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Özet: Bu çalışmanın amacı; Ankara ve Van kedilerinin gebelik ve laktasyon dönemlerindeki bazı serum biyokimyasal
parametrelerini ve ırkın bu parametreler üzerine etkisini araştırmaktır. Ayrıca kedilerin gebelik ve laktasyon dönemi
biyokimyasal değerlerine de katkı sağlamaktır. Çalışmada 3-4 yaşlarında, üç Ankara ve dört Van kedisine ait toplam
80-85 adet serum örneği kullanıldı. Kedilerden gebeliklerinin erken, orta ve geç dönemleri ile laktasyon döneminin erken ve geç dönemlerinde kan alındı. Kan serumlarında alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz
(AST) aktiviteleri, glikoz, total kolesterol, total protein, albumin, globulin, kalsiyum (Ca), inorganik fosfor (Pi) ve magnezyum (Mg) düzeyleri belirlendi. Gebeliğin orta döneminde ALT aktivitesi, geç gebelik döneminde globulin ve Ca düzeyleri yönünden ırklar arasında fark bulundu (p<0.05). Gebelik ve laktasyon dönemi ALT ve AST aktiviteleri, glikoz, total
kolesterol, albumin, Pi ve Mg düzeylerinin referans aralıkları içinde olduğu, total protein, globulin ve Ca düzeylerinin ise
referans aralıkların üzerinde olduğu tespit edildi. Sonuç olarak; elde edilen bu değerlerle hem ülkemizin lokal ırklarının
hem de yeterince veri bulunmayan kedi türünün gebelik ve laktasyon dönemi biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesine
katkı sağlanacağı kanısına varıldı.
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Comparison of Some Biochemical Parameters of the Gestation and Lactation
Periods of the Angora and Van Cats
Summary: The aims of the present study are to determine and compare the some biochemical parameters of the
Angora and Van cats during their gestation and lactation period, as well as contributing to the biochemical parameters
of the domestic cat species during their periods of gestation and lactation. A total of 80-85 sera belonging to three
Angora and four Van cats of three to four years of age were used. The blood samples were collected from the cats
during their early, mid and late gestation and early and late lactation periods. The alanine aminotransferase (ALT),
aspartate aminotransferase (AST), glucose, total cholesterol, total protein, albumin, globulin, calcium (Ca), inorganic
phosphorus (Pi) and magnesium (Mg) levels were determined in blood serum. Differences were detected between cat
breeds in ALT levels during the mid period, and in globulin and Ca levels during the late period of gestation (p<0.05).
The ALT, AST, glucose, cholesterol, albumin, Pi and Mg levels were within the reference range but total protein,
globulin and Ca levels were above the reference range during the gestation and lactation period. In conclusion it is
believed that these findings will greatly contribute to the biochemical characteristics of the gestation and lactation
periods of the Angora and Van cats of Turkey and also to the corresponding periods of the domestic cat species for
which those biochemical parameters are lacking.
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Giriş
Kanda biyokimyasal parametrelerin belirlenmesi
klinik teşhislerin doğrulanması, hastalığın seyri,
sonuçların değerlendirilmesi ve uygun tedavi açısından önem arz etmektedir (19). Hayvan türlerine
ait kan biyokimya değerleri bilinmektedir (18, 19,
27). Bununla beraber, birçok hayvan türünde gebelik (15, 33) ve laktasyon (8, 32) dönemindeki
bazı kan biyokimyasal parametreleri belirlenmiş
olmasına karşın (11, 28, 29), kedilerde bu dönemlere ait biyokimyasal değerler oldukça sınırlıdır
(38).
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Evcil hayvanlarda yaş, cinsiyet, ırk, beslenme,
stres ve iklim gibi faktörlerin kan biyokimyasal parametrelerini etkilediği bilinmektedir (2, 4, 16, 17,
22, 26). Irklara ait biyokimyasal değerlerin belirlenmesi oldukça zor olduğundan, genellikle türe özgü
referans değerleri kullanılmaktadır. Irkı temsil edecek şekilde referans aralıklarının belirlenmesi en
uygun yaklaşımdır (26).
