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Özet
Vitamin A, E ve β-karoten süt ineklerinde normal reprodüktif faaliyetlerin yürütülmesi için oldukca önemlidir. Bu çalışmanın amacı, döl tutmayan ve anöstruslu ineklerde vitamin A, E ve beta-karoten ile kolesterol ve
trigliserid gibi bazı biyokimyasal parametrelerin serum düzeylerini tespit etmek ve reprodüktif problemlerin
ortaya çıkmasındaki olası rollerini araştırmaktır. Çalışma, yaşları 3–8 arasında değişen, toplam 64 baş Holştein
ırkı inek üzerinde Mart-Kasım aylarında gerçekleştirildi. Deneme grubunu 44 adet reprodüktif problemli inek,
kontrol grubunu ise 20 adet sağlıklı inek oluşturdu. Deneme grubuda kendi içinde döl tutmayan (n=26) ve
anöstrus grubu (n=18) olarak ikiye ayrıldı. İneklerin kan serum vitamin A, beta-karoten, kolesterol ve trigliserid
düzeyleri spektrofotometrik yöntemle ölçüldü. Serum vitamin E düzeyi ise yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) kullanılarak analiz edildi. Döl tutmayan ve anöstruslu grupların vitamin E düzeyleri kontrol
grubuna göre istatistiksel olarak daha düşük bulundu (P<0.05). Reprodüktif problemli ineklerin kan serum
vitamin A, beta-karoten düzeyleri kontrol grubu ineklerin değerlerine göre düşük olmakla beraber, istatistiksel
açıdan önemi bulunamadı. Bunun yanında döl tutmayan ineklerin trigliserid düzeyi ise kontrol grubuna göre
daha yüksek bulundu (P<0.05). Grupların kolosterol düzeyleri arasındaki farklılıklar arasında ise istatistiksel bir
önem bulunamadı. Sonuç olarak vitamin E, A ve beta-karotenin düşük düzeylerde olmasının döl tutmama ve
anöstrus gibi çeşitli reprodüktif problemlerin ortaya çıkmasında etkili olabileceği kanısına varılmıştır.
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Investigation of Vitamins A, E, beta-carotene, cholesterol and triglyceride
concentrations in dairy cows with repeat breeder and anestrus
Summary
Vitamins A, E and beta-carotene are essential to maintaining normal reproduction in dairy cattle. The
objective of this study were to determined serum concentrations of vitamins A, E, and beta-carotene as well as
some biochemical parameters as kolosterol and trigliseride in dairy cows with repeat breeder and anestrus and
their role on the etiology of these reproductive problems were investigated. The Study has been carried out
between the months of March and November and total 64 Holstein cows. Fourty-four cows with reproductive
problems and twenty controls were used in the study. Cows with reproductive problems were divided into two
groups as repeat breeder (n=26) and anestrus group (n=18). Vitamin A, beta-carotene, cholesterol and
triglyceride concentrations were determined by spectrohpotometrically. Vitamin E level in serum were
analysed using validated a method with high performance liquid chromatography (HPLC). Vitamin E levels in
