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Özet: Bu çalışmada, tokluların karayolu ile 5, 10 ve 24 saat süreyle taşınmasının bazı hematolojik ve biyokimyasal
parametreler üzerine etkisi araştırıldı. Araştırmada kullanılan 60 Akkaraman ırkı toklu bir kontrol üç deneme grubuna
ayrıldı. Kontrol grubundaki hayvanlar ağıllarında bırakılırken deneme grubundakiler ise 5 (grup I), 10 (grup II) ve 24
(grup III) saat süreyle karayolu ile taşındı. Kontrol grubu ve taşınan hayvanlardan taşıma sonrası kan örnekleri alınarak
hematolojik ve biyokimyasal parametrelerdeki değişimler değerlendirildi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında; 5, 10 ve
24 saat süreyle taşıma işlemi hayvanlarda glikoz düzeyi (P<0.01), akyuvar sayısı (P<0.001), nötrofil (P<0.001) ve
nötrofil/lenfosit (N/L) oranını (P<0.05) artırırken, lenfosit oranını ise azalttı (P<0.001). Araştırmada, 10 ve 24 saat sürey-
le taşınan hayvanlarda hematokrit oranı daha yüksek (P<0.05) bulundu. Serum trigliserit (P<0.01) ve kolesterol
(P<0.05) düzeylerinin 24 saat süreyle taşınan grupta diğer gruplara göre daha yüksek olduğu belirlendi. Diğer taraftan,
alyuvar sayısı, hemoglobin konsantrasyonu, monosit, eozinofil ve bazofil oranları ile total protein düzeyi, aspartat
aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT) ve alkalen fosfataz (ALP) enzim aktivitelerinin taşıma işleminden
istatistiksel olarak etkilenmediği (P>0.05) tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Biyokimyasal parametreler, hematolojik parametreler, taşıma, toklu

The Effect of Road Transport on Some Haematological and
Biochemical Parameters in Yearling Lambs

Summary: The aim of this study is to determine the effect of 5, 10 and 24 hours of road transport on some
haematological and biochemical parameters in yearling lambs. A total of 60 Akkaraman yearling lambs were divided
into four equal groups: control group (untransported), group I (transported for 5 hours), group II (transported for 10
hours), group III (transported for 24 hours). Blood samples were taken after road transport from all groups for some
haematological and biochemical parameters. Transportation for 5, 10 and 24 h increased glucose level (P<0.01),
leukocyte count (P<0.001), neutrophil (P<0.001) and neutrophil/lymphocyte (N/L) ratio (P<0.05), and decreased
lymphocyte ratio (P<0.001) when compared to control group. The levels of hematocrit were significantly higher
(P<0.05) in yearling lambs transported for 10 and 24 h than in control animals. Yearling lambs transported for 24 h had
greater serum triglyceride (P<0.01) and cholesterol (P<0.05) levels than the control animals. On the other hand,
erythrocyte count, hemoglobin concentration, monocyte, eosinophil and basophil ratio, total protein level, aspartate
aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), and alkaline phosphatase (ALP) activities were not
significantly (P>0.05) influenced by the transportation.
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Giriş

Hayvanlar pazarlama, besleme ve kesim gibi çeşit-
li nedenlerle bir yerden başka bir yere demiryolu,
denizyolu ve sıklıkla karayolu ile taşınırlar. Taşın-
ma sırasında, yol ve hava durumu, aracın hızı,
taşıma süresi, sıkışıklık, hareketsizlik, sosyal hiye-
rarşi, susuzluk, açlık, dehidrasyon ve yorgunluk
gibi birçok faktör hayvanlarda strese neden olur
(12, 13, 28). Taşıma stresi hayvanların
homeostazisini ve metabolizmasını değiştirerek
verim kayıplarına yol açar, hastalıklara karşı diren-
ci azaltır ve aynı zamanda hayvan refahını olum-
suz yönde etkiler (3, 5). Hayvan stres oluşturan
faktörlerle başa çıkabilmek için savunma mekaniz-