Hayvanların metabolizmalarının, fizyolojik bir süreç
olan gebelik ve laktasyon periyoduna modifiye
oldukları düşünülmektedir (29). Gebelik döneminde kardiyovasküler, respiratörik, gastrointestinal,
merkezi sinir, genital, üriner ve immunolojik sistemlerde ciddi değişiklikler olmaktadır (28). Gebelikte serum biyokimyası artan enerji ihtiyacı, fötal
gelişim, hormonal değişim gibi birçok nedene bağlı
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olarak etkilenmektedir (35). Benzer şekilde
laktasyon sürecinde de hormonal yapıya bağlı
olarak metabolizma değişmektedir (28).
Ankara ve Van kedilerinin gebelik ve laktasyon
dönemlerine ait serum biyokimyasal değerlerinin
çalışıldığı bir araştırmaya rastlanamamıştır. Anılan
ırkların bu dönemlerdeki serum biyokimyasal değerlerinin saptanması, oluşabilecek hastalıkların
tanısı ve sağaltımlarının etkinliği için önemlidir.
Sunulan çalışmanın amacı; Ankara ve Van kedilerinin gebelik ve laktasyon dönemlerindeki serum
ALT ve AST aktiviteleri ile glikoz, total kolesterol,
total protein, albumin, globulin, Ca, Pi ve Mg düzeylerini ve ırkın bu biyokimyasal parametrelere
etkisini saptamak, ayrıca elde edilen bulgularla
kedilerin gebelik ve laktasyon dönemi biyokimyasal değerlerine katkı sağlamaktır.
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biyokimyasal değerleri, erken gebelik dönemi, 23.,
30. ve 37. günlerinde elde edilen değerler gebeliğin orta dönemi ve 44., 51. ve 58. günlerinde elde
edilen değerler ise geç gebelik dönemi verilerini
oluşturdu. Doğumdan sonraki 2., 6., 10., 16. ve 23.
günlerde kan alındı. İkinci, 6. ve 10. günlerdeki
serum biyokimyasal değerleri erken laktasyon bulguları, 16. ve 23. günlerdeki serum biyokimyasal
değerleri ise geç laktasyon bulguları olarak değerlendirildi.
Serumda ALT ve AST aktiviteleri (Biolabo, Fransa), total kolesterol (TECO, ABD), glikoz, total protein, albumin, Ca, Mg (Biolabo, Fransa) ve Pi
(TECO,
ABD)
düzeyleri
ticari
kitlerle
spektrofotometre cihazında (Shimadzu UV-1700,
Japonya) saptandı. Serum globulin düzeyleri total
protein değerlerinden albumin değerleri çıkarılarak
belirlendi.

Gereç ve Yöntem
Çalışmanın materyalini; Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesi’nde
yetiştirilen, yaşları 3-4 arasında olan üç Ankara ve
dört Van kedisi oluşturdu. Kedilerde östrus belirtileri gözlenince, erkek kedilerle beraber kameralı
bir odaya alındı. Her gün kamera kayıtları incelendi ve çiftleşme görülünce kediler ayrıldı. Kedilerin
çiftleştiği gün gebeliğin 0. günü olarak kabul edildi.
Gebeliğin ilk 20 günü erken gebelik dönemi, 21-40.
günleri arası gebeliğin orta dönemi ve 41. günden
doğuma kadar olan dönemi ise geç gebelik dönemi olarak adlandırıldı. Kediler, gebeliğin 58. gününden sonra doğum için özel odalara alınarak her
gün kontrol edildiler. Doğumun gerçekleştiği gün 0.
gün olarak kaydedildi. Doğumdan sonraki 0-15.
günler arası erken laktasyon, 16. gün ve sonrası
geç laktasyon dönemi olarak adlandırıldı. Kediler
ticari bir mama (Whiskas, Mars, Inc. VA, ABD) ile
ad libitum olarak beslendi ve sağlık açısından sürekli takip edildiler. Her kan alımı sırasında fiziksel
muayeneden geçirildiler.
Gebelik teşhisi 7.5 MHz proplu ultrasonografi cihazı (HS-2000, Honda, Japonya) ile transabdominal
olarak yapıldı. Çiftleşmeyi takip eden 20 günlük
süreç içerisinde gebeliğe ait yapıların belirlenemediği kediler çalışmadan çıkarıldı.
