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ÖZET 

Bu çalışmada, ineklerde gebelik boyunca ve doğum sonrasında serum kolesterol, trigliserit, total protein, albumin, globulin, 
A:G oranı, düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol (LDL-C), çok düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol (VLDL-C), yüksek 
dansiteli lipoprotein-kolesterol (HDL-C), AST, ALT, LDH ve CK düzeylerinin değişip değişmediğinin ortaya konulması 
amaçlandı. Materyal olarak, yaşları 3-8 arasında değişen toplam 12 inek kullanıldı. Biyokimyasal parametreler, atomik 
absorbsiyon spektrofotometresinde (Olympus AU 600 model) ticari kitler kullanılarak tayin edildi. 

Doğum sonrası total protein, albumin, globulin ve LDL-C düzeylerinde azalma olmasına rağmen, doğum öncesine göre 
istatistiki açıdan bir farkın (P>0,05) olmadığı tespit edildi. Kolesterol düzeyinin gebeliğin 6. ayından 9. ayına kadar azalma 
eğilimi gösterdiği, en düşük düzeye doğumda ulaştığı, 6 ve 7. ay değerlerinin doğum sonrasına göre yüksek (P<0,05) olduğu 
belirlendi. Doğum sonrası trigliserit düzeyleri doğum öncesine göre düşük (P<0,001) bulundu. HDL-C düzeyinin gebeliğin 
sonuna doğru arttığı ve doğum sonrası tekrar azaldığı tespit edildi (P<0,05). Prepartum ve postpartum dönemede, VLDL-C 
seviylerinin değişmediği görüldü (P>0,05). Doğum sonrasında doğum öncesine göre serum AST, ALT ve LDH düzeylerinde 
önemsiz (P>0,05) artışlar, CK düzeyinde ise önemli (P<0,05) artışlar gözlendi.  

Sonuç olarak, doğumda kolesterol ve trigliserit düzeylerinin doğum öncesi aylara göre azaldığı, HDL-C ve CK düzeylerinin 
artış gösterdiği, ancak total protein, albumin, globulin, LDL-C ve VLDL-C, AST, ALT ve LDH düzeylerinde önemli bir 
değişikliğin olmadığı tespit edildi.  

Anahtar Kelimeler: Biyokimyasal parametre,  Gebelik, Postpartum, ,İnek.  

ABSTRACT  
Investigation of Important Biochemical and Enzymatic Parameters during Pregnancy and Postpartum Stages in 
Cows 
The aim of this study was to determine the levels of serum cholesterol, triglyceride, total protein, albumin, globulin, low 
density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), very low density lipoprotein-cholesterol (VLDL-C) and high density lipoprotein-
cholesterol (HDL-C) during pregnancy and postpartum periods. As material, 12 cows from 3-8 years of age were used. 
Biochemical parameters were analysed by using commercial kits at the atomic absorption spectrophotometry (Olympus AU 
600 model).  
 Although total protein, albumin, globulin and LDL-C levels decreased at parturation than the prepartum stage, no statistical 
difference (P>0.05) was observed.  Cholesterol level exhibited decrease trends after the 6th month of pregnancy reaching the 
lowest level at parturation. The values of 6 and 7 months were higher than postpartum (P<0.05). Levels of triglyceride in 
postpartum were lower than prepartum (P<0.001). Serum HDL-C levels increased towards the end of pregnancy and 
decreased again after parturation (P<0.05). Levels of VLDL-C at prepartum and pospartum stages did not change (P>0.05).  
Insignificant increases were found for serum ALT, AST and LDH levels during pregnancy, compared with postpartum period 
(P>0.05). Serum CK level increased significantly after parturition (P<0.05). 
In conclusion, it was seen that HDL-C and CK levels increased while cholesterol and triglyceride levels decreased at 
parturition than pregnancy. Total protein, albumin, globulin, LDL-C, VLDL-C, ALT, AST and LDH levels didnot show 
significant difference before and after parturition. 
Key Words: Biochemical parameters, Pregnancy, Postpartum, Cows. 

GİRİŞ

İneklerde, serum kolesterol, trigliserit ve total 
protein düzeylerinin doğuma yakın ve erken 
laktasyon döneminde dalgalanma gösterdiği ve 

üreme performansını önemli oranda etkilediği 
belirtilmektedir (1-3). Ovaryumda steroid 
üretiminde prokürsör olarak kabul edilen kolesterol 
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ineklerde üremeyi etkiliyebilir (4). Lipid ve 
lipoprotein (LDL-C, VLDL-C ve HDL-C) profili, 
hayvanların beslenme ve sağlık durumunu 
değerlendirmede ve doğum öncesi ve sonrası 
metabolik hastalıkları (ketosiz, abomasum 
deplasmanı ve hipokalsemi) teşhis etmede 
kullanılmaktadır. Doğum öncesi dönemde, inek, 
koyun, domuz ve poni kısraklarında serum lipid ve 
lipoprotein düzeylerinde önemli değişikliklerin 
olduğu bildirilmektedir (5, 6). İlerleyen gebelikte 
artan enerji ihtiyacını karşılamak için, vücuttaki 
protein ve karbonhidrat rezervlerine görev düşer. Bu 
durumda reversibil bir reaksiyonla transaminazlar 
(AST ve ALT) önemli rol oynarlar (7). Bu 
enzimlerin gebeliğin sağlıklı devam etmesi için 
önemli olduğu da bildirilmiştir (8). AST ve ALT 
aktiviteleri, implantasyon, embriyo yaşamı, 
büyüme, uterusta karbonhidrat metabolizması ve 
glikojen depolanması ile yakından ilişkilidir (9). 
Fötusun vücudunun yapısal elemanlarının oluşumu 
sırasında, AST ve ALT sentezinde hızlı bir artış 
meydana geldiği bildirilmiştir (10). Bazı 
araştırmacılar (8, 11, 12), AST ve ALT düzeylerinin 
gebe hayvanlarda gebe olmayanlara göre daha 
yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Doğum sonrası 
serum AST ve CK düzeylerinin gebeliğe göre 
yüksek olduğu bildirilmiştir (13). 

Bu çalışmada, sağlıklı ineklerde gebelik boyunca 
ve doğum sonrasında serum kolesterol, trigliserit, 
total protein, albumin, globulin, LDL-C, VLDL-C, 
HDL-C, AST, ALT, LDH ve CK düzeylerinin 
değişip değişmediğinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır.  

GEREÇ ve YÖNTEM 

Bu çalışmada, yaşları 3-8 arasında değişen 
toplam 12 baş (5 Holstein, 5 Esmer ve 2 Simmental) 
inek kullanıldı. Materyal, Fırat Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama 
Çiftliğinde bulunan sağlıklı hayvanlar arasından 
seçildi. Bütün hayvanlar aynı bakım ve beslenme 
şartları altında idi.  

Hayvanlara verilen konsantre yemin bileşiminde: 
% 93,75 kuru madde; % 5,09 ham kül; % 9,75 ham 
selüloz; % 15,18 ham protein; % 5,80 ham yağ; % 
88,66 organik madde; % 70,50 arpa; 17,50 % 
ayçiçeği küspesi; % 7,50 soya; % 3,00 mermer tozu; 
% 0,50 DCP (dicalsium fosfat); % 0,50 tuz; % 0,25 
vitamin ve 0,25 % iz mineral bulunuyordu. Kaba 
yem bileşimi: kuru madde % 95,20; ham kül % 9,47; 
ham selüloz % 35,00; ham protein % 3,30; ham yağ 
% 3,20 ve organik madde % 85,73 içeriyordu. Bütün 
hayvanlara yukarıda içeriği verilen rasyondan sabah 
ve akşam olmak üzere günde iki defa verildi. 

Hayvanların östrüsleri PGF2α (Estrumate, Sanofi 
DİF) ile senkronize edildi. Östrüs gösteren inekler 
doğal olarak tohumlandı. Tohumlama sonrası 30. 
günde her hayvandan vena jugularisten steril kan 
alma tüplerine 10 ml kan örneği alındı. Hayvanların 
gebelikleri 30-35. günler arasında B mod 
ultrasonografi (100 Falco, Pie Medical) ile tespit 
edildi. Daha sonra gebelik boyunca her ay ve 
doğumdan sonra 24 saat içinde kan örnekleri alındı. 
Alınan kan örnekleri 2 saat süre ile oda sıcaklığında 
tutulduktan sonra, 3000 devirde 15 dakika süre ile 
santrifuj edilerek serumlar elde edildi. Serumlar 
analizler yapılıncaya kadar -20 ºC’de derin 
dondurucuda muhafaza edildi. 

Alınan kan serumu örneklerinde kolesterol, 
trigliserit, düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol 
(LDL-C), çok düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol 
(VLDL-C), yüksek dansiteli lipoprotein-kolesterol 
(HDL-C), total protein, albumin, globulin, AST, 
ALT, LDH ve CK düzeyleri Olympus AU 600 
model atomik absorbsiyon spektrofotometresinde 
ticari kitler (Randox Laboratories Ltd., UK) 
kullanılarak tayin edildi. 

İstatatistiksel hesaplamalarda, gebelik dönemleri 
arasındaki farklılık varyans analizi metodu, farkın 
önemlilik kontrolü ise Duncan testine göre yapıldı 
(14). 

BULGULAR 

Bu çalışmada, 12 ineğe ait ortalama serum 
kolesterol, trigliserit, LDL-C, VLDL-C, HDL-C, 
total protein, albumin ve globulin düzeyleri ve aylara 
göre farklılıklar Tablo 1’de ve kan serumlarındaki 
AST, ALT, LDH ve CK düzeyleri Tablo 2’de 
sunulmaktadır. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, doğum sonrası serum 
kolesterol düzeyinin doğum öncesi 6 ve 7. aylara 
göre düşük (P<0,05), trigliserit seviyesinin ise 9. aya 
göre düşük (P<0,001) olduğu tespit edilirken, HDL-C 
seviyesinin gebeliğin sonuna doğru yükseldiği 
(P<0,05) belirlendi. Gebeliğin 6. ayından doğum 
sonrasına kadar serum LDL-C, total protein, albumin 
ve globulin seviyelerinde azalma olmasına rağmen, 
istatistiki olarak aralarındaki farkın önemli olmadığı 
(P>0,05) tespit edildi. Prepartum ve doğum sonrası 
serum VLDL-C düzeylerinde herhangi bir 
değişikliğin bulunmadığı belirlendi. Doğum 
sonrasında doğum öncesine göre AST, ALT ve LDH 
düzeylerinde bir artışın olduğu fakat bu artışların 
önemli (P>0,05) olmadığı, CK düzeyinde ise doğum 
sonrasında önemli (P<0,05) bir artışın olduğu 
gözlendi.
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Tablo 1: İneklerde prepartum ve postpartum dönemde  bazı biyokimyasal parametre düzeyleri. 

6 7 8 9 Doğum 
sonrası 

F 
Testi Biyokimyasal 

parametreler 
X±SE X±SE X±SE X±SE X±SE  

Kolesterol (mg/dl) 156.8±14.9 c 137.9±15. 9 bc 127.1±19.9 abc 99.4±10.2 ab 86.2±7.8 a * 

Trigliserit (mg/dl) 22.3±3.8 ab 21.4±3.2 ab 23.3±2.7 ab 26.4±2.8 b 14.5±2.4 a ** 

T.protein (g/dl) 7.60±0.24 7.46±0.23 7.53±0.36 7.06±0.26 6.88±0.25  

Albumin (g/dl) 3.14±0.09 3.17±0.09 3.07±0.10 3.04±0.09 2.92±0.16  

Globulin (g/dl) 4.46±0.28 4.20±0.24 4.53±0.41 3.94±0.35 3.96±0.29  

Albumin/Globulin 0.70 0.75 0.67 0.77 0.73  

LDLC (mg/ml) 25.4±6.5 25.2±2.6 26.6±2.1 31.3±6.2 21.0±1.9  

VDLC (mg/ml)   2.24±0.22 2.65±0.35 1.78±0.26 2.27±0.26 2.58±0.34  

HDLC (mg/ml) 98.9±9.1 ab 81.0±6.8 a 114.5±9.8 b 125.0±7.8 b 100.5±8.5 ab * 

Aynı satırda farklı harflerle temsil edilen değerler arasındaki fark önemlidir.  (*): P<0.05, (**): P<0.001  

 

 
Tablo 2: İneklerin gebelik boyunca ve doğum sonrası serum ALT, AST, LDH ve CK düzeyleri.  

 

Parametreler 

      

      Aylar 

AST 

(IU/L) 

 

     X ± Sx 

ALT 

(IU/L) 

 

   X ± Sx 

LDH 

(IU/L) 

 

X ± Sx 

CK 

(IU/L) 

 

     X ± Sx 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Doğum sonrası 

  92,6 ± 10,62 ab 

  81,8 ±   8,18 ab 

  80,8 ±   6,81 a 

  79,5 ±   8,34 a 

  79,5 ±   3,93 a 

  79,1 ±   3,50 a 

  78,4 ±   6,38 a 

  80,9 ±   3,54 a 

  82,0 ±   4,60 ab 

116,9 ± 25,22 b 

38,8 ± 5,99 e 

39,0 ± 3,16 e 

38,4 ± 3,08 e 

35,3 ± 4,23 de 

34,7 ± 2,40 de 

27,0 ± 1,70 bcd 

24,0 ± 1,91 abc 

20,0 ± 1,97 ab 

19,5 ± 1,69 a 

19,8 ± 1,90 a 

1115,4 ± 11,62 b 

  988,0 ± 12,73 ab 

  895,5 ± 93,14 ab 

  814,4 ± 71,59 a 

  707,6 ± 44,51a 

1902,5 ± 86,00c 

1904,6 ± 10,73c 

1959,7 ± 94,65c 

1970,5 ± 94,40c 

2213,7 ± 96,80c 

167,2 ± 23,61ab 

147,2 ± 25,55ab 

123,6 ± 17,57 a  

170,3 ± 41,80 a 

124,5 ±   9,92 a 

117,7 ±   6,75 a 

119,3 ± 12,01 a 

103,7 ±   7,66 a 

118,1 ± 34,09 a 

201,8 ± 53,34b 

F-test P<0,01 P<0,001 P<0,001 P<0,05 

Aynı sütundaki farklı harf taşıyan değerler birbirinden farklı bulunmuştur. 
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TARTIŞMA

İneklerde biyokimyasal parametrelerin (koles-
terol, total protein), gebelik, laktasyon ve kuru 
dönem gibi çeşitli fizyolojik durumlara bağlı olarak 
değişebileceği bildirilmektedir (2, 15). Çalışmada, 
tespit edilen biyokimyasal parametrelerin genellikle, 
Kaneko (16), tarafından inekler için bildirilen normal 
sınırlar (kolesterol 80-120 mg/dl; trigliserit <50 
mg/dl; total protein 6,74-7,46 g/dl; albumin 3-3,5 
g/dl; globulin 3-3,48 g/dl; AST 78-132 IU/L; ALT 
14-38 IU/L; CK 66-120 IU/L ve LDH 692-1445 
IU/L) içinde olduğu tespit edildi. 

İneklerde gebeliğin sonuna doğru kolesterol ve 
trigliserit düzeylerinde önemli bir azalmanın olduğu, 
doğumda en düşük seviyeye ulaştığı ve postpartum 
15.günde düzeylerin tekrar artmaya başladığını 
bildirilmektedir (1, 3, 17). Buna karşın, doğumdan 
20-30 gün önce ve doğum sonrası 15-20. günler 
arasında ineklerde, alınan kan örneklerinde, 
kolesterol ve trigliserit düzeylerinin benzer olduğu 
ifade edilmiştir (18). Aslan ve ark. (19), İsviçre 
esmeri ineklerde gebeliğin 7 ve 8. ayları ile doğum 
sonrası serum kolesterol (sırasıyla, 118,41; 109,88 ve 
115,35 mg/dl) ve trigliserit (sırasıyla, 15,53; 16,88 ve 
19,00 mg/dl) düzeyleri arasında bir farkın olmadığını 
bildirmektedirler. Bu çalışmada ise, gebeliğin 6. 
ayından doğum sonrasına kadar serum kolesterol ve 
trigliserit düzeylerinin azaldığı, doğum sonrası 
düzeylerin prepartum döneme göre düşük olduğu 
belirlendi. Bu bulguların bazı araştırıcıların (1, 3, 17) 
sonuçları ile benzer olduğu görülmektedir. Gebeliğin 
sonuna doğru kolesterol düzeyindeki azalmanın, 
yavrunun gelişmesi, gebeliğin devamını sağlayan 
progesteron sentezi ve adrenal bezlerden hormon 
sentezi için harcanmasından kaynaklanabileceği 
belirtilmektedir (20, 21). Doğum sonrası serum 
trigliserit düzeyindeki azalmanın meme 
metabolizması, laktogenesis ve süt yağı sentezi ile 
ilgili olduğu bildirilmektedir (22). 

Doğumdan 3 gün önce, doğumda ve doğumdan 7 
gün sonra alınan kan örneklerinde, total protein 
düzeyleri yönüyle dönemler arasında bir farkın 
olmadığı bildirilmektedir (23). Jagos ve Bouda (24), 
Benekli Çek ineklerinde doğumdan 2-5 hafta önce ve 
2-4 hafta sonra serum total protein (7,64 ve 7,31 
g/dl), albumin (4,24 ve 3,98 g/dl) ve globulin 
fraksiyon düzeyleri arasında bir farkın olmadığını, 
Aslan ve ark. (19), İsviçre esmeri ineklerde gebeliğin 
7 ve 8. ayları ile doğum sonrası serum total protein 
(sırasıyla, 7,93; 8,30 ve 8,04 g/dl), albumin (sırasıyla, 
3,48; 3,31 ve 3,25 g/dl) düzeyleri arasında farklılık 
olmadığını bildirmektedirler. Doğumdan 20-30 gün 
önce ve doğum sonrası 15-20. günler arasında alınan 

kan örneklerinde, total protein, albumin ve globulin 
düzeylerinin benzer olduğu bildirilmektedir (18). 
Buna karşın, Sevinç ve ark. (25), ineklerde gebeliğin 
7 ve 8. aylarında  serum total protein ve albumin 
düzeylerinin doğum sonrası değerlere göre daha 
yüksek (P<0,001) olduğunu bildirmektedirler. Bu 
çalışmada, prepartum dönemde serum total protein, 
globulin ve albumin düzeyleri doğum sonrasına göre 
yüksek olmasına rağmen istatistiki açıdan bir farkın 
olmadığı belirlendi. Bulguların bazı literatür verilere 
(19, 23, 24) benzer olduğu görülmektedir. Ayrıca, 
bazı araştırıcıların (19, 25) ineklerde doğum öncesi 
değişik aylarda ve doğum sonrası tespit ettikleri total 
protein, albumin ve globulin düzeylerinin, çalışmada 
belirlenen düzeylere benzerlik gösterdiği 
izlenmektedir. 

İneklerde gebelik boyunca, lipoprotein (HDL-C, 
LDL-C ve VLDL-C) düzeyleri ile ilgili bilgi elde 
edilememiştir. Ancak, ineklerde doğum sonrası 
serum total lipid, VLDL-C ve HDL-C düzeylerinin 
doğum öncesi 2. haftaya göre düşük, LDL-C 
seviyelerinin ise değişmediğin, total lipid ve HDL-
C’nin postpartum ilk haftadan 4. haftaya kadar 
sürekli arttığı, fakat VLDL-C ve LDL-C düzeylerinin 
değişmediği bildirilmektedir (26). Buna karşın, başka 
bir çalışmada ineklerde postpartum dönem boyunca 
serum LDL-C seviyelerinde belirgin bir azalma 
olurken, HDL-C düzeylerinin değişmediği ifade 
edilmektedir (27). Koyunlarda, doğumdan 1 hafta 
önceki serum HDL-C ve VLDL-C düzeylerinin 
doğum ve postpartum dönemlere göre yüksek olduğu 
ve en düşük seviyeleri doğum sonrası 2 ve 3. 
haftalarda gösterdikleri, gebeliğin ilerlemesiyle 
HDL-C ve VLDL-C düzeylerinde artış olduğu 
belirtilmektedir (6). Bu çalışmada, gebeliğin son 
aylarında (8 ve 9. ay) serum HDL-C düzeyinin 
gebeliğin 7. ayına göre daha yüksek (P<0.05) olduğu 
belirlendi. Serum LDL-C seviyesi doğumda düşük 
olmasına rağmen, doğum öncesine göre istatistiki 
yönden bir farkın olmadığı tespit edildi. Bu 
bulguların, bazı araştırıcıların (6, 26) doğum öncesi 
ve sonrası inek ve koyunlarda tespit ettikleri 
bulgularla benzer olduğu görülmektedir. 