masını devreye sokar. Taşıma sırasında
homeostazisi tehlikeye sokan stres faktörleri mer-
kezi sinir sistemi tarafından algılanarak strese kar-
şı fizyolojik yanıt geliştirilir (5). Stresin şiddetine
bağlı olarak salınımı artan stres hormonları hay-
vanda birtakım fizyolojik ve biyokimyasal paramet-
relerde değişikliklere neden olur (8, 22). Taşıma
sırasında refah ve sağlığı etkileyen en önemli fak-
törlerden birisi de taşıma süresidir (10). Ancak,
kısa ya da uzun süreli taşıma işlemine maruz bıra-
kılan koyunlarda stresin neden olduğu hematolojik
ve biyokimyasal parametrelerdeki değişiklikler ko-
nusunda yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle
araştırmada, farklı taşıma sürelerinin (5, 10 ve 24
saat) toklularda bazı hematolojik ve biyokimyasal
parametrelerde oluşturduğu değişikliklerin incelen-
mesi amaçlanmıştır.Geliş Tarihi/Submission Date : 21.03.2011
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Gereç ve Yöntem

Araştırma, günlük ortalama sıcaklığın 23ºC olduğu
Haziran ayında ve 60 adet, kırkılmış, erkek Akka-
raman toklu üzerinde gerçekleştirildi. Hayvanlar
sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kayseri
ilinde bulunan bir üreticiden satın alınarak Erciyes
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Uygula-
ma Çiftliği’ne nakledildi. Taşıma öncesi hayvanlar
dinlenme ve adaptasyon için 10 gün süreyle 0.7
m2/baş sıklığında barındırıldı. Daha sonra hayvan-
lar 15’erli 3 taşıma grubu ile 15 hayvandan oluşan
1 kontrol grubu olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Taşı-
nacak hayvanlar (15x3=45 toklu) kamyona 0.35
m2/baş sıklıkta olacak şekilde yüklenip 5, 10 ve 24
saat süreyle taşınırken, kontrol grubu hayvanlar
ise aynı sıklıkta çiftlikte tutuldu. Yirmi dört saat
süreyle taşınacak hayvanlar 14 saat süreyle taşın-
dıktan sonra yem ve su verilerek bir saat dinlendi-
rildi (25). Araştırmanın etik onayı Erciyes Üniversi-
tesi yerel etik kurulunun 080 no’lu kararıyla alındı.

Kontrol ve taşınan hayvanların taşıma sonrasında
Vena jugularis’ inden antikoagulanlı ve
antikoagulan içermeyen tüplere kan örnekleri alın-
dı. Antikoagulanlı kanlar hematolojik parametreler
için kullanılırken antikoagulansız kanlar ise
biyokimasal analizler için 5000 devirde 10 dakika
santrifüj edilerek serumları çıkarıldı ve serumlar
analiz yapılıncaya kadar -20ºC’de saklandı.

İncelenen hematolojik parametrelerden alyuvar ve
akyuvar sayıları ile hematokrit değer, hemoglobin
miktarı ve lökosit alt tipleri klasik metotlara göre
(16) değerlendirildi. Serum glikoz, trigliserit, total
protein ve kolesterol düzeyleri ile AST, ALT ve
ALP enzim aktiviteleri ticari kitler (Chema, Italy) ile
spektrofotometrik olarak ölçüldü.

Çalışmada elde edilen verilerin istatistik değerlen-
dirmeleri bilgisayar paket programı SPSS for
Windows 12.0 paket programı ile yapıldı. Verilerin
normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov
testi ile test edildikten sonra gruplar arasında fark-
lılığın önem kontrolünde tek yönlü varyans analizi
(One-Way ANOVA) ve farkın anlamlı olduğu du-
rumlarda çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey
HSD testi kullanıldı. Araştırma sonucunda elde
edilen ortalama değerler X ± Sx olarak gösterildi.

Bulgular

Kontrol grubu ile 5, 10 ve 24 saat süreyle taşınan
gruplara ait hematolojik ve biyokimyasal değerler
Tablo 1 ve 2’ de sunuldu.