Gebeliğin genelini temsil edecek şekilde çiftleşmeyi takip eden 2., 9., 16., 23., 30., 37., 44., 51. ve
58. günlerde V. cephalica antebrachii’den kan alındı. Alınan kan örnekleri oda sıcaklığında 1 saat
bekletildikten sonra, 3000 rpm’de 15 dakika santrifüj edilerek serumları ayrıldı. Serumlar ependorf
tüplerine alınarak biyokimyasal analizler yapılana
kadar -20 °C’de saklandılar. Gebeliğin 2., 9. ve 16.
günlerinde alınan kanlardan elde edilen serum
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İstatistiksel Değerlendirme
İstatistiki yönden karşılaştırmalar iki şekilde yapıldı. Öncelikli olarak ırk faktörü göz önünde bulundurularak biyokimyasal parametreler bakımından
Ankara ve Van kedilerinin karşılaştırması yapıldı.
Bu karşılaştırmada önce her iki ırkın birbirlerine
karşılık gelen gebelik (erken, orta ve geç) ve
laktasyon (erken ve geç) dönemleri daha sonra da
her iki ırkın gebelik ve laktasyon dönemleri bir bütün olarak ele alınarak karşılaştırıldı. İkinci karşılaştırma şeklinde ise ırk faktörü göz önünde bulundurulmadan biyokimyasal parametreler, gebelik ve
laktasyon dönemleri bir bütün olarak ele alınıp
karşılaştırıldı.
Ön analizlerde parametrik test varsayımlarının
(normal dağılım ve varyansların homojenliği) karşılanıp karşılanmadığına bakıldı. Parametrik test
varsayımlarının karşılandığı durumlarda iki grubun
karşılaştırmasında bağımsız iki örnek t testi, parametrik test varsayımlarının karşılanmadığı durumlarda iki grubun karşılaştırmasında Mann Whitney
U testi kullanıldı. Tablolarda parametrik olmayan
testler için Z, parametrik testler için ise t istatistikleri verildi. Tüm analizler SPSS paket programı (15.
versiyon) kullanılarak yapıldı (SPSS Inc., Chicago,
Illinois, ABD). İstatistiksel değerlendirmede p≤0.05
düzeyi anlamlı farklılığın göstergesi olarak kabul
edildi.
Bulgular
Kedilerin gebelikleri 60-66 gün arasında sürdü ve
gebelik başına 3-5 yavru doğumu gerçekleşti. Doğumların hiçbirinde güç doğuma rastlanmadı. Anne ve yavruların 30 günlük postpartum takibi boyunca hiçbir bozukluk şekillenmedi.
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Tablo 1. Ankara ve Van kedilerinin gebelik ve laktasyon dönemlerine ait ALT ve AST aktiviteleri (U/L).
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Tablo 2. Ankara ve Van kedilerinin gebelik ve laktasyon dönemlerine ait glikoz ve total kolesterol düzeyleri (mg/dl).
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Tablo 3. Ankara ve Van kedilerinin gebelik ve laktasyon dönemlerine ait total protein, albumin ve globulin düzeyleri (g/dl).
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Tablo 4. Ankara ve Van kedilerinin gebelik ve laktasyon dönemlerine ait Ca, Pi ve Mg düzeyleri (mg/dl).

Kedilerde gebelik ve laktasyonda…

104
Erciyes Üniv Vet Fak Derg 7(2) 99-108, 2010

Erciyes Üniv Vet Fak Derg 7(2) 99-108, 2010

Ankara ve Van kedilerinin gebelik ve laktasyon
dönemine ait serum ALT ve AST aktiviteleri Tablo
1’de verildi. Gebeliğin orta döneminde Ankara kedilerinin ALT aktivitesi Van kedilerinin ALT aktivitesinden istatistiksel olarak yüksek (p<0.05) bulunurken, gebeliğin ve laktasyonun diğer dönemlerinde
iki kedi ırkı arasında istatistiksel olarak bir fark
gözlenmedi. Ankara kedilerinin ALT aktivitesi gebeliğin ilk iki döneminde benzer seviyelerde bulunurken, gebeliğin son dönemi ile laktasyon dönemlerinde azalma eğilimi içerisinde olduğu tespit edildi. Van kedilerinin ALT aktivitesinde ise gebelik ve
laktasyon döneminde düzensiz artış ve azalmalar
gözlendi. Gebelik ve laktasyon dönemleri bir bütün
olarak ele alındığında; benzer şekilde Ankara kedilerinin gebelik dönemi ALT aktivitesi Van kedilerinden daha yüksek bulunurken (p<0.01), laktasyon
döneminde bu farka rastlanmadı. Irk farkı gözetmeden yapılan analizlerde tüm kedilerde ALT aktivitesi yönünden gebelik ve laktasyonun dönemleri
arasında bir fark bulunmadı. Hem ırk faktörü göz
önünde bulundurularak hem de ırk faktörü göz
önünde bulundurulmadan yapılan karşılaştırmalarda, AST aktivitesi yönünden gruplar arasında bir
fark görülmedi. Bununla beraber, AST aktivitesi
Ankara kedileri için gebelik dönemleri içinde gittikçe azalan bir eğilim gösterirken, bu seyir Van kedilerinde gittikçe artan bir eğilim tarzında ortaya çıktı
(Tablo 1).
