahsızlıkla seyretmesi nedeniyle, bu hastalıkta fosfor yetersizliğinin şekillenmesi
mümkün görülmektedir. Bu olasılıktan hareketle, bu çalışmada primer ketozisli ineklerde
serum fosfor düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Tolga KARAPINAR
Fırat Üniversitesi
Veteriner Fakültesi,
İç Hastalıklar Anabilim Dalı
23119
ELAZIĞ-TÜRKİYE

Çalışmanın materyalini, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İç
Hastalıkları Kliniği’ne getirilen primer ketozisli 11 adet inek (ketozis grubu) ile çevredeki
süt işletmelerinden seçilen 7 adet sağlıklı inek (kontrol grubu) oluşturmuştur.

tolgakarapinar@yahoo.com

Sistematik fiziksel muayeneleri yapılan hayvanlardan alınan idrar örnekleri idrar test
şeridi (Combur 9) ve Rothera testi ile ketozis yönünden muayene edilmiştir.
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İdrar test şeridinin keton kısmının ve Rothera ayıracı
katılan idrarın menekşe-erguvani renk alması ketozis
yönünden müspet olarak kabul edilmiştir. Anamnez ve
fiziksel muayene sonucunda ketozisin klinik bulgularının
(laktasyonun erken dönemindeki ineklerde iştahsızlık,
zayıflama, süt veriminde azalma, sert-kuru dışkı,
solunum havasında keton kokusu) belirlenmesi, idrar
örneklerinin ketozis yönünden pozitif sonuç vermesi ve
sekunder
ketozise
yol
açabilen
hastalıkların
bulunmaması primer ketozis için tanı kriteri olarak kabul
edilmiştir. Tüm hayvanların Vena jugularis’lerinden kan
örnekleri alınmış ve en geç bir saat içinde serum
örnekleri çıkarılarak otoanalizatör (Vitros DT 60) ile fosfor
düzeyleri belirlenmiştir.
Gruplar arasındaki farklılığın araştırılması ve farkın
öneminin ortaya konulması için bağımsız t testi
uygulanmıştır (SPSS 11,5, Windows).

F.Ü. Sağ. Bil. Derg.

Bulgular
Anamnezden, ketozis grubundaki hayvanların 20–45
gün önce doğum yaptıkları, süt verimlerinin azaldığı,
iştahsız oldukları ve zayıfladıkları öğrenilmiştir. Bu
hayvanların fiziksel muayenesinde solunum havalarının
keton koktuğu ve dışkılarının sert-kuru ve üzerlerinin
muhatla kaplı olduğu tespit edilmiştir. İdrar örnekleri
ketozis yönünden pozitif olarak belirlenmiştir.
Ketozis ve kontrol grubundaki hayvanların ortalama
serum fosfor düzeyleri, minimum–maksimum değerleri ve
her iki grup arasındaki farkın önemi Tablo 1’de
gösterilmiştir. Ketozis grubunun ortalama serum fosfor
düzeyinin kontrol grubuna göre önemli düzeyde
(p<0,001) düşük olduğu belirlenmiştir.

Tablo 1. Ketozis ve kontrol grubundaki ineklerin ortalama serum fosfor düzeyleri, minimum–maksimum değerleri ve gruplar arasındaki
farkın önemi.

Serum
(mg/dl)