Hematolojik parametrelerden hematokrit değer ile
akyuvar sayısı, lenfosit ve nötrofil oranlarının taşı-

ma sürelerinden etkilendiği gözlendi. Kontrol grubu
ile karşılaştırıldığında 10 ve 24 saat süreyle taşı-
nan grubun hematokrit değerinin daha yüksek ol-
duğu (P<0.05) belirlenirken, kontrol grubu ile 5
saat süreyle taşınan grup arasında ise önemli bir
farklılık görülmedi (P>0.05). Araştırmada, taşınan
grupların akyuvar sayısı ile nötrofil oranının kontrol
grubuna göre daha yüksek (P<0.001), lenfosit ora-
nının ise daha düşük (P<0.001) olduğu tespit edil-
di. Benzer şekilde önemli bir stres göstergesi ola-
rak kabul edilen N/L oranında taşıma süresiyle
doğru orantılı olarak anlamlı bir yükselme (P<0.05)
saptandı. Diğer taraftan, hematolojik parametreler-
den alyuvar sayısı, hemoglobin konsantrasyonu,
monosit, eozinofil ve bazofil oranlarına taşınma
işleminin etkisinin istatistiksel olarak önemli olma-
dığı (P>0.05) belirlendi.

Biyokimyasal parametreler açısından elde edilen
bulgular istatistiksel olarak değerlendirildiğinde,
glikoz, trigliserit ve kolesterol değerlerinin taşıma
sürelerinden etkilendiği görüldü (Tablo 2). Sonuç-
lara göre 5, 10 ve 24 saat taşınan grupların glikoz
değerlerinin kontrol grubuna göre daha yüksek
olduğu (P<0.01) belirlendi. Gruplar trigliserit ve
kolesterol verileri açısından karşılaştırıldığında,
kontrol grubuna göre en yüksek değer 24 saat
süreyle taşınan hayvanlarda kaydedildi. On saat
süreyle taşınan hayvanların trigliserit ve kolesterol
değerlerinde gözlenen yükselmenin kontrol ve 5
saat süreyle taşınan gruplara göre istatistiksel ola-
rak önemli olmadığı (P>0.05) tespit edildi. Diğer
biyokimyasal parametrelerde kontrol grubuna göre
anlamlı bir değişiklik saptanmadı.

Tartışma ve Sonuç

Çalışmada kontrol grubundan elde edilen hemato-
lojik ve biyokimyasal verilerin normal sınırlar içinde
(17, 29) olduğu gözlendi. Taşıma stresi hayvanlar-
da hipotalamustan kortikotropin salgılatıcı hormon
(CRH) salınmasına neden olur. Kortikotropin salgı-
latıcı hormon ön hipofize gelerek buradan
adrenokortikotrop hormon (ACTH) salınımını uya-
rır. Salınan ACTH, böbrek üstü bezi korteksinden
başlıca kortizol ve diğer glikokortikoit hormonların
salınımına neden olur. Aynı zamanda strese cevap
olarak böbrek üstü bezi medullasından epinefrin
hormonu salınır. Kanda seviyesi artan kortizol hor-
monu kemik iliğini uyararak akyuvar alt tiplerinden
nötrofil sayısını artırırken lenfosit sayısını ise azal-
tır (8, 30). Koyunların taşınmasında en stresli evre-
nin başlangıç evresi olduğu ve bu dönemde strese
giren hayvanların plazma kortizol düzeylerinde
hızlı bir atış olduğu bildirilmiştir (13). Cockram ve
ark. (6) tarafından koyunlarda yapılan bir çalışma-

da plazma kortizol düzeyinin taşınmayı takip eden
ilk 20 dakikada arttığı ve 24 saate kadar yüksek
düzeyde seyrettiği bildirilmiştir. Araştırmada elde
edilen bulgular, Holştayn ırkı düvelerde yapılan bir
çalışmada (19) 4 saatlik taşımanın nötrofil sayısını
artırırken lenfosit blastogenezisini baskıladığı yö-
nündeki bildirimler ile 4 saat süreyle taşımanın
domuzlarda lenfopeniye yol açtığı (1) bildirimleriyle
uyum içindedir. Taşıma stresinin sığırlarda da ben-
zer etkiye neden olduğu bildirilmektedir (28).
Nötrofil oranındaki bu artış; plazmada seviyesi
yükselen kortizol hormonu tarafından kemik iliğinin
uyarılması sonucu nötrofillerin kemik iliğinden kan
dolaşımına girişinin artmasından kaynaklanabilir
(7). Ayrıca stresin immunosupressif etkisine karşı
vücudun direncini artırmak amacıyla nötrofil sayısı-
nın arttığı düşünülmektedir. Lenfosit sayısındaki
azalmanın da taşıma stresine bağlı salınımı uyarı-
lan ACTH veya kortizol tarafından lenfoid dokula-
rın baskılanmasına bağlı olduğu (8, 30) kanısına
varılmıştır.

Nötrofil/Lenfosit oranı koyun (15), keçi (23), sığır
(9) ve kanatlı (31) gibi evcil hayvanlarda stresin
önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Çalışmada N/L oranında taşıma süresine bağlı
olarak görülen artış Schaefer ve ark. (26) ile
Kegley ve ark. (11)’nın bildirimleriyle benzerlik
göstermektedir. Çalışmada taşınan grupların akyu-
var sayılarının kontrol grubundan daha yüksek
bulunması, kortizolün uyarıcı etkisine bağlı olarak
nötrofil sayısındaki artıştan kaynaklanabilir. Dört
saat süreyle taşınan domuzlarda (1) ve danalarda
(4) akyuvar sayısında artış görülmesi de bulguları-
mızı destekler niteliktedir.

Çalışmada kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 24
saat süreyle taşınan grubun eozinofil oranında bir
artma gözlenmesine rağmen bu artış istatistiksel
olarak anlamlı bulunmadı. Bu sonuç, Adenkola ve
ark. (1) nın domuzlarda tespit ettikleri eozinofil
sayısındaki artma ile benzerlik gösterirken,  Nwe
ve ark. (20)’ nın keçilerde ve Minka ve Ayo (18)’
nun piliçlerde elde ettikleri eozinofil sayısındaki
azalma yönündeki verileriyle uyuşmamaktadır.
Çalışmada, eozinofil gibi monosit, ve bazofil oran-
larının da taşıma sürelerinden etkilenmediği sap-
tandı.  Bulgularımızdan farklı olarak taşımayı taki-
ben domuzlarda monositozis oluştuğu bildirilmiştir
(1). Yukarıdaki çalışmalarda gözlenen bu farklılık,
hayvan türüne veya taşıma şartlarına (sıcaklık,
yoğunluk, süre, sarsıntı vb.) bağlanabilir (3).

Kemik iliğinden alyuvar oluşumunu indükleyen
başlıca hormon eritropoetin olmakla birlikte
kortizolün de alyuvar sayısında hafif bir artışa ne-
den olabileceği bildirilmektedir (8). Ancak çalışma-

mızda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında taşıma
süresi arttıkça alyuvar sayısının da arttığı ancak
bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı göz-
lendi. Bu hafif artış, sempato-adrenal sistemin akti-
vasyonuna bağlı olarak dalağın kontraksiyonu so-
nucu reserve alyuvarların dolaşıma geçmesinden
kaynaklanabilir (14). Taşıma sırasında hayvanların
su içmelerinin kısıtlanması, idrar, dışkı ve terleme
yoluyla sıvı kaybı sonucu oluşan dehidrasyonun
derecesine bağlı olarak hematokrit düzeyleri artar
(26). Çalışmada, taşıma süresi arttıkça
dehidrasyon derecesinin artmasına bağlı olarak
hematokrit değerde önemli bir artma gözlenmiştir.
Bu artışın, 5 saat taşınan hayvanlarda kontrol gru-
buna göre istatistiksel olarak anlamsız olduğu bu-
lunurken 10 ve 24 saat taşınan hayvanlarda ise
anlamlı olduğu saptanmıştır. Hematokrit değerdeki
bu artış sıvı kaybına bağlanabilir. Benzer şekilde,
Avcı ve ark. (2) tarafından 5 saat süreyle nakil
işlemine tabi koyunlarda, hemoglobin ve
hematokrit değerlerinde önemli bir değişiklik bulu-
namamıştır.