Serum glikoz düzeyi tüm gruplar için benzer seviyelerde bulundu. Ancak tüm kedilerde laktasyon
dönemi glikoz düzeyi, gebelik dönemine göre istatistiksel olarak azalma eğilimi gösterdi (p=0.06),
istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Total kolesterol düzeyinin dalgalanmalar gösterdiği ve gruplar
arasında bir fark olmadığı tespit edildi (Tablo 2).
Serum total protein, albumin ve globulin ile ilgili
değerler Tablo 3’te gösterildi. Total protein ve
albumin değerlerinde, gerek ırklar arasında gerekse tüm kedilerin gebelik ve laktasyon dönemlerinde bir fark bulunamadı. Ankara kedilerinin geç
gebelik globulin değerinin Van kedilerine göre daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0.05). Ayrıca
Ankara kedilerinin gebelik globulin değerinin, Van
kedilerine göre istatistiksel olarak daha yüksek
çıkma eğiliminde olduğu belirlendi (p=0.051), ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
Ankara kedilerinin serum Ca düzeyi gebeliğin geç
döneminde Van kedilerinden yüksek bulundu
(p<0.05). Gebelik dönemi bölünmeden incelendiğinde de Ankara kedilerinin Ca düzeyinin Van kedilerine göre fazla olduğu tespit edildi (p=0.05).
Kedilerin tümü değerlendirildiğinde, gebelik ve
laktasyon Ca düzeylerinin benzer olduğu görüldü.
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Serum Pi düzeyi açısından da gerek ırk gerekse
tüm kedilerde dönemler arasında bir fark gözlenmedi. Serum Mg düzeyi ise tüm kedilerde gebelik
döneminde laktasyon döneminden daha düşük
bulundu (p<0.01).
Tartışma ve Sonuç
Gebelik ve laktasyon dönemlerinde hayvanların
fizyolojisinin değişmesine paralel olarak, biyokimyasal parametrelerde de önemli farklılıklar olmaktadır (12, 28). Biyokimyasal parametrelerden olan
transaminaz enzimleri (ALT, AST); amino asit ve
karbonhidrat metabolizmasında katalizör olarak
görev aldıkları için önemlidir (23). Kedilerde ALT
enzimi karaciğer hasarını belirlemede rutin olarak
kullanılan en iyi testtir. Aspartat aminotransferaz
enzimi ise pek çok yumuşak dokuda bulunduğundan serum akivitesindeki yükselmesi yumuşak
doku hasarının bir göstergesidir (37). Hafez ve ark.
(13) tarafından transaminaz enzimlerinin gebeliğin
sağlıklı devam etmesi için önemli olduğu bildirilmesine karşın, ALT ve AST aktiviteleri üzerine gebeliğin etkisinin tartışmalı olduğu da ileri sürülmektedir
(12). Bu enzimlerin aktivitelerindeki değişiklikler
implantasyon, fötal canlılık ve gelişim ile yakından
ilişkilidir (31). Gebelikte transaminazların yükselmesi kasların zayıflaması ve karaciğer hücrelerinde glukoneogenezisin hızlanmasından dolayı olabilir (15, 20, 30, 39). Fötal organların oluşumu sırasında, ALT ve AST aktivitesinde hızlı bir artış meydana geldiği bildirilmektedir (21). Sunulan çalışmada hem gebelikte hem de laktasyon döneminde
tüm kedilerin ALT ve AST aktiviteleri bazı araştırmacıların bildirdiği referans değerler (18, 19) arasında bulundu. Gebeliğin USG ile takibi sırasında
fötal ölümlere veya gelişim geriliklerine rastlanmadı. Doğum sonrasında yavrularda gözle görülebilen herhangi bir patoloji de yoktu.
