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Araflt›rma Makalesi
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Özet: Bu çal›flmada klinik muayeneleri sonucu sa¤l›kl› oldu¤u tespit edilen 1–3 yafl aras›nda ve her iki cinsiyetten toplam 18
devekuflunun normal hematolojik ve biyokimyasal de¤erlerinin saptanmas› amaçland›. Hematolojik parametrelerden eritrosit, lökosit,
hematokrit ve hemoglobin, biyokimyasal parametrelerden glikoz, total protein, albümin, globülin, üre, kreatinin, serum enzimleri
(ALP, AST, ALT, GGT, CK, amilaz ) ve elektrolit ( Ca, P, Mg, Zn, Cu, Na, K, Cl ) düzeyleri tespit edildi. Sonuç olarak elde edilen
verilerle devekufllar›ndaki referans de¤erlerinin belirlenmesi amaçlanm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: Devekuflu, Hematoloji, Biyokimyasal Parametreler, Referans De¤erler

Studies on Some Haematological and Biochemical Parameters in Clinically Healthy Ostriches
Abstract: This study was carried out to determine the normal haematological and biochemical parameters of clinically healthy
ostriches 1-3 years old of either sex. Red blood cells, white blood cells, haematocrit and haemoglobin values (as haematological
parameters) and glucose, total protein, albumin, globulin, urea, kreatinine, serum enzymes (ALP, AST, ALT, GGT, CK, amilase) (as
biochemical parameters) and electrolytes (Ca, P, Mg, Zn, Cu, Na, K, Cl) levels were measured. It was concluded that the values
obtained in this study could be used as reference values for ostriches.
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Girifl

Materyal ve Metot

Devekufllar› türlerine özgü küçük kanatlar› olan fakat
uçamayan ve iyi geliflmifl bacaklar› sayesinde 50-70 km/s
h›zla uzun mesafeleri koflabilen hayvanlard›r (1).
Devekufllar› gerek eti ve yumurtas› gerekse tüyü ile
ekonomik öneme sahip olmas›na ra¤men, hematolojik ve
biyokimyasal parametreleri ile ilgili normal de¤erleri
konusunda yeterli bilgi mevcut de¤ildir. Ancak
devekufllar›n›n normal de¤erleri ile ilgili olarak yurt
d›fl›nda yap›lan baz› çal›flmalar bulunmaktad›r (2,3).

Çal›flman›n materyalini Van Gölü Devekuflu Üretim
Çiftli¤inde bulunan, klinik muayenelerinde (beden ›s›s›,
kalp frekans›, solunum say›s›, ifltah, mukozalar›n
muayenesi, deri ve tüy durumu) sa¤l›kl› oldu¤u tespit
edilen 1–3 yafl aras›nda ve 7 erkek 11 difli toplam 18
devekuflu (Struthio camelus) oluflturdu.

Hematolojik ve biyokimyasal de¤erlerin de¤iflim
s›n›rlar›n›n tespit edilmesi bu hayvanlardaki hastal›klar›n
teflhisi ve yorumlanmas›nda önemli yer tutmaktad›r. Bu
nedenle mevcut çal›flmada son y›llarda ülkemizde de
yetifltiricili¤i yap›lan ve ekonomik önem arz eden
devekufllar›n›n normal hematolojik ve biyokimyasal
de¤erlerinin
de¤iflim
s›n›rlar›n›n
saptanmas›
amaçlanm›flt›r.

Kan örnekleri kanat venalar›ndan 21 numara kanül
kullan›larak hematolojik ve iz element tayinleri için
heparinli tüplere, biyokimyasal parametreler için serum
tüplerine al›nd› (2).
Eritrosit ve lökosit say›mlar› kanatl›lar için önerilen
Natt-Herrick
yöntemiyle
(4),
hematokrit
mikrohematokrit yöntemi ve hemoglobin konsantrasyonu
Boehringer Mannheim 5010 spektrofotometrede
kolorimetrik olarak belirlendi.
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Kan örnekleri, plazma eldesi için 1500 devir/dakika ve
serum eldesi için 3000 devir/dakika’da 10 dakika süreyle
santrifüj edildi.

Tablo 2.

Biyokimyasal parametrelerden glikoz, total protein,
albümin, globülin, Ca, Mg, total bilirubin, ALP, AST, ALT,
GGT, CK, amilaz, üre ve kreatinin ölçümleri Techniconopera otoanalizörde ölçüldü.

Parametreler

Na, K, Cl ölçümleri Medica ISE cihaz›nda ve Zn, Cu
de¤erleri de UN‹CAM-929 Atomik Absorbsiyon
Spektrofotometre’de ölçüldü.
Tüm say›sal verilerin istatistiki de¤erlendirmesi SPSS
istatistik paket program›yla student t-testi kullan›larak
yap›ld›.

Bulgular
Sa¤l›kl› devekufllar›ndaki hematolojik, biyokimyasal ve
elektrolit de¤erlerinin de¤iflim s›n›rlar› Tablo 1, 2 ve 3’te
görülmektedir.