Ketozis grubu
(n=11)
x+Sx

Min-maks
değerler

Kontrol grubu
(n=7)
x+Sx

Min-maks
değerler

p

3,90 ± 0,86

2,3 – 5,2

6,02 ± 0,25

5,7 – 6,4

<0,001

fosfor

Tartışma
Primer ketozisin tanısı; anamnez, klinik bulgular ve
kan, süt ya da idrarda keton cisimciklerinin ortaya
konulmasına dayanmaktadır (9,10). Bu çalışmada
ketozis grubundaki ineklerin laktasyonun erken
döneminde olmaları, iştahsızlık, zayıflama, süt veriminde
azalma, sert-kuru dışkı, solunum havasında keton
kokusu gibi klinik bulguların tespit edilmesi, idrar
örneklerinin keton yönünden pozitif olarak belirlenmesi
ve sekunder ketozise yol açabilen hastalıkların
bulunmaması primer ketozis tanısı açısından literatürle
(8-10) uyum içerisindedir.
Ketozis grubundaki ineklerde tespit edilen ortalama
serum fosfor düzeyi (3,90 ± 0,86 mg/dl) hem kontrol
grubunda belirlenen ortalama serum fosfor düzeyine
(6,02 ± 0,25 mg/dl) ve hem de sığırlar için bildirilen
referans değere (5,6 – 6,5 mg/dl) göre düşüktür. Ketozis
grubunda belirlenen hipofosfatemi, bu ineklerde sütle
aşırı fosfor kaybının yanı sıra hastalık nedeniyle
şekillenen
iştahsızlık
sonucu
yeterli
yemin
alınamamasından da kaynaklanmış olabilir. Fosfor
yetersizliğinin ilk belirtisi yem tüketiminde azalma ve
bunu izleyen canlı ağırlık kaybıdır (11). Fosfor
yetersizliğine bağlı olarak ayrıca süt veriminde azalma,
gelişme geriliği, döl veriminde aksamalar, yatalak hal,
kas güçsüzlüğü, osteomalasi ve puerperal hemoglobinüri
de görülebilir (2, 5, 11, 12, 13). Çalışmamızda ketozis
grubundaki ineklerde belirlenen iştahsızlık, zayıflama ve
süt verimindeki azalma gibi bulguların belirgin olarak
ortaya çıkmasında, primer ketozis sırasında gelişen
hipofosfateminin de etkisi olabilir. Ketozis grubundaki
ineklerde hipofosfatemi saptanmasına karşın hiçbir
inekte hemoglobinüri tespit edilmemiştir.
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Stockdale
ve
arkadaşları
(14),
puerperal
hemoglobinüri tanısı koydukları ineklerin plazma fosfor
konsantrasyonunun 0,92 mg/dl’den düşük olduğunu
belirlemişleridir. Daha önce kliniğimizde tespit edilen iki
puerperal hemoglobinüri vakasında ineklerin serum
fosfor düzeyleri ise 0,5 mg/dl ve 1,3 mg/dl olarak tespit
edilmiştir (13). Bu çalışmada belirlenen en düşük serum
fosfor düzeyi (2,3 mg/dl) yukarıda ifade edilen değerlerin
üzerindedir.
Primer ketozisin geleneksel tedavisinde glikoz
kaynağı olarak damar içi yoğun glikoz solüsyonları,
glikoz prekürsörleri (gliserol, propilen glikol gibi) ve
hiperglisemik etkinin uzaması için glukortikoidler
kullanılmaktadır (7,8). Ancak damar içi yoğun glikoz
infüzyonunun sağlıklı ineklerde kan fosfor düzeyi üzerine
negatif etkisinin olduğu da ortaya konulmuştur (15).
İneklere doğum sonrası dönemde damar içi 500 ml %50
dekstroz solüsyonu uygulamasından sonraki 1 saatte
plazma fosfor düzeyinin yaklaşık %35 kadar düştüğü
tespit edilmiştir (16). Damar içi yoğun dekstroz solüsyonu
uygulamasının ineklerde hipofosfatemi oluşturması
nedeniyle, hipofosfatemi riski olan ineklerde böyle bir
uygulama yapılacağı zaman plazma fosfor düzeyinin
izlenmesinin gerektiği ifade edilmiştir (15,16). Bu bilgiler
ışığında, ketozisin geleneksel tedavisinde kullanılan
damar içi yoğun dekstroz solüsyonlarının, primer ketozisli
ineklerdeki hipofosfatemiyi daha da şiddetlendirebileceği
riskinin olduğu da göz önüne alınmalıdır.
Sonuç olarak, primer ketozisli ineklerin hipofosfatemi
yönünden izlenmesinin gerekli olduğu kanaatine
varılmıştır.
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