Gebelik ve laktasyon dönemlerindeki ALT ve AST
aktiviteleri ırklara göre incelendiğinde (Tablo 1),
gebelik dönemine ait ALT aktivitesinde istatistiksel
olarak fark bulundu (p<0.01). Irklar arasındaki ALT
ve AST aktiviteleri gebelik ve laktasyon dönemleri
bölünerek incelendiğinde gebeliğin orta döneminde ALT enzim aktivitesinde istatistiksel olarak farklılık gözlendi (p<0.05). Bu durumun ırklar arasındaki fötal gelişim farklılığına veya kas zayıflamasının derecesine bağlı olarak şekillenebileceği kanısına varıldı.
Kan glikoz, total kolesterol, total protein, albumin
ve globulin gibi metabolik parametrelerden; gebelik
ve laktasyon dönemindeki problemleri belirlemek
ve hayvanların beslenme durumlarını değerlendirmek için yararlanılmaktadır (7, 8). Sunulan çalış105
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mada, ırk farkı gözetmeksizin hayvanların tümü
değerlendirildiğinde
serum
glikoz
(gebelik:
81.09±2.23 mg/dl, laktasyon: 74.30±2.57 mg/dl),
total kolesterol (gebelik: 128.18±4.28 mg/dl,
laktasyon: 128.10±6.02 mg/dl) ve albumin
(gebelik: 3.05±0.07 g/dl, laktasyon: 3.05±0.08 g/dl)
değerlerinin referans değerler arasında (Serum
glikoz: 73-134 mg/dl, total kolesterol: 95-130 mg/
dl, albumin: 2.1-3.3 g/dl) olduğu tespit edildi (18).
Ancak total protein (gebelik: 8.79±0.11 g/dl,
laktasyon: 8.71±0.19 g/dl) ve globulin (gebelik:
5.74±0.12 g/dl, laktasyon: 5.65±0.22 g/dl) düzeylerinin bildirilen referans değerlerden (Total protein:
5.4-7.8 g/dl, globulin: 2.6-5.1 g/dl) farklı olduğu
görüldü (18, 19). Gebe ve laktasyon sürecindeki
kedilerin total protein ve globulin düzeyleri üzerine
herhangi bir çalışmaya rastlanamadı. Ancak, koyunlarda yapılan bazı çalışmalarda gebelikle ve
laktasyonla total protein gibi parametrelerin değişebileceği rapor edilmiştir (6, 25). Hagawane ve
ark. (14), total protein düzeyinin beslenme durumunu yansıttığını ve doğumla beraber kaybolan
sıvıya bağlı olarak yükselebileceğini bildirmişlerdir.
Laktasyonla birlikte globulin değerinde artış eğilimi
olduğu ileri sürülmüştür (34). Sunulan çalışmada
tüm kedilerde anılan değerlerin gebelik ve
laktasyon dönemleri birbirleriyle karşılaştırıldığında
sonuçların benzer olduğu gözlendi. Sadece glikoz
düzeyinin laktasyon döneminde gebelik dönemine
göre istatistiksel azalma eğiliminde olduğu
(p=0.06) tespit edildi. Benzer şekilde Başoğlu ve
Sevinç (5) de kan glikoz düzeyinin laktasyonda
daha düşük seyrettiğini bildirmişlerdir.
Gebelik ve laktasyon dönemlerinde glikoz, total
kolesterol, total protein, albumin ve globulin düzeyleri yönünden ırklar arasında istatistiksel farklılığa
rastlanmadı. Ancak Ankara kedilerinin gebelik
globulin seviyesi, Van kedilerinin gebelik globulin
seviyesinden istatistiksel olarak daha yüksek çıkma eğiliminde olduğu tespit edildi (p=0.051). Bu
parametreler, ırklara göre gebelik ve laktasyon
dönemleri bölünerek incelendiğinde geç gebelik
döneminde globulinin Ankara kedilerinde istatistiksel olarak yüksek olduğu tespit edildi (p<0.05).
Globulin değeri laktasyonla birlikte arttığı (34) için,
doğum öncesi süt sentezinin Ankara kedilerinde
Van kedilerine göre erken başlayabileceği düşünüldü.