Devekufllar›ndan
parametreler.

elde

edilen

baz›

biyokimyasal

De¤erler

Glikoz (mg/dl)
Total protein (g/dl)
Albumin (g/dl)
Globulin (g/dl)
Total bilirubin (mg/dl)
ALP (U/L)
AST (U/L)
ALT (U/L)
GGT (U/L)
CK (U/L)
Amilaz (U/L)
Üre (mg/dl)
Kreatinin (mg/dl)

Tablo 3.

n

_ Difli
X ± Sx-

n

_Erkek
X ± Sx-

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

214,4 ± 52,5
4,3 ± 0,8
1,9 ± 0,1
2,4 ± 0,3
0,4 ± 0,02
289,7 ± 25,5
263,2 ± 53,6
34,9 ± 8,0
1,2 ± 0,1
698,5 ± 188,6
170,5 ± 23,1
3,9 ± 0,2
0,3 ± 0,1

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

216,0 ± 53,9
4,5 ± 1,0
1,9 ± 0,1
2,6 ± 0,5
0,4 ± 0,07
298,9 ± 39,3
254,8 ± 56,2
34,1 ± 8,2
1,2 ± 0,7
689,1 ± 180,6
174,9 ± 21,5
4,1 ± 0,4
0,3 ± 0,1

Devekufllar›ndan elde edilen baz› elektrolit düzeyleri.
De¤erler

Parametreler

Tart›flma
Devekufllar›nda
incelenen
hematolojik
parametrelerden lökosit düzeyleri hariç di¤erleri baz›
araflt›r›c›lar taraf›ndan daha önce yap›lan çal›flmalarla
uyum içindedir (2,5). Lökosit de¤erleri ise Palomeque ve
ark. (5)’nin bulgular› (21,0 ± 8,0 x 103/mm3) ile
benzerlik, Levy ve ark. (2)’n›n bulgular› (15,6 ± 4,8 x
103/mm3) ile farkl›l›k arz etmektedir. Bu durum
hayvanlarda subklinik enfeksiyon bulunabilmesinden,
devekufllar›n›n bulundu¤u yerlerdeki biyolojik ve ekolojik
faktörlerin, ölçüm s›ras›ndaki ›s› derecelerinin, kullan›lan
metot ve ay›raçlar›n farkl› olmas›ndan kaynaklanabilir (5,
6).
Devekufllar›n›n eritrosit, hemoglobin ve hematokrit
de¤erlerinin k›smen yüksek olmas›, bu hayvanlar›n çok
Tablo 1.

Devekufllar›ndan elde edilen baz› hematolojik parametreler.
De¤erler

Parametreler

Eritrosit (106/mm3)
Lökosit (103/mm3)
Hematokrit (%)
Hemoglobin (g/dl)
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n

_ Difli
X ± Sx-

n

_Erkek
X ± Sx-

11
11
11
11

2,05 ± 0,42
19,52 ± 6,5
42 ± 3,6
13,9 ± 0,96

7
7
7
7

2,19 ± 0,26
19,28 ± 5,9
44 ± 3,2
14,7 ± 0,90

Ca (mg/dl)
P (mg/dl)
Mg (mg/dl)
Zn (mg/L)
Cu (mg/L)
Na (mEq/L)
K (mEq/L)
Cl (mEq/L)

n

_ Difli
X ± Sx-

n

_Erkek
X ± Sx-

11
11
11
11
11
11
11
11

11,1 ± 0,3
6,4 ± 0,2
1,9 ± 0,06
1,180 ± 0,27
0,915 ± 0,19
138,4 ± 18,1
4,4 ± 0,2
129,3 ± 8,1

7
7
7
7
7
7
7
7

12,1 ± 0,7
7,0 ± 0,2
2,1 ± 0,04
1,172 ± 0,37
0,897 ± 0,23
141,6 ± 18,7
4,4 ± 0,2
122,3 ± 7,9