the repeat breeder and anestrus groups were significantly lower than that in the control group (P<0.05).
Although the serum levels of vitamins A and beta-carotene were lower in the cows with repeat breeder and
anestrus than in the control group cows, the difference was not statistically significant. The triglyceride
concentration in cows with repeat breeder was significantly higher (P<0.05) than those in the control group. It
was also noted that the level of cholesterol was no statistical difference between these three groups. In
conclusion, the low concentrations of vitamins E, A and beta-carotene analyzed may have some effects on
reproductive problems as repeat breeder and anestrus.
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GİRİŞ
Modern ve ekonomik süt inekçiliği işletmelerinde amaç yılda bir buzağı ve maksimum süt
verimi elde etmektir. Bunun için bir ineğin
doğumdan sonra yaklaşık üç ay içerisinde tekrar
gebe kalması gerekir. Fakat günümüzde süt
inekçiliği yapan birçok işletmede, postpartum
dönemde ortaya çıkan döl tutmama ve anöstrus
gibi üreme sorunları iki doğum aralığının uzamasına neden olmaktadır 1-3. Bunun sonucunda
tekrarlayan tohumlamalar, veteriner hekim ve
tedavi masraflarının artması, uzayan laktasyona
bağlı olarak süt geliri/yem giderleri oranında ortaya çıkan düşme ve en önemlisi de gebe kalmayan
hayvanların sürüden çıkarılması büyük ekonomik
kayıplara neden olmaktadır 1,4,5.
Döl tutmama sorununun nedenleri arasında,
fertilizasyon şekillenmemesi, erken embryonik
ölümler, hormonal bozukluk, ovulasyonun geç
şekillenmesi, tohumlama tekniğinin yanlış ve
spermanın kalitesiz olması, yetersiz beslenme,
enfeksiyöz etkenler, çevresel (çevre ısısının ve
nem oranının yüksek olması, kötü barındırma
koşulları) ve genetik (kalıtım, kan yakınlığı) gibi
birçok faktör sayılabilir 6. Postpartum anöstrus
sorunu östrusların belirlenememesi, progesteron
düzeyinin düşük olması, yüksek süt verimi, yemle
alınan enerjinin düşük olması, mevsimsel etkiler,
barınma koşullarının kötü olması gibi çeşitli faktörlerin etkisi altında etiyolojik olarak dört ayrı
şekilde ortaya çıkabilir 6,7. Bunlar inaktif ovaryum
(hakiki anöstrus), suböstrus (sakin kızgınlık veya
kızgınlığın belirlenememesi), ovaryum kistleri
(luteal kistler), pyometra veya teşhis edilemeyen
erken gebelikler olarak sayılabilir 8,9. Ayrıca, vitamin yetersizliklerinin de bu reprodüktif sorunların
ortaya çıkmasında rol oynadığı veya predispozisyon hazırladığı bildirilmektedir 10-12.
Vitamin A ve beta-karotenin fertilite üzeri etkili
olduğu ve bunların eksikliği durumlarında östrus
siklusunda düzensizlikler, embriyonik ölümler,
sakin kızgınlık, ovulasyon gecikmesi ve endometritis gibi üreme problemlerinin ortaya çıkma
riskinin arttığı ifade edilmektedir 11-17. Ayrıca dışarıdan beta-karoten ve vitamin E alan ineklerde
gebelik için gerekli tohumlama sayısının az
olduğu bildirilmektedir 13.
Döl tutmama ve anöstrus gibi reprodüktif