Kandaki mineral madde düzeyleri reprodüktif durumdan etkilenebilmektedir (3). Kedilerde gebelik
ve laktasyon dönemini kapsayan mineral madde
düzeylerine ilişkin yeterli çalışmaya rastlanamadı.
Diğer hayvan türlerinde gebelik ve laktasyon sürecinde mineral maddelerden sıklıkla Ca düzeyleri
incelenmiş ve farklı sonuçlara ulaşılmıştır (1, 14,
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24, 36, 40) Sunulan çalışmada, ırk farkı gözetmeksizin hayvanların tümü değerlendirildiğinde Pi
(gebelik: 4.86±0.13 mg/dl, laktasyon: 5.00±0.19
mg/dl) ve Mg (gebelik: 2.09±0.10 mg/dl, laktasyon:
2.52±0.10 mg/dl) düzeylerinin referans değerler
arasında (Pi: 3.7-9 mg/dl, Mg: 1.44-3.12 mg/dl)
olduğu tespit edildi (19). Ancak Ca (gebelik:
10.70±0.22 mg/dl, laktasyon: 10.81±0.25 mg/dl)
düzeylerinin bildirilen referanslardan (Ca: 6.2-10.2
mg/dl) yüksek olduğu görüldü (18, 19). Fötal iskeletin şekillenmesinde ve laktasyonda, kemiklerde
oluşan yüksek orandaki Ca mobilizasyonuna bağlı
olarak Ca düzeyleri yükselebilir (1, 9, 10). Çalışmadaki tüm kedilerin gebelik ve laktasyon dönemine ait Mg düzeyleri karşılaştırıldığında, laktasyon
dönemine ait değerlerin yüksek olduğu gözlendi
(p<0.01). Kalsiyum ve Pi konsantrasyonlarının
kandaki
hemostazında
paratroid
hormon,
kolekalsiferol ve kalsitonin hormonları görev alır.
Bu hormonlar sekonder olarak Mg metabolizmasını da etkilemektedirler (37). Değişen hormonal
duruma bağlı olarak, Mg düzeyinin laktasyon döneminde artabileceği kanısına varıldı.
Gebelik ve laktasyon dönemlerindeki Ca, Pi ve Mg
düzeyleri ırklara göre incelendiğinde, sadece gebelik Ca düzeyleri yönünden ırklar arasında istatistiksel bir fark olduğu tespit edildi (p=0.05). Bu mineral madde düzeyleri, ırklar arasında gebelik ve
laktasyon dönemleri bölünerek incelendiğinde geç
gebelik döneminde Ca düzeyinde fark bulundu
(p<0.05). Bu durumun ırklar arasındaki fötal gelişim farklılığına bağlı olarak şekillenebileceği ve
ayrıca doğum öncesi süt salgısının da ırklar arası
farklı sürelerde başlayabileceğini düşündürdü.
Fötal kemik yapısının oluşumunda ve laktasyonda
Ca seviyelerinin değişebileceği bilinmektedir (1, 9,
10).
Sonuç olarak; Ankara ve Van kedilerinin gebelik
ALT aktivitesi (p<0.01) ve Ca (p=0.05) düzeyi hariç
diğer tüm dönem ve biyokimyasal parametrelerde
istatistiksel olarak önemli farklılık olmadığı belirlendi (p>0.05). Irkların gebelik ve laktasyon dönemleri
bölünerek incelendiğinde; gebeliğin orta döneminde ALT aktivitesinde, geç gebelik döneminde
globulin ve Ca düzeylerinde ırklar arasındaki fark
anlamlı bulundu (p<0.05). Gebelik ve laktasyon
dönemi ALT ve AST aktiviteleri, glikoz, total kolesterol, albumin, Pi ve Mg düzeylerinin referans değerler arasında olduğu gözlendi. Buna karşın total
protein, globulin ve Ca düzeylerinin referans aralıkların üzerinde olduğu tespit edildi. Tüm kediler
değerlendirildiğinde laktasyon dönemindeki Mg
düzeyinin gebelikteki düzeye göre daha yüksek
olduğu belirlendi (p<0.01). Elde edilen bu değerlerin hem ülkemizin lokal ırklarının hem de yeterince
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veri bulunmayan kedi türünün gebelik ve laktasyon
dönemi kan biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacağı kanısına varıldı.
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