h›zl› koflabilmeleri nedeniyle yüksek oksijen ihtiyac›na
gereksinim duymalar› ve ayr›ca oksijen tafl›ma
kapasitelerinin di¤er uçan kufllar›nkine yak›n olmas› ile
aç›klanabilir (5,6).
Mevcut çal›flmada incelenen glikoz, total protein ve
albumin de¤erleri daha önce yap›lan çal›flmalarla (5,7)
paralellik arz etmektedir. Total protein düzeylerinin
devekufllar›n›n doku ve tüy geliflimi ile iliflkili oldu¤u ve bu
durumun devekufllar›ndaki yüksek protein ihtiyac›n›n
sonucu oldu¤u ifade edilmifltir. Glikoz konsantrasyonlar›
bizim çal›flmam›zda oldu¤u gibi yap›lan baz› çal›flmalarda
da (5) genifl de¤iflim s›n›rlar› içermektedir. Glikoz
konsantrasyonu üzerinde hayvanlar›n ba¤›rsaklar›ndan
besin emilim durumu, bireysel heyecan ve stresin etkili
olabilece¤i düflünülmektedir (5).
Total bilirubin de¤erleri Levy ve ark. (8)’n›n
bulgular›yla benzer iken Palomeque ark. (5)’nin
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de¤erlerinden (0,144 ± 0,04 mg/dl) daha yüksektir.
Kreatinin düzeyleri ile ilgili elde edilen bulgular (0,3 ± 0,1
mg/dl) Heerden ve ark. (7)’n›n bulgular›yla benzer iken
Palomeque ark. (5)’nin elde etti¤i de¤erlerden (0,641 ±
0,13 mg/dl) önemli derecede daha düflüktür. Kreatinin
düzeyi normalde böbrek bütünlü¤ünün bir göstergesi
olup de¤iflken bir konsantrasyona sahiptir. Özellikle
hayvansal proteince yüksek diyetle beslenen kufllar›n
yüksek kreatin de¤erlerine sahip oldu¤u bildirilmifltir (5).
Bu nedenle kreatin düzeylerindeki bu farkl›l›k diyetten
kaynaklanabilir.
Bu çal›flmada üre konsantrasyonu Heerden ve ark.
(7)’n›n bulgular› (0,5 ± 0,2 mmol/L) ile paralellik
gösterirken Levy ve ark. (8)’n›n de¤erlerinden (0,3 ± 0,1
mmol/L) daha yüksektir. Devekufllar›nda ürenin normal
de¤iflim s›n›rlar› düflük düzeylerdedir. Vejeteryan olan bu
hayvanlar›n kan›nda yüksek düzeyde üre bulunmas›
durumu fazla miktarda hayvansal protein almalar›na
ba¤lanabilir. Bunun yan› s›ra devekufllar›nda ürik asit
nitrojenin ve protein metabolizmas›n›n son ürünü oldu¤u
için serum üre de¤erlerinin normal de¤iflim s›n›rlar›n›n
düflük olmas›n› aç›klayabilir.
AST ve CK de¤erleri di¤er çal›flmalardan hafif
derecede daha yüksek bulundu. Fakat baz› araflt›r›c›lar
taraf›ndan yap›lan çal›flmalarda AST ve CK de¤erlerinin
standart sapmas›n›n büyük oldu¤u gözlendi (5,7,8).
Enzim düzeylerindeki bu farkl›l›k kan alma nedeniyle
kufllar›n yakalanmas› s›ras›nda strese maruz kalmalar› ve
buna ba¤l› olarak muskuler aktivitenin artmas›yla izah
edilebilir. Serum ALT enzim aktivitesinin de¤iflim s›n›rlar›

baz› araflt›r›c›lar›n bulgular›ndan yüksek olmas›na ra¤men
(7,8) Palomeque ark. (5)’n›n bulgular›yla benzerdir. Bu
durum genel manada hayvanlardaki enzim aktivitesi
de¤iflim s›n›rlar›n›n yüksek olmas›yla aç›klanabilir. Bu
çal›flmada elde edilen ALP enzim de¤erleri di¤er
çal›flmalarla uyum içindedir (7,8 ). GGT aktivitesinin kan
serumundaki varl›¤› hepatobiliar sistemle ilgilidir ve
sistemle ilgili bozukluklar›n önemli göstergesidir. Mevcut
çal›flmadaki GGT aktivitesi bulgular› di¤er çal›flmalardaki
bulgularla benzerdir (7,8).
Elektrolit düzeyleri için elde edilen de¤erler daha önce
yap›lan çal›flmalarda (3,5,7,8) bu hayvanlardaki bildirilen
de¤erlerle paralellik arz etmektedir. Elektrolit
de¤erlerinde görülebilecek farkl›l›klar devekufllar›n›n
beslenme zaman›, yumurtlama döneminde olup olmad›¤›
(özellikle Ca için), yumurtlaman›n gecikmesi ve plazma
ozmolalitesi (Na, Cl) gibi faktörlerden ileri gelebilir (5).
Mevcut çal›flmada incelenen globulin, amilaz, Zn ve Cu
normal de¤erleri ile ilgili devekufllar›nda çal›flmaya
rastlanamad›¤›ndan tart›fl›lamam›flt›r. Bu de¤erlerin konu
ile ilgili yap›lacak çal›flmalara ›fl›k tutabilece¤i umudunu
tafl›maktay›z.
‹ncelenen parametrelerde difli ve erkek cinsiyetlerine
göre bir farkl›l›k olmad›¤› tespit edildi. Bu bulgu mevcut
literatür bilgileri ile uyum içindedir (2,8).
Sonuç olarak bu çal›flmada klinik olarak sa¤l›kl›
devekufllar›ndan elde edilen de¤erlerin bölgemizdeki çevre
ve beslenme flartlar› için referans de¤erleri olarak di¤er
çal›flmalara ›fl›k tutabilece¤i kanaatindeyiz.
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