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ÖZET:
nin belirlemesi ile ırk, yaş ve cinsiyet faktö rlerinin bu parametreler ü zerine etkisinin olup olmadığ ını ortaya koymak amacıyla
yapılmıştır. Çalışmada hayvan materyalini, yaşları 1 – 12 (1-5
ve 650 baş Yerli Melez atı olmak ü zere toplam 102 baş at oluşturmuştur. Hayvanlardan alınan kan ö rneklerinden sağ lanan serumlarda AST, ALT, GGT, ALP, CK ve LDH enzim aktiviteleri ile
glikoz, toplam kolesterol, trigliserid, toplam protein, albumin,
globulin, ü re, kreatinin, Ca, iP ve Mg dü zeyleri belirlenmiştir.
nü n serum AST, ALT, CK ve LDH enzim aktiviteleri ile glikoz,
ü re, kreatinin, toplam kolesterol, trigliserid, toplam protein,
albumin, globulin, Ca ve Mg dü zeyleri ü zerine etkili olduğ u,
ALP ve GGT enzim aktiviteleriyle iP dü zeylerini etkilemediğ i
saptanmıştır. Yerli melez atlarda incelenen biyokimyasal parametreler cinsiyet ve yaş faktö rü nden etkilenmemiştir. Arap
atlarında serum CK, LDH, kreatinin, globulin, ü re ve trigliserid
dü zeylerinin cinsiyet faktö rü nden, glikoz, toplam protein, Ca, iP
ve Mg dü zeylerinin hem cinsiyet hem de yaş faktö rü nden etkilendiğ i belirlenmiştir.
bu serum biyokimyasal parametrelerinin referans değ erler
arasında olduğ u, bu çalışma ile elde edilen verilerin hem klinisyenlere, hem de atlar ü zerinde yapılacak araştırmalara katkı
sağ layabileceğ i kanısına varılmıştır.
Anahtar kelimeler: At, cinsiyet, ırk, kan parametreleri, yaş

GİRİŞ Çeşitli çiftlik hayvanlarında serumun biyokimya-

belirlenmesinde bü yü k ö nem taşımaktadır. Kanın biyokimyasal analizlerinin yapılması ile hayvanların patolojik doku hasarları ve subklinik hastalıkları hakkında
bilgi sahibi olunabilmektedir (1-3).
Atlarda kan biyokimyasal parametreleri ü zerine ırk, yaş
ve cinsiyetin etkisine dair çalışmalar mevcut olup, sonuçlar arasında çelişkiler olduğ u gö rü lmektedir (4-9).
relerini belirlemekle birlikte ırk, yaş ve cinsiyet faktö rMakale Geliş Tarihi : 20.01.2014
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ABSTRACT: The aim of this study was to determine some

in local cross breed and Arabian horses as well as to determine
whether breed, age and sex factors had effects on these parameters. Total 102 horses (1 to 12 years old: 1-5 and 6-12 years
old); 52 Arabian and 50 local cross breed horses were used in
this study. Serum AST, ALT, GGT, ALP, CK and LDH activities,
glucose, total cholesterol, triglycerides, total protein, albumin,
globulin, urea, creatinine, Ca, Pi and Mg levels were determined.
In this study, serum AST, ALT, CK, LDH activities glucose, urea,
creatinine, total cholesterol, triglycerides, total protein, albunot ALP, GGT activities and Pi levels in Arabian and local cross
breeds. In local cross breed horses, the investigated biochemical parameters were not affected by sex and age. In Arabian
horses, serum CK, LDH, creatinine, globulin, urea and triglyceride levels were affected by sex, and glucose, total protein, Ca, Pi
In conclusion, the analysed serum biochemical parameters of
local cross breed and Arabian horses ranged within reference
values. It is thought that the data obtained in this study may be
useful for both clinicians and further researches that will be
conducted on horses.
Key words: Horse, sex, breed, blood parameters, age

lerinin bu parametreler ü zerine etkisinin olup olmadığ ını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal

Hayvan Materyali
Çalışmada hayvan materyalini çeşitli yö relerde bulunan
ve yaşları 1 – 12 arasında değ işen 50 baş yerli melez at

ri’nde bulunan yaşları 1 – 12 arasında değ işen 52 baş
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turmuştur.