Hayvanlarda strese karşı plazma kortizol ve epi-
nefrin düzeyinin yükselmesi kan glikoz düzeyini
yükseltir (8, 30). Bu nedenle kan glikoz düzeyinde-
ki artma önemli bir stres ölçütü olarak kabul edil-
mektedir (21, 24). Koyunların taşınmasında en
stresli evrenin başlangıç evresi olduğu göz önünde
tutulduğunda, strese giren hayvanların kalp atım
sayısı, kortizol ve glikoz düzeylerindeki artışın da
aynı dönemde denk geldiği gözlemlenmiştir (14).
Araştırmamızda 5, 10 ve 24 saat süreyle taşınan
koyunların glikoz düzeylerinde kontrol grubuna
göre anlamlı bir artma tespit edilmiş olup, kan gli-
kozundaki bu artış, strese cevap olarak salınımı
artan kortizol ve epinefrin hormonlarının
glikojenolizisi artırmasından kaynaklanmaktadır
(27). Taşıma süresine bağlı kan glikoz tablosunda
gözlenen bu farklılık, 5, 10 ve 24 saatlik taşımalar-
da kortizol hormonunun glikoz kullanımını artırmak
amacıyla glikojenolizisi uyardığını göstermektedir.
Avcı ve ark. (2), 5 saat süreyle taşınan koyunlarda
glikoz değerinin kontrol değerlerine göre bir artma
gösterdiği ancak bu artışın istatistiksel olarak an-
lamlı olamadığını bildirmişlerdir.

Strese fizyolojik cevap olarak kanda miktarı artan
glikokortikoit hormonları, glikozdan başka trigliserit
ve kolesterolün plazma seviyelerini de artırır.
Kortizol, yağ dokudan plazmaya yağ asitlerinin
geçişini artırır (30). Araştırmada da bu artışın 24
saatlik taşıma sonrasında gerçekleştiği belirlen-
miştir.

Plazma protein değerleri açısından veriler incelen-
diğinde gruplar arasında istatistiksel olarak önemli
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edilen ortalama değerler X ± Sx olarak gösterildi.

Bulgular

Kontrol grubu ile 5, 10 ve 24 saat süreyle taşınan
gruplara ait hematolojik ve biyokimyasal değerler
Tablo 1 ve 2’ de sunuldu.

Hematolojik parametrelerden hematokrit değer ile
akyuvar sayısı, lenfosit ve nötrofil oranlarının taşı-

ma sürelerinden etkilendiği gözlendi. Kontrol grubu
ile karşılaştırıldığında 10 ve 24 saat süreyle taşı-
nan grubun hematokrit değerinin daha yüksek ol-
duğu (P<0.05) belirlenirken, kontrol grubu ile 5
saat süreyle taşınan grup arasında ise önemli bir
farklılık görülmedi (P>0.05). Araştırmada, taşınan
grupların akyuvar sayısı ile nötrofil oranının kontrol
grubuna göre daha yüksek (P<0.001), lenfosit ora-
nının ise daha düşük (P<0.001) olduğu tespit edil-
di. Benzer şekilde önemli bir stres göstergesi ola-
rak kabul edilen N/L oranında taşıma süresiyle
doğru orantılı olarak anlamlı bir yükselme (P<0.05)
saptandı. Diğer taraftan, hematolojik parametreler-
den alyuvar sayısı, hemoglobin konsantrasyonu,
monosit, eozinofil ve bazofil oranlarına taşınma
işleminin etkisinin istatistiksel olarak önemli olma-
dığı (P>0.05) belirlendi.

Biyokimyasal parametreler açısından elde edilen
bulgular istatistiksel olarak değerlendirildiğinde,
glikoz, trigliserit ve kolesterol değerlerinin taşıma
sürelerinden etkilendiği görüldü (Tablo 2). Sonuç-
lara göre 5, 10 ve 24 saat taşınan grupların glikoz
değerlerinin kontrol grubuna göre daha yüksek
olduğu (P<0.01) belirlendi. Gruplar trigliserit ve
kolesterol verileri açısından karşılaştırıldığında,
kontrol grubuna göre en yüksek değer 24 saat
süreyle taşınan hayvanlarda kaydedildi. On saat
süreyle taşınan hayvanların trigliserit ve kolesterol
değerlerinde gözlenen yükselmenin kontrol ve 5
saat süreyle taşınan gruplara göre istatistiksel ola-
rak önemli olmadığı (P>0.05) tespit edildi. Diğer
biyokimyasal parametrelerde kontrol grubuna göre
anlamlı bir değişiklik saptanmadı.

Tartışma ve Sonuç

Çalışmada kontrol grubundan elde edilen hemato-
lojik ve biyokimyasal verilerin normal sınırlar içinde
(17, 29) olduğu gözlendi. Taşıma stresi hayvanlar-
da hipotalamustan kortikotropin salgılatıcı hormon
(CRH) salınmasına neden olur. Kortikotropin salgı-
latıcı hormon ön hipofize gelerek buradan
adrenokortikotrop hormon (ACTH) salınımını uya-
rır. Salınan ACTH, böbrek üstü bezi korteksinden
başlıca kortizol ve diğer glikokortikoit hormonların
salınımına neden olur. Aynı zamanda strese cevap
olarak böbrek üstü bezi medullasından epinefrin
hormonu salınır. Kanda seviyesi artan kortizol hor-
monu kemik iliğini uyararak akyuvar alt tiplerinden
nötrofil sayısını artırırken lenfosit sayısını ise azal-
tır (8, 30). Koyunların taşınmasında en stresli evre-
nin başlangıç evresi olduğu ve bu dönemde strese
giren hayvanların plazma kortizol düzeylerinde
hızlı bir atış olduğu bildirilmiştir (13). Cockram ve
ark. (6) tarafından koyunlarda yapılan bir çalışma-

da plazma kortizol düzeyinin taşınmayı takip eden
ilk 20 dakikada arttığı ve 24 saate kadar yüksek
düzeyde seyrettiği bildirilmiştir. Araştırmada elde
edilen bulgular, Holştayn ırkı düvelerde yapılan bir
çalışmada (19) 4 saatlik taşımanın nötrofil sayısını
artırırken lenfosit blastogenezisini baskıladığı yö-
nündeki bildirimler ile 4 saat süreyle taşımanın
domuzlarda lenfopeniye yol açtığı (1) bildirimleriyle
uyum içindedir. Taşıma stresinin sığırlarda da ben-
zer etkiye neden olduğu bildirilmektedir (28).
Nötrofil oranındaki bu artış; plazmada seviyesi
yükselen kortizol hormonu tarafından kemik iliğinin
uyarılması sonucu nötrofillerin kemik iliğinden kan
dolaşımına girişinin artmasından kaynaklanabilir
(7). Ayrıca stresin immunosupressif etkisine karşı
vücudun direncini artırmak amacıyla nötrofil sayısı-
nın arttığı düşünülmektedir. Lenfosit sayısındaki
azalmanın da taşıma stresine bağlı salınımı uyarı-
lan ACTH veya kortizol tarafından lenfoid dokula-
rın baskılanmasına bağlı olduğu (8, 30) kanısına
varılmıştır.

Nötrofil/Lenfosit oranı koyun (15), keçi (23), sığır
(9) ve kanatlı (31) gibi evcil hayvanlarda stresin
önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Çalışmada N/L oranında taşıma süresine bağlı
olarak görülen artış Schaefer ve ark. (26) ile
Kegley ve ark. (11)’nın bildirimleriyle benzerlik
göstermektedir. Çalışmada taşınan grupların akyu-
var sayılarının kontrol grubundan daha yüksek
bulunması, kortizolün uyarıcı etkisine bağlı olarak
nötrofil sayısındaki artıştan kaynaklanabilir. Dört
saat süreyle taşınan domuzlarda (1) ve danalarda
(4) akyuvar sayısında artış görülmesi de bulguları-
mızı destekler niteliktedir.

Çalışmada kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 24
saat süreyle taşınan grubun eozinofil oranında bir
artma gözlenmesine rağmen bu artış istatistiksel
olarak anlamlı bulunmadı. Bu sonuç, Adenkola ve
ark. (1) nın domuzlarda tespit ettikleri eozinofil
sayısındaki artma ile benzerlik gösterirken,  Nwe
ve ark. (20)’ nın keçilerde ve Minka ve Ayo (18)’
nun piliçlerde elde ettikleri eozinofil sayısındaki
azalma yönündeki verileriyle uyuşmamaktadır.
Çalışmada, eozinofil gibi monosit, ve bazofil oran-
larının da taşıma sürelerinden etkilenmediği sap-
tandı.  Bulgularımızdan farklı olarak taşımayı taki-
ben domuzlarda monositozis oluştuğu bildirilmiştir
(1). Yukarıdaki çalışmalarda gözlenen bu farklılık,
hayvan türüne veya taşıma şartlarına (sıcaklık,
yoğunluk, süre, sarsıntı vb.) bağlanabilir (3).

Kemik iliğinden alyuvar oluşumunu indükleyen
başlıca hormon eritropoetin olmakla birlikte
kortizolün de alyuvar sayısında hafif bir artışa ne-
den olabileceği bildirilmektedir (8). Ancak çalışma-

mızda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında taşıma
süresi arttıkça alyuvar sayısının da arttığı ancak
bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı göz-
lendi. Bu hafif artış, sempato-adrenal sistemin akti-
vasyonuna bağlı olarak dalağın kontraksiyonu so-
nucu reserve alyuvarların dolaşıma geçmesinden
kaynaklanabilir (14). Taşıma sırasında hayvanların
su içmelerinin kısıtlanması, idrar, dışkı ve terleme
yoluyla sıvı kaybı sonucu oluşan dehidrasyonun
derecesine bağlı olarak hematokrit düzeyleri artar
(26). Çalışmada, taşıma süresi arttıkça
dehidrasyon derecesinin artmasına bağlı olarak
hematokrit değerde önemli bir artma gözlenmiştir.
Bu artışın, 5 saat taşınan hayvanlarda kontrol gru-
buna göre istatistiksel olarak anlamsız olduğu bu-
lunurken 10 ve 24 saat taşınan hayvanlarda ise
anlamlı olduğu saptanmıştır. Hematokrit değerdeki
bu artış sıvı kaybına bağlanabilir. Benzer şekilde,
Avcı ve ark. (2) tarafından 5 saat süreyle nakil
işlemine tabi koyunlarda, hemoglobin ve
hematokrit değerlerinde önemli bir değişiklik bulu-
namamıştır.

Hayvanlarda strese karşı plazma kortizol ve epi-
nefrin düzeyinin yükselmesi kan glikoz düzeyini
yükseltir (8, 30). Bu nedenle kan glikoz düzeyinde-
ki artma önemli bir stres ölçütü olarak kabul edil-
mektedir (21, 24). Koyunların taşınmasında en
stresli evrenin başlangıç evresi olduğu göz önünde
tutulduğunda, strese giren hayvanların kalp atım
sayısı, kortizol ve glikoz düzeylerindeki artışın da
aynı dönemde denk geldiği gözlemlenmiştir (14).
Araştırmamızda 5, 10 ve 24 saat süreyle taşınan
koyunların glikoz düzeylerinde kontrol grubuna
göre anlamlı bir artma tespit edilmiş olup, kan gli-
kozundaki bu artış, strese cevap olarak salınımı
artan kortizol ve epinefrin hormonlarının
glikojenolizisi artırmasından kaynaklanmaktadır
(27). Taşıma süresine bağlı kan glikoz tablosunda
gözlenen bu farklılık, 5, 10 ve 24 saatlik taşımalar-
da kortizol hormonunun glikoz kullanımını artırmak
amacıyla glikojenolizisi uyardığını göstermektedir.
Avcı ve ark. (2), 5 saat süreyle taşınan koyunlarda
glikoz değerinin kontrol değerlerine göre bir artma
gösterdiği ancak bu artışın istatistiksel olarak an-
lamlı olamadığını bildirmişlerdir.

Strese fizyolojik cevap olarak kanda miktarı artan
glikokortikoit hormonları, glikozdan başka trigliserit
ve kolesterolün plazma seviyelerini de artırır.
Kortizol, yağ dokudan plazmaya yağ asitlerinin
geçişini artırır (30). Araştırmada da bu artışın 24
saatlik taşıma sonrasında gerçekleştiği belirlen-
miştir.

Plazma protein değerleri açısından veriler incelen-
diğinde gruplar arasında istatistiksel olarak önemli
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bir fark tespit edilemedi. Bulgularımızla uyumlu
olarak, 24 saat süreyle taşınan koyunlarda da
plazma protein düzeylerinde önemli bir değişiklik
belirlenmemiştir (14). Avcı ve ark. (2) da bulguları-
mıza paralel şekilde 5 saat nakil işlemine maruz
bırakılan koyunlarda protein değerinde önemli bir
değişiklik gözlenmediğini bildirmişlerdir. Ancak
Fransa’da 24 saat süreyle taşınan koyunların plaz-
ma protein seviyelerinde ise yaklaşık %10’ luk bir
artış kaydedilmiştir (10). Protein değerinde gözle-
nen bu farklılık sıcaklık, sıkışıklık, ırk ve yaş gibi
çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

Araştırmada taşıma süresine bağlı olarak karaci-
ğer enzim aktivitesinde önemli bir değişiklik tespit
edilememesi Cockram ve ark. (6)’nın 24 saat sü-
reyle taşınan koyunlarda AST aktivitesinde her-
hangi bir değişiklik olmadığı bildirimleriyle uyum
içerisindedir. Bulgularımızdan farklı olarak domuz-
larda yapılan bir çalışmada (1), taşımadan sonra
ALP ve AST enzim değerlerinde artma gözlendiği
ve bu artışın taşıma stresinin neden olduğu
hepatosellüler hasar ve musküler dejenerasyon-
dan kaynaklanabileceği ileri sürülmüştür. Çalışma-
larda gözlenen farklılık hayvan türüne veya taşıma
koşullarına bağlanabilir. Nitekim sıkışıklık, vurma
ve çarpma gibi fiziksel etkiler kas hasarlarına eden
olarak özellikle AST düzeyinde artışlara neden olur
(17).

Sonuç olarak, karayolu ile yapılan taşımanın toklu-
larda hematokrit değer, akyuvar sayısı, lenfosit ve
nötrofil oranı ile glikoz, trigliserit ve kolesterol dü-
zeylerini artırdığı belirlenmesine rağmen anılan
parametrelerdeki değişimlerin normal referans
sınırlarında seyretmesi taşıma stresinin hayvan
sağlığı ve refahını tehdit edecek düzeye ulaşmadı-
ğını göstermektedir.
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larda yapılan bir çalışmada (1), taşımadan sonra
ALP ve AST enzim değerlerinde artma gözlendiği
ve bu artışın taşıma stresinin neden olduğu
hepatosellüler hasar ve musküler dejenerasyon-
dan kaynaklanabileceği ileri sürülmüştür. Çalışma-
larda gözlenen farklılık hayvan türüne veya taşıma
koşullarına bağlanabilir. Nitekim sıkışıklık, vurma
ve çarpma gibi fiziksel etkiler kas hasarlarına eden
olarak özellikle AST düzeyinde artışlara neden olur
(17).

Sonuç olarak, karayolu ile yapılan taşımanın toklu-
larda hematokrit değer, akyuvar sayısı, lenfosit ve
nötrofil oranı ile glikoz, trigliserit ve kolesterol dü-
zeylerini artırdığı belirlenmesine rağmen anılan
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