 İneklerde doğuma yakın zamanda AST ve LDH 
düzeylerinin pik yaptığı (28) bildirilmiştir. Bu 
çalışmada AST ve ALT düzeylerindeki ilk artışın 
gebeliğin 1. ayında olduğu, LDH düzeyinin ise 
özellikle gebeliğin 6. ayında  pik yaptığı (P<0,001) 
ve doğum sonuna kadar bu değerlerde bulunduğu 
saptandı. Bu çalışmada AST ve ALT ortalamalarında 
gebeliğin ilerleyen aylarında fizyolojik sınırlarda (16) 
ve giderek bir azalış tespit edildi. Doğum sonrası 
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AST ortalamasında, gebeliğin 3-8. ayları arasında 
bulunan değerlere göre önemli bir artış saptandı 
(P<0,01). Doğum sonrasında AST ve ALT 
ortalamalarında ise doğum öncesine göre önemsiz bir 
artış bulundu (P>0,05). Benzer olarak, gebelikle 
birlikte AST ve ALT düzeylerinin arttığı (29), daha 
sonra düştüğü (19, 25) belirtilirken, birçok araştırıcı 
(21-23) AST ve ALT düzeylerinin doğum sonrasında 
doğum öncesine göre arttığını bildirmişlerdir. 
Bununla birlikte bazı araştırıcılar (10, 11, 13) AST ve 
ALT düzeylerinde önemli bir değişikliğin 
olmadığını, bazıları (19, 30) ise bu çalışmadakinin 
aksine AST ve ALT düzeylerinin doğum öncesine 
göre, doğum sonrasında azaldığını bildirmektedirler. 
Bu araştırıcıların (19, 30) doğumdan 1 ay sonra kan 
örneklerini almaları bu azalmanın nedenlerinden biri 
olabilir. AST ve ALT enzimlerinde görülen bu 
değişiklikler, bu enzimlerin fötüsün implantasyonu, 
yaşamı ve büyümesi, uterusta karbonhidrat 
metabolizması ve glikojen depolanmasında önemli 
rol oynamalarından (8, 9) kaynaklanabilir. Bununla 
birlikte, gebelikte hızlı glukoneogenesisden ve 
doğum sonrası bazı kas ve karaciğer hücrelerindeki 
tahribattan dolayı transaminazlarda bir artışın 
olabileceği bildirilmiştir (31). 

Bu çalışmada, doğum sonrasında doğum öncesine 
göre LDH düzeylerinde bir artışın olduğu fakat bu 
artışın önemli olmadığı (P>0,05), CK düzeyinde ise 
doğum sonrasında önemli (P<0,05) bir artışın olduğu 
gözlendi. Birgel (11), gebelik boyunca LDH ve CK 
düzeylerinde önemli bir değişiklik olmadığını, 
gebeliğin sonlarına doğru CK aktivitesinde bir artışın 
görüldüğünü ve doğumdan sonra CK düzeylerinde 
artışın devam ettiğini bildirmektedirler. Taradati (32, 
33) doğumdan sonra CK ve LDH düzeyinin hafif 

arttığını bildirmiştir. Bazı araştırıcılar (32-35) doğum 
sonrası doğum öncesine göre, LDH ve CK 
düzeylerinde artış kaydedildiğini bildirmektedirler. 
Aslan ve ark.’ları (19) CK düzeyinin gebeliğin 7. 
ayına göre, 8. ayında düştüğünü, doğumda arttığını 
ve doğumdan 15 gün sonra tekrar azaldığını 
bildirmişlerdir. Sevinç ve ark.’ları (25), CK 
düzeyinin doğuma kadar giderek arttığını, 
laktasyonda ise tekrar düştüğünü tespit etmişlerdir. 
West, (13) gebe ve gebe olmayan sığırlarda CK 
düzeylerinde önemli bir değişikliğin olmadığını, 
bununla birlikte gebelikten önceye göre gebelikten 
sonra istatistiksel bir artışın olduğunu bildirmiştir. 
Hayvanlarda patolojik bir sebep olmaksızın enzim 
düzeylerindeki artışın, şiddetli egzersiz ve doğum 
gibi stres olaylarından kaynaklanabileceği rapor 
edilmiştir (36). Enzim düzeylerindeki bu artışlar 
gebeliğin ve doğumun karaciğer metabolizmasına 
yaptığı etki ile ilişkili olabilir. Doğum öncesi ve 
hemen sonrasında görülen enzim artışları doğumu 
başlatmak için salınan kortikosteroidlerden  
kaynaklanabilir (37). 

Sonuç olarak, ineklerde gebelik dönemine bağlı 
olarak serum kolesterol, trigliserit ve HDL-C 
düzeyleri değişirken, doğum sonrası serum total 
protein, albumin ve LDL-C düzeylerinde azalma 
olmasına rağmen değişikliğin önemli olmadığı, 
gebeliğin son aylarında ve doğum sonrasında 
globulin ve VLDL-C seviyelerinin değişmediği, 
doğum öncesine göre doğum sonrası AST, ALT ve 
LDH düzeylerinde önemsiz, CK düzeyinde önemli 
artışlar olduğu belirlenmiştir. Bu parametreler 
ineklerde gebelik ve doğum sonrası dönemde ortaya 
çıkabilecek metabolizma hastalıkları hakkında bir 
fikir verebileceği kanısındayız. 
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