Yöntem
Serum Analizleri
aygır ve kısraklardan alınan kan ö rneklerinden sağ lanan
serumlarda AST, ALT, GGT, CK, ALP ve LDH enzim aktiviteleri, ü re ve kreatinin dü zeyleri kinetik olarak, glikoz,
toplam kolesterol, trigliserid, toplam protein, albumin,
Ca, Pi ve Mg dü zeyleri kolorimetrik olarak ticari test
kitleri (Teco, Amerika) ile Olympus marka AU 2700
model otoanalizö rü nde belirlenmiştir. Serum globulin
değ erleri, serum toplam protein değ erlerinden albumin
değ erlerinin çıkarılması ile hesaplanmıştır.
Verilerin Değerlendirilmesi
Elde edilen verilerin istatistik analizleri SPSS 13.0 paket
programına gö re yapılmıştır. Grupların ortalama değ erleri arasındaki farklılıkların ö nemliliğ i için ve ırk-yaşcinsiyet faktö rleri arasındaki etkileşimler için Multifaktö ryel Varyans Analizi, farkın ö nemlilik kontrolü için de
Duncan testi uygulanmıştır (10). Tü m veriler ortalama ±
standart hata olarak verilmiştir.
BULGULAR
Arap ve Yerli Melez At Irklarında Serum Biyokimyasal Parametreler
Arap ve yerli melez at ırklarına ait serum biyokimyasal
parametreler ile ilgili ortalama değ erler Tablo 1’de verilmiştir. Arap atlarında yerli melez atlara gö re serum
AST, ALT, LDH (p<0.05) ve CK aktiviteleri ile toplam
kolesterol, ü re, Ca (p<0.001) ve Mg (p<0.01) dü zeylerinin ö nemli dü zeyde yü ksek olduğ u, buna karşın glikoz,
kreatinin, toplam protein, globulin (p<0.001), albumin
(p<0.01) ve trigliserid (p<0.05) dü zeylerinin daha dü şü k olduğ u saptanmıştır.

Arap Atlarının aygırlarında kısraklara gö re, 1-5 yaş grubunda LDH ve CK aktiviteleri ile toplam protein ve globulin (p<0.001) dü zeylerinin yü ksek, glikoz ve iP dü zeylerinin dü şü k, 6-12 yaş grubunda ise CK aktivitesi, toplam protein, globulin ve ü re dü zeylerinin yü ksek, glikoz, kreatinin, Ca, iP, Mg (p<0.001) ve trigliserid
(p<0.05) dü zeylerinin de dü şü k olduğ u saptanmıştır.
Yerli melezlerde aygır ve kısraklar arasında incelenen
biyokimyasal parametreler yö nü nden bir fark belirlenmemiştir (p>0.05, Tablo 2).
Bir-5 ve 6-12 Yaşlı Atlarda Serum Biyokimyasal Parametreler
Yerli melez atlarda her iki yaş grubu arasında incelenen
serum biyokimyasal parametreler yö nü nden bir fark
belirlenmemiştir (p>0.05). Arap atlarında ise yaşın ilerlemesiyle serum enzim aktivitelerinde ö nemli bir değ işiklik olmamasına karşın, kısraklarda toplam protein, Ca
ve Mg dü zeylerinin arttığ ı, aygırlarda glikoz ve iP dü zeylerinin dü ştü ğ ü (p<0.001) gö rü lmü ştü r (Tablo 2).
Atlarda Serum Biyokimyasal Parametreler Yönünden Varyans Analizi

Serum CK aktivitesi yö nü nden ırk x yaş, ırk x cinsiyet
etkileşimi ö nemli (p<0.05) bulunurken, glikoz, toplam
kolesterol, trigliserid, ü re, kreatinin, toplam protein,
albumin ve globulin dü zeyleri yö nü nden ırk, cinsiyet ve
yaş etkileşimleri ö nemli bulunmamıştır (p>0.05). Irk x
yaş etkileşimi ise sadece Ca dü zeyleri yö nü nden ö nemli
(p<0.05) bulunmuştur.

Tablo 1. Arap ve yerli melez at ırklarında serum biyokimyasal parametreler

Parametreler

Arap atı (n=52)

AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT (IU/L)
LDH (IU/L)
CK (IU/L)
Glikoz (mg/dl)
Toplam kolesterol (mg/dl)
Trigliserid (mg/dl)
Kreatinin (mg/dl)
Toplam protein (g/dl)
Albumin (g/dl)
Globulin (g/dl)
Ca (mg/dl)
iP (mg/dl)
Mg (mg/dl)

377.69 ± 8.02
11.71 ± 0.47
262.87 ± 9.98
18.50 ± 1.01
1112.30 ± 24.00
473.00 ± 28.50
45.77 ± 2.97
102.21 ± 2.11
25.50 ± 2.03
33.98 ± 0.71
1.01 ±0.01
6.63 ±0.07
3.14 ± 0.04
3.49 ±0.06
12.40 ± 0.08
3.71 ± 0.13
2.05 ± 0.03

Yerli melez at (n=50)
12.00
0.54
270.20± 14.00
1.85
18.90
180.24 ± 6.19
86.68 ± 1.07
84.80 ± 2.55
38.20 ± 3.87
24.74 ± 0.70
1.42 ± 0.03
7.25 ± 0.07
3.32 ± 0.06
3.93 ± 0.07
11.85 ± 0.08
3.94 ± 0.08
1.90 ± 0.02
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p
<0.05
<0.05
>0.05
>0.05
<0.05
<0.001
<0.001
<0.001
<0.05
<0.001
<0.001
<0.001
<0.01
<0.001
<0.001
>0.05
<0.01
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Aygır
n=15

Kısrak
n=17

Aygır
n=8

Yerli Melez

Kısrak
n=10

Arap

Aygır
n=13

6-12 yaş

Kısrak
n=13

1-5 yaş

Aygır
n=13

bc
330.86±24.08

6-12 yaş

Kısrak
n=13

c
304.41±23.11

1-5 yaş

Parametreler

abc
347.60±21.57

bcd
9.75±0.73

253.13±20.64

22.75±5.35

c
573.75±32.20

c
192.25±13.78

a
86.13±2.70

d
24.75±2.45

a
1.40±0.08

d
74.88±4.85

ab
27.88±3.36

a
7.28±0.14

ab
3.34±0.05

P

<0.05

<0.05

>0.05

>0.05

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.05

<0.001

<0.05

<0.001

<0.001

ab
3.91±0.16

<0.001

b
11.91±0.14

b
3.83±0.11

b
11.79±0.16

ab
4.01±0.16

b
1.88±0.05

<0.001

b
1.86±0.03

a
4.05±0.16

abc
3.17±0.05

ab
7.22±0.13

a
39.53±9.67

cd
83.82±5.37

a
1.41±0.06

d
23.41±0.94

a
84.12±2.09

c
167.82±8.19

c
575.18±35.75

19.00±3.15

296.94±30.45

d
7.59±1.28

c
315.10±26.45

b
1.91±0.04

b
3.88±0.14

b
11.88±0.15

ab
3.81±0.10

a
3.47±0.03

a
7.28±0.12

a
43.27±8.74

bcd
87.87±4.41

a
1.49±0.06

d
24.80±1.28

a
90.40±1.78

c
184.33±15.13

c
611.00±40.53

20.93±3.42

267.67±22.69

cd
8.80±0.78

ab
381.69±20.78

b
1.97±0.04

ab
4.01±0.14

b
11.85±0.17

ab
3.98±0.08

ab
3.34±0.13

a
7.32±0.11

a
36.60±5.50

bc
89.80±4.13

a
1.37±0.06

cd
26.90±1.47

a
85.90±1.48

c
191.60±15.33

c
573.50±34.32

23.70±3.98

272±18.57

cd
9.30±0.92

a
397.92±13.32
abcd
10.23±1.03

249.46±13.60
21.23±2.30

a
1175.15±42.36
a
600.92±65.74

d
26.23±2.05

a
36.85±1.05
c
0.92±0.03

ab
101.46±4.35
b
14.38±1.31

ab
6.69±0.07

bc
3.14±0.10
ab
3.82±0.06

b
12.17±0.16

cd
3.31±0.07

abc
3.25±0.11

c
6.55±0.05

a
34.69±3.24

a
106.00±5.14

b
1.08±0.02

bc
30.62±0.53

b
60.54±1.48

b
331.15±22.60

ab
1061.77±41.68

17.15±2.55

239.00±13.36

a
13.00±0.59

abc
370.31±10.16

abc
3.19±0.9

bc
6.86±0.12

ab
29.23±5.60

a
106.69±2.87

bc
1.00±0.02

ab
34.62±1.98

c
37.08±2.24

a
534.62±53.76

a
1181.31±55.43

18.54±1.04

237.31±9.68

abc
11.08±0.86

abc
360.85±17.80
ab
12.54 ±1.08

325.69±28.09
17.08±1.84

b
1030.92±41.02
b
425.23±50.55

b
59.23±8.20

ab
33.85±1.27
bc
1.01±0.02

abc
94.69±3.79
ab
23.69±2.84
d
6.16±0.14

c
2.98±0.11

bc
3.64±0.14

a
13.05±0.09

c
2.58±0.10

b
1.99±0.15

ab
4.10±0.09

a
2.24±0.11

a – d : Aynı satırda farklı harf taşıyan değ erler arasındaki fark ö nemlidir.

AST (IU/L)

ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT(IU/L)

LDH (IU/L)
CK (IU/L)

Glikoz
(mg/dl)

(mg/dl)

Kreatinin
(mg/dl)

Trigliserid
(mg/dl)

Toplam protein
(g /dl)
Albumin
(g /dl)

d
3.18±0.06

b
12.15±0.12

Globulin
(g /dl)

Ca (mg/dl)

b
12.24±0.13

b
3.75±0.15

b
1.95±0.27

a
4.41±0.26

b
2.03±0.28

iP (mg/dl)

Mg (mg/dl)
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Toplam kolesterol
(mg/dl)

Tablo 2. Arap ve Yerli melez atlarda serum biyokimyasal parametrelerin yaş ve cinsiyet dikkate alınarak karşılaştırmalı incelenmesi
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Atlarda Serum Biyokimyasal Parametreler Yönünden Varyans Analizi
Serum CK aktivitesi yö nü nden ırk x yaş, ırk x cinsiyet
etkileşimi ö nemli (p<0.05) bulunurken, glikoz, toplam
kolesterol, trigliserid, ü re, kreatinin, toplam protein,
albumin ve globulin dü zeyleri yö nü nden ırk, cinsiyet ve
yaş etkileşimleri ö nemli bulunmamıştır (p>0.05). Irk x
yaş etkileşimi ise sadece Ca dü zeyleri yö nü nden ö nemli
(p < 0.05) bulunmuştur.
TARTIŞMA VE SONUÇ

Atlara ait serum veya plazma AST aktiviteleri bazı literatü rlerde 226-366 (11, 12), 220-370 (13), 45-145 (14),
Belçika ırkı binek atlarında 107.9 (15), Spiti atlarında

14.3 (17), 226(19), 283 ±51,3 (20), Şili atlarında 390.27 ± 148.56 (21),
Japonya’daki Pony atlarında 413 ±132 (22), Murgese
atlarında 436 ± 98.33 IU/L (23) olarak tespit edilmiştir.
Sunulan çalışmada elde edilen serum AST aktivitesi
Arap atlarında yerli melez atlardan daha yü ksek bulunmuş ve sırasıyla 377 ± 8.02 IU/L ve 323.7 ± 12.0 IU/L
olarak saptanmıştır. Bu veriler, daha ö nce yapılan çalışmaların sonuçlarıyla uyumluluk gö stermektedir (11-13,
18, 21-23). Aspartat aminotransferaz aktivitelerinin
Greppi ve ark.’nın (4) bildirdikleri gibi ırk faktö rü nden
etkilendiğ i, yaş ve cinsiyet faktö rlerinden etkilenmediğ i
gö rü lmü ştü r.
8.87 ± 0.83 (3), bazı literatü rlerde 3-23 (11,13, 14, 18),
34-113 IU/L (12), Spiti atlarında 23.89 ± 2.31 (16),
liz atlarında 13.02 ± 3.17 (19), Murgese atlarında 3.52
±1.91 U/L (23) olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada serum ALT aktivitesi Arap atlarında 11.71 ± 0.47 IU/L,
yerli melez atlarda 8.64 ± 0.54 IU/L dü zeyinde bulunmuş ve yukarıdaki bazı çalışmaların (3, 11, 13, 14, 18,
19) sonuçlarıyla uyumluluk gö stermiştir. Bu enzimin
aktivitesinin ırk faktö rü nden etkilendiğ i, bunun da literatü r bilgilerinin bazılarıyla uyumlu (4), bazılarıyla
uyumlu olmadığ ı (5, 6), yaş ve cinsiyet faktö rlerinden de
etkilenmediğ i ortaya konulmuştur.
Alkalin fosfataz aktivitesi 51.2 (15), 56 (18), 576.76 ±
222.76 (23), 143 - 395 IU/L (11, 24, 25) olarak bildirilmiştir. Yaşın ALP aktivitesi ü zerindeki etkisini araştıran
araştırmacılar yaşın ilerlemesiyle ALP aktivitesinin dü ştü ğ ü nü gö stermelerine karşılık (18, 26), sunulan çalışmada yaş etkisinin yanında ırk ve cinsiyetle de bu aktivitenin değ işmediğ i gö rü lmü ştü r. Bazı literatü rlerde
ALP aktivitesi ü zerine atlarda ırk ve cinsiyet faktö rü nü n
etkili olduğ u bildirilmiştir (26). Bu çalışmada ALP aktivitesi Arap atlarında 262.87± 9.98 IU/L, yerli melez
atlarda ise 270.2 ± 14.0 IU/L olarak saptanmıştır. Elde
edilen bu veriler yukarıdaki bazı literatü rlerle de (11,
23, 24, 25) uyumlu bulunmuştur. Irk, yaş ve cinsiyet
faktö rleri ALP enzim aktivitelerini etkilememiştir.

Gama glutamil transpeptidaz aktiviteleri 4-13.4 (11-13),
Belçika ırkı binek atlarında 6.9 (15), bazı literatü rlerde
12
atlarında 17.30 ± 6.84 IU/L (23) arasında değ iştiğ i bildirilmiştir. Bu çalışmada GGT aktivitesi Arap atlarında
18.50±1.01, yerli melez atlarda 21.12±1.85 IU/L dü zeylerinde bulunmuş olup, bu sonuçların bazı literatü rlerle

(17, 23) uyumlu olduğ u gö rü lmü ştü r. Irk, cinsiyet ve
yaşın GGT ü zerine etkili olmadığ ı saptanmıştır.

Laktat dehidrojenaz aktivitelerinin 162-412 (11, 13, 14,
18), 245.5 (15), 1333.7 ± 229.3 (20), 921.39 ± 281.50
IU/L (23) arasında değ iştiğ i bildirilmektedir. Bu çalışmada LDH aktivitesinin Arap atlarında yerli melez atlara gö re daha yü ksek dü zeyde olduğ u tespit edilmiştir.
Serum LDH aktivitesinin Arap at ırklarında 1112.3 ±
24.0 IU/L, yerli melez atlarda 585.4 ± 18.9 IU/L olduğ u
ve bazı literatü rlerde (20, 23) bildirilen değ erlere yakın
olduğ u saptanmıştır. Irk faktö rü LDH ü zerinde etkili
olmuştur. Irkın LDH aktivitesi ü zerine etkili olduğ una
Arap atlarına gö re bu enzim aktivitesi daha yü ksek tespit edilmiştir. Sunulan çalışmada 1-5 ve 6-12 yaş grubu
Arap atları arasında LDH aktivitesi yö nü nden fark bulunmamasına karşın, 1-5 yaş kısrak ve aygırları arasında serum LDH aktiviteleri yö nü nden fark belirlenmiş
olup, aygırlarda LDH aktivitesi kısraklara gö re yü ksek
bulunmuştur. Yerli melez atlarda ise her iki yaş grubu
ve cinsiyetler arasında LDH aktivitesi yö nü nden bir fark
tespit edilmemiştir.

Kreatin kinaz enzim aktivitelerinin 2.4-23.4 (11, 13, 14,
18), 86-140 (12), 51.2 (15), 236 ± 69.3 (20), 179.74 ±
85.81 IU/L (21) arasında değ iştiğ i bildirilmektedir. Çalışmada CK aktivitesi Arap atlarında 473.0 ± 28.5 IU/L,
yerli melez atlarda ise 180.24 ± 6.19 IU/L olarak saptanmış ve bu değ erler bazı literatü rlerle (20, 21) uyumlu
bulunmuştur. Caspiyan poni atlarında CK aktivitesinin

(26) çalışmalarda olduğ u gibi, bu çalışmada da ırk faktö rü nü n CK aktivitesi ü zerinde etkili olduğ u ve Arap atlarında daha yü ksek olduğ u saptanmıştır. Aynı zamanda
serum CK aktivitesi ü zerinde egzersizin etkili olduğ u ve
egzersizle birlikte CK aktivitesinin arttığ ı ileri sü rü lmü ştü r (27-30). Sunulan çalışmada yerli melez atlarda serum CK aktivitesi yö nü nden hem 1-5 yaş ve 6-12 yaş
grupları, hem de kısrak ve aygırları arasında fark belirlenmemiştir. Bununla beraber, Arap atlarının hem 1-5
yaş hem de 6-12 yaş grubu kısrak ve aygırları arasında
CK aktivitesi yö nü nden fark saptanmış ve bu enzim aktivitesinin aygırlarda kısraklara gö re daha yü ksek olduğ u
gö rü lmü ştü r. Ancak her iki ırkta da yaşın ilerlemesiyle
serum enzim aktivitelerinin etkilenmemiştir.
Çeşitli literatü rlerde at ırklarına ait serum veya plazma

da 61.60±9.16 (17), Murgese atlarında 76.98±15.08
(23), Japonya ırkı atlarda 82.5±8.4 (22), 83.23±9.91
(21), Belçika ırkı binek atlarında 101.42 (15), bazı literatü rlerde 75-115 mg/dl (11, 12, 14, 18) olduğ u bildirilmiştir. Sunulan çalışmada Arap atlarında yerli melez
atlara gö re glikoz dü zeylerinin ö nemli dü zeyde dü şü k
olduğ u gö rü lmü ş ve bu değ erler sırasıyla 45.77 ± 2.97
mg/dl, 86.68 ± 1.07 mg/dl olarak belirlenmiş ve bazı
literatü r bilgileri (11, 12, 14, 18, 21-23) ile uyumlu bulunmuştur. Golden ve Shoeride ırkı egzersiz yapan atlarda glikoz dü zeylerinin dü şü k olmasına paralel olarak
(31) sunulan çalışmada da Arap atlarında yerli melez
atlara gö re serum glikoz dü zeylerinin dü şü k olması
bakım, beslenme, hayvanın sağ lık durumu gibi faktö rlerden kaynaklanabilir (32). Serum glikoz dü zeyleri
yö nü nden yerli melez kısrak ve aygırları ile 1-5 ve 6-12
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yaş grubu arasında bir fark belirlenememesine karşın,
Arap atlarında glikoz dü zeyi kısraklarda aygırlara gö re
daha yü ksek bulunmuş ve aygırlarda yaşın ilerlemesiyle
dü şme saptanmıştır. Bu farklılıkların; değ işik ırklara ait
glikoz metabolizmasındaki değ işimlerden, ırklara ait
cü sse farkının yaratacağ ı kandaki genel metabolizma
hızından ileri gelebileceğ ini dü şü ndü rmektedir.
Toplam kolesterol dü zeylerinin Murgese atlarında

Japonya ırkı atlarda 87.0±11.1 (22), Tü rkmen atlarında
124.13 (9), bazı literatü rlerde 75-150 mg/dl (11, 12, 14,
18), arasında bildirilmiş olup, sunulan çalışmada Arap
atlarında 102.21 ± 2.11 mg/dl ve yerli melez atlarda
84.80±2.55 mg/dl olduğ u belirlenmiş ve bazı literatü rlerle (11, 12, 14, 17, 18, 22, 23) uyumlu bulunmuştur.
Toplam kolesterol dü zeyinin Arap atlarında yerli melez
atlara gö re yü ksek olduğ u ve ırkın toplam kolesterol
dü zeyi ü zerine etkili olduğ u, ancak literatü r bilgilerde
(4) ırkın kolesterol ü zerine herhangi bir etkisinin olmadığ ı bildirilmiştir. Bu farklılıkların nedeninin kan kolesterol-trigliserid metabolizmasına ve atlardaki bireysel
farklılık ya da benzerliğ in, vü cut lipid rezervlerindeki
hareketliliğ e bağ lı olarak gelişebileceğ ini, ayrıca iklim,
bakım, beslenme ile egzersizdeki farklılıktan ileri gelebileceğ ini dü şü ndü rmektedir. Cinsiyetin ve yaşın da toplam kolesterol ü zerine etkili olmadığ ı gö rü lmü ştü r.
Trigliserid dü zeylerinin Tü rkmen atlarında 11.51 (9), 444 (11) ve < 50 mg/dl (14, 18) arasında değ iştiğ i bildirilmektedir. Çalışmada trigliserid dü zeyleri ırk faktö rü nden ö nemli dü zeyde etkilenmiş olup, Arap atlarında
25.50±2.03 mg/dl, yerli melez atlarda 38.20±3.87 mg/dl
olarak bulunmuş ve yerli melez ırklarda Arap atlarına
gö re daha yü ksek olduğ u ve bazı literatü rlere (11, 14,
18) ait değ erlerle uyumlu olduğ u tespit edilmiştir. Irk
faktö rü nü n trigliserid dü zeyi ü zerine etkisi olduğ una
dair bir çalışmada (33), egzersiz sonrası Arap atlarında
trigliserid dü zeyinin melez atlara gö re daha dü şü k olduğ u bildirilmiştir. Altı-12 yaş grubu kısraklarında serum
trigliserid dü zeyleri aygırlara gö re yü ksek bulunmuştur.
Bu çalışmada yaş faktö rü nü n trigliserid dü zeyi ü zerine
etkili olmadığ ı, başka bir çalışmada ise (9) yaşın artışına
bağ lı olarak trigliserid dü zeyinin arttığ ı gö rü lmü ştü r. Bu
farklılıkların trigliserid metabolizmasının atlardaki bireysel farklılık ya da benzerlik ile diyet ve egzersize
bağ lı olarak vü cut lipid rezervlerindeki hareketlilikten
kaynaklanabileceğ ini dü şü ndü rmektedir.
Çeşitli at ırklarına ait serum ü re dü zeylerinin 10-20
(13), bazı literatü rlerde 21.4-51.4 (14, 18), 21.62-51.65
atlarında 24.66±0.98 (17), Şili atlarında 43.90±8.77
(21), Japonya ırkı atlarda 23.5±7.9 (22), Murgese atla-

mg/dl (34) olduğ u bildirilmektedir. Sunulan çalışmada
serum ü re dü zeyleri Arap atlarında 33.98 ± 0.71 mg/dl,
yerli melez atlarda ise 24.74 ± 0.70 mg/dl olarak belir-

ra gö re yü ksek bulunduğ u ve bulunan bu değ erlerin
yukarıdaki bazı literatü rlerle (11, 12, 14, 17, 18, 22, 23,
34) uyumluluk içerisinde olduğ u saptanmıştır. Irk faktö rü nü n etkili olduğ u, yaşın ü re ü zerinde etkili olmadığ ı
gö rü lmü ştü r. Arap atlarında 6-12 yaş grubu aygırlarda
kısraklara gö re ü re dü zeyinin daha yü ksek olduğ u sap78

lizması ve diyet tiplerinden kaynaklanabilir (32).

Kreatinin dü zeylerinin bazı literatü rlerde 1.0-2.0 (1114, 18),
rında 1.42±0.14 (17), Japonya atlarında 0.84±0.1 (22)
Murgese atlarında 1.17±0.27 (23), 1.67±0.14 mg/dl
(35), arasında değ iştiğ i bildirilmektedir. Çalışmada belirlenen kreatinin dü zeyleri Arap atlarında 1.01 ± 0.01
mg/dl, yerli melez atlarda 1.42 ± 0.03 mg/dl olup yukarıda bildirilen bazı literatü rlerle (11-14, 17, 18, 23)
uyumlu bulunmuştur. Çalışmada kreatinin dü zeylerinin
yerli melez atlarda Arap ırklarına gö re yü ksek bulunduğ u ve ırk faktö rü nü n etkili olduğ u gö rü lmü ştü r. Irk faktö rü nü n serum kreatinin dü zeyi ü zerine etkisinin başlıca sebebi olarak, uzun ağ ır egzersiz, kas harabiyeti ve
atletik yapı gö sterilebilir (4, 26, 28, 36-38). Altı-12 yaş
grubu Arap atı kısraklarının serum kreatinin dü zeyleri
aygırlara gö re daha yü ksek bulunmuştur.
Serum veya plazma toplam protein dü zeylerinin, bazı
literatü rlerde 5.2-7.9 (116.44±0.15 (17), Belçika binek atlarında 6.5 (15), 6-7.3
(14), 6-7.9 (35), Murgese atlarında 7.85±0.80 (23), Spiti
atlarında 8.45±0.60 (16) g/dl olduğ u bildirilmiştir. Sunulan çalışmada toplam protein dü zeyinin Arap atlarında 6.63 ± 0.07 g/dl, yerli melez atlarda 7.27±0.07 g/dl
değ erlerinde bulunduğ u ve yukarıdaki literatü r değ erlerle uyumlu olduğ u (11-14, 18, 35) tespit edilmiştir. Bu
çalışmada da toplam protein dü zeyinin yerli melez atlarda Arap ırkı atlara gö re daha yü ksek olduğ u ve ırk
faktö rü nü n toplam protein dü zeyi ü zerine etkili olduğ u
saptanmıştır. Serum total protein dü zeyleri Arap atı
aygırlarında kısraklara gö re daha yü ksek bulunmuştur.
Bununla beraber Arap atı kısraklarında yaşın ilerlemesiyle protein dü zeyleri artış gö stermiştir. Oysa ki yerli
melez atlarda bu parametre yaş ve cinsiyet faktö rlerinden etkilenmemiştir. Irklar arasında meydana gelen bu
farklılığ ın hormonal etkiler, gebelik, laktasyon, egzersiz,
besinsel faktö rler, stres ve terleme yoluyla meydana
gelen aşırı sıvı kaybından ileri gelebileceğ ini dü şü ndü rmektedir (33, 39).
(17), 2.5-3 (13), bazı literatü rlerde 2.6–3.7 (11, 12, 18)
Spiti atlarında 2.82±0.09 (16), Murgese atlarında
3.44±0.28 (23), 2.8-3.6 g/dl (35) olarak bulunmuştur.
Çalışmada albumin dü zeyi Arap atlarında 3.14 ± 0.04 g/
dl, yerli melez atlarda 3.32 ± 0.06 g/dl dü zeylerinde
saptanmış olup, bu değ erler yukarıdaki bazı literatü r
bulgularıyla uyumlu (11, 12, 18, 35) bulunmuştur. Albumin dü zeyinin yerli melez atlarda Arap atlarına gö re
daha yü ksek çıktığ ı ve ırk faktö rü nü n etkili olduğ u tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, Arap atlarında yarış
atlarına gö re toplam protein dü zeyinin dü şü k olduğ unu
bildiren Uysal ve ark.’nı (6) desteklemektedir. Albumin
faktö rler, hormonal etkiler, gebelik, laktasyon, stres ve
terleme ile sıvı kaybı gibi faktö rlerden kaynaklanabilir
(6, 33, 37). Yaş ve cinsiyet albumin dü zeylerine etkili
olmamıştır.

Globulin dü zeylerinin 2.62-4.04 (11, 13, 18), 3.5-4.8 g/
dl (14) arasında değ iştiğ i bildirilmektedir. Çalışmada
Arap atlarında 3.49±0.06 g/dl, yerli melez atlarda
3.93±0.07 g/dl olarak belirlenen globulin dü zeylerinin
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yukarıda bildirilen değ erlerle uyumlu olduğ u (11, 13,
14, 18) ve ırk faktö rü nü n globulin dü zeylerini etkilediğ i
saptanmıştır. Irk faktö rü nü n globulin dü zeyi ü zerine
etkili olduğ una dair herhangi bir literatü r çalışmasına
rastlanmamıştır. Arap atlarında yaşın ilerlemesiyle globulin dü zeyleri etkilenmemesine karşın, kısrak ve aygırlar arasında serum globulin dü zeyleri yö nü nden bir fark
belirlenmiş olup, aygırlarda bu değ erin kısraklara gö re
daha yü ksek olduğ u tespit edilmiştir. Bununla beraber,
yerli melezlerde hem yaş hem de cinsiyet faktö rü globulin dü zeylerini etkilememiştir.

Literatü rlerde atlara ait serum veya plazma Ca dü zeyleri
Şili atlarında 10.98±0.68 (21), bazı literatü rlerde 11.213.6 (11, 14, 18), Murgese atlarında 11.24±0.82 (23),
12.49±0.55 (16), 12.5±0.7 (20), Belçika ırkı binek atlarında 13.11 mg/dl (15) olarak bulunmuştur. Sunulan
çalışmada Ca dü zeyi Arap atlarında 12.40 ± 0.08 mg/dl,
yerli melez atlarda ise 11.85 ± 0.08 mg/dl olarak belirlenmiş ve yukarıdaki bazı literatü rlerle uyumluluk (11,
14, 16, 18-20, 23) gö stermiştir. Kalsiyum dü zeyinin
Arap atlarında yerli melez atlara gö re yü ksek olduğ u ve
ırk faktö rü nü n etkili olduğ u tespit edilmiştir. Yerli melezlerde hem cinsiyet hem de yaş faktö rü serum Ca dü zeyini etkilememiştir. Arap atlarında ise, 6-12 yaş grubu
kısraklarının Ca dü zeylerinin aygırlara gö re daha yü ksek olduğ u saptanmıştır. Bununla beraber kısraklarda
yaşın ilerlemesiyle Ca dü zeylerinde artış olduğ u gö rü lmü ştü r.Fosfor dü zeyleri Şili atlarında 3.19±0.77 (21),
bazı literatü rlerde 2.7-4.5 (14, 18), 3.1-5.6 (11, 13),
4.57±0.40 (19), Spiti atlarında 5.22 ± 0.36 mg/dl (16)
olarak bildirilmiştir. Yapılan çalışmada iP değ eri Arap
atlarında 3.70 ± 0.12 mg/dl, yerli melez atlarda ise 3.94
± 0.08 mg/dl dü zeyinde bulunmuş ve bazı literatü rlerle
uyumlu (11, 13, 14, 18, 21, 23) olduğ u gö zlenmiştir.
Sunulan çalışmada olduğ u gibi, bir çalışmada (6) ırk
faktö rü nü n iP dü zeyini etkilemediğ i, ancak başka bir
çalışmada (7), etkilediğ i gö rü lmü ş, bir diğ er çalışmada
-Arabo-Sardo,
Avelignese, Maremmano) at ırklarının serum iP dü zeydü zeylerinin
en yü ksek dü zeyde olduğ u saptanmıştır. Yerli melez
atlarda hem cinsiyet hem de yaş faktö rü serum iP dü zeylerini etkilememiştir. Oysa ki, Arap atlarında hem 15 hem de 6-12 yaş grubu aygırların iP dü zeylerinin,
kısraklarınkine gö re daha dü şü k olduğ u ve yaşın ilerlemesiyle de azaldığ ı belirlenmiştir.
Magnezyum dü zeylerinin Şili atlarında 1.70±0.12 (21),
Murgese atlarında 1.97±0.23 (23), atlarda yapılan çalışmalarda 2.2-2.8 mg/dl (11-14, 18) arasında değ iştiğ i
bildirilmektedir. Yapılan çalışmada Mg değ eri Arap atlarında 2.05 ± 0.03 mg/dl, yerli melez atlarda 1.90 ± 0.02
mg/dl dü zeyinde bulunmuş ve yukarıdaki literatü r (1114, 18, 21, 23) bulgularıyla uyumluluk içerisinde olduğ u
tespit edilmiştir. Irk faktö rü nü n bazı literatü r çalışmalarıyla (40) uyumlu olarak Mg dü zeyi ü zerine etkili olduğ u saptanmıştır. Yerli melez atlarda serum Mg dü zeyi
yö nü nden hem kısrak ve aygırlar arasında hem de 1-5
ve 6-12 yaş grubu arasında bir fark saptanmamıştır.
Arap atlarında ise 6-12 yaş grubu kısraklarının serum
Mg dü zeylerinin aygırlara gö re daha yü ksek olduğ u ve
yaşın ilerlemesiyle artış gö sterdiğ i gö rü lmü ştü r.

Irk, cinsiyet ve yaşa gö re incelenen biyokimyasal parametre dü zeylerinde belirlenen farklılıkların egzersiz
beslenme, kan numunelerinin alındığ ı mevsimsel zaman
larının metabolizma ü zerine etkisi ve cinsiyete bağ lı
metabolizma farklılıklarından ileri gelebileceğ ini dü şü ndü rmektedir (27, 28, 32).

Bu çalışmada Arap ve yerli melez atlarda ırk faktö rü nü n
serum AST, ALT, CK ve LDH aktiviteleri ile glikoz, ü re,
kreatinin, toplam kolesterol, trigliserid, toplam protein,
albumin, globulin, Ca ve Mg dü zeyleri ü zerine etkili olduğ u, ALP ve GGT enzim aktiviteleriyle iP dü zeylerini
etkilemediğ i saptanmıştır. Yerli melez atlarda incelenen
parametreler, cinsiyet ve yaş faktö rü nden etkilenmemiştir. Arap atlarında serum CK, LDH, kreatinin, globulin, ü re, trigliserid dü zeylerinin cinsiyet faktö rü nden;
glikoz, toplam protein, Ca, iP ve Mg dü zeylerinin hem
cinsiyet hem de yaş faktö rü nden etkilendiğ i belirlenmiştir.
ait belirlenen serum biyokimyasal parametrelerinin
referans değ erler arasında olduğ u, bu çalışma ile elde
edilen verilerin hem klinisyenlere, hem de atlar ü zerinde yapılacak araştırmalara katkı sağ layabileceğ i kanısına varılmıştır.
* Bu makale “Arap ve Yerli Melez Atlarda Bazı Kan ParaSBT-07-15 nolu proje ile desteklenen yü ksek lisans tezinden ö zetlenmiştir.
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