problemler süt sığırcılığı ve ülkemiz hayvancılığında büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bunun için işletmelerde bu sorunların ortaya
çıkmasını beklemeden korunma yöntemlerinin
uygulanması gerekir. Bu sayede ortaya çıkabilecek olası birçok fertilite sorunu önlenebilir. Bu
çalışma ile döl tutmama ve anöstrus problemi
bulanan hayvanlarda serum vitamin A, E, betakaroten, kolosterol ve trigliserid düzeylerinin
araştırılması ve onların bu reprodüktif problemlerin ortaya çıkmasındaki rollerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
MATERYAL ve METOT
Araştırmanın materyalini Aydın bölgesinde
faaliyet gösteren iki süt sığırcılığı işletmesindeki,
44 reprodüktif problemi ve 20 baş kontrol grubu
toplam 64 baş Holstein ırkı inek oluşturdu. Yaşları
3–8 arasında değişen hayvanlar, yarı açık serbest
duraklı ahırlarda barındırılmıştır. İşletmelerde,
günde iki sağım programı uygulanmış olup, rasyon olarak konsantre yem ve mısır silajına ağırlık
verilmiştir. Her bir inek için günlük ortalama 9-10
kg konsantre yem ve 18-20 kg mısır silajı olacak
şekilde rasyon düzenlenmiştir. Ayrıca buna ilave
olarak sonbahar aylarında az miktarda kurutulmuş yonca veya ot rasyona ilave edilmiştir. Araştırma Mart-Kasım ayları arasında gerçekleştirilmiş
olup, sürü kayıtları ve hayvanlara ait anamnez
bilgileri çiftlik veteriner hekimleri tarafından tutulmuştur. Doğum sonrası en az üç ay geçmesine
rağmen östrus gözlenmeyen inekler anöstrus
grubunu (n=18) ve yine doğum sonrası seksüel
siklusları normal olarak şekillenen ancak en az üç
veya daha fazla sayıda tohumlandığı halde gebe
kalmayan inekler de döl tutmayan (repeat
breeder) grubunu (n=26) oluşturdu. Kontrol grubunu ise yine aynı postpartum dönemler arasında
bulunan ve düzenli siklus gösterip bir ya da iki
tohumlamada gebe kalan inekler oluşturdu.
Vena jugularis’ten alınan kan örnekleri 2 saat
süre ile oda sıcaklığında tutulduktan sonra, 5000
devirde 10 dakika süre ile santrifüj edilerek
serumlar elde edildi. Serumlar analizler yapılıncaya kadar -20ºC’de derin dondurucuda muhafaza edildi. İneklerden alınan kan serumu örneklerinde vitamin A ve beta-karoten düzeyleri spektrofotometrik yöntemle tespit edildi. Kolesterol ve
trigliserid düzeyleri Spinreact (Santa Colama,
Spain) kiti ile Shimatzu UV 1601 spektrofoto-
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metresinde ölçüldü. Serum vitamin E seviyesi ise
yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC)
kullanılarak analiz edildi.
Gruplar arasındaki farkın kontrolü SSPS
istatistik programı kapsamında varyans analizi ve
Duncan testi ile yapılmıştır. Sonuçlar ortalama ±
standart hata olarak verilmiştir.
BULGULAR
Bu çalışmada, reprodüktif problemli ve kontrol
grubu ineklere ait ortalama serum vitamin A, E,
beta-karoten, kolesterol ve trigliserid düzeyleri de
Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1’de görüldüğü
gibi, döl tutmayan ve anöstruslu ineklerin serum
vitamin E seviyesinin düzenli döl verimine sahip
ineklere (kontrol grubu) göre daha düşük
(P<0.05) olduğu tespit edildi. Bunun yanında vitamin A ve beta-karoten seviyeleri de reprodüktif
problemli ineklerde düşük olmasına rağmen,
aralarındaki farkın istatistiksel olarak önemli
olmadığı (P>0.05) belirlendi. Yine trigliserid seviyesinin ise döl tutmayan ineklerde kontrol grubuna göre daha yüksek (P<0.05) olduğu tespit
edilirken; kolesterol düzeyinin her üç grup
arasında önemeli bir farklılığın olmadığı gözlendi.
Tablo 1. Reproduktif problemli ve kontrol grubu ineklerde ortalama serum vitamin A, E, beta-karoten, kolosterol
ve trigliserid düzeyleri
Table 1. Mean serum levels vitamins A, E and betacarotene, cholesterol and trigliseride levels in cows having
reproductive problems and control group
Parametre

Döl
tutmayan
(n=26)

Anöstrus
(n=18)

Kontrol
(n=20)

Vitamin A
(µg/dL)

40.86±4.29

43.67±3.45

49.07±4.73

Vitamin E
(µg/dL)

2.46±0.16*

2.32±0.14*

2.86±0.14

Beta-karoten
111.18±11.17 115.18±13.57 128.55±7.64
(µg/dL)
Kolesterol
(mg/dL)

151.86±6.86 146.70±8.85 149.74±6.43

Trigliserid
(mg/dL

9.88±1.06*

8.17±1.07

8.11±0.59

*P<0.05

TARTIŞMA ve SONUÇ
Yapılan çalışmalarda A vitamininin ön maddesi
olarak bilinen beta-karotenin ineklerin fertilitesi

üzerine olumlu etkisi olduğu bildirilmektedir 13-16.
Özellikle steroid hormon üreten korpus luteumun
beta-karoten bakımından zengin olduğu ve bu
yüzden beta-karotenin vitamin A ile birlikte luteal
hücrelerin işlevlerinde önemli bir role sahip olduğu belirtilmektedir 17-19. Ayrıca korpus luteumun
progesteron salgılama kapasitesinin ovaryumların
yüksek miktarda beta-karoten içermesiyle yakın
ilişkisi olduğu bildirilmektedir 17,18. Bu yüzden
beta-karoten, süt ineklerinde luteal hücrelerden
progesteron salınımında rol oynamakta, bunun
sonucu yetersiz progesteron sentezine bağlı
olarak olası şekillenebilecek zigotun uterusa
implante olmama ve erken embriyonik ölüm
riskini azaltmaktadır 20. Ayrıca follikül içerisinde
yeterli düzeyde bulunan beta-karotenin oosit
üzerine antioksidan olarak etki ettiği ve serbest
oksijen radikallerine karşı koruyucu bir rol oynadığı vurgulanmaktadır 21. İneklerde serum betakaroten eksikliği olgularında, ovaryum kistleri,
sakin kızgınlık, ovulasyonda gecikme ve erken
embriyonik ölüm olayları, postpartum uterus involusyonunda ve ovaryum fonksiyonlarının başlamasında gecikme, gebe kalma oranında düşme
ve gebelik başına düşen tohumlama sayısında
artış olabileceği bildirilmektedir 22,23. Yine başka
bir çalışmada, serum beta-karoten düzeyi düşük
ineklerin reprodüktif performansının yüksek olanlardan daha düşük olduğu ifade edilmektedir 14.
Bunu yanında diğer bazı araştırmacılar tarafından
ineklerde beta-karotenin fertilite üzerine herhangi
bir etkisinin olmadığı ifade edilmektedir 24,25.
Sunulan çalışma sonucunda döl tutmama ve
anöstrus problemi olan ineklerin serumlarında,
vitamin A ve beta-karoten düzeylerinin, düzenli
döl verimine sahip ineklere (kontrol grubu) göre
daha düşük olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte
gruplar arasında istatistiki yönden bir fark bulunamamıştır. Vitamin A ineklerde epithel hücrelerin
bütünlüğünün korunması ve normal reprodüktif
faaliyetlerin devamlılığı için oldukça önemlidir 12,26.
Eksikliğinde postpartum endometriyum rejenerasyonunun olumsuz etkileneceği ve bunun
sonucunda endometritis, düzensiz östrus, suböstrus, ovulasyon gecikmesi, gebe kalma oranında düşme ve ovaryum kisti gibi çeşitli infertilite
problemi şekillenebileceği belirtilmektedir 12,22.
Sunulan araştırmada serum vitamin E düzeyi
reprodüktif problemli hayvanlarda düzenli döl
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verimine sahip ineklere kıyasla daha düşük
bulunmuş ve bunun istatistiksel olarak önemli
olduğu gözlenmiştir. Biyolojik bir antioksidan olan
E vitamini, antioksidan özelliğinden dolayı hücre
içi ve hücreler arası zarların oksidasyonunu önleyerek dokuların yapılarını korur ve işlevlerini
yerine getirmesini sağlar 27. Özellikle ovaryumlardaki steroid üreten doku ve implante olmamış
embriyonun serbest oksijen radikallerine karşı
oldukça duyarlı olması nedeniyle serbest radikallerin infertiliteye neden olabileceği ifade edilmektedir 28,29.
İneklerde kolesterol, trigliserid seviyelerinin,
gebelik ve laktasyon gibi çeşitli fizyolojik
durumlara bağlı olarak değişebileceği ve düşük
düzeylerinin üreme performansını etkileyebileceği
belirtilmektedir 30. Bu çalışmada, tespit edilen
kolesterol düzeyleri bakımından reprodüktif problemli ve düzenli döl verimine sahip ineklere
arasında önemli bir farklılık olmadığı saptandı.
Fertil ve döl tutmayan inekler üzerinde gerçekleştirilen başka bir çalışmada da benzer bulgular
bulunduğu ifade edilmektedir 31. Buna karşın
başka bir çalışmada, kolesterol düzeyini fertilite
parametrelerinin düşük olduğu ineklerde fertilitesi
yüksek ineklere kıyasla daha düşük olduğu tespit
edilmiştir 32. Ayrıca postpartum ovaryum aktivitesinin başlamasında kolesterol ile progesteron arasında pozitif bir ilişki olduğu bildirilmiştir. Salmanoğlu ve ark.22 suböstrus ve düzensiz siklus gösteren ineklerde kolosterol düzeyinin sağlıklı ineklerden belirgin derecede daha düşük olduğunu
saptamışlardır. Özellikle kolosterolün progesteron
yapımında anahtar madde olması nedeniyle
suböstrus ve düzensiz siklus gösteren ineklerde
etkili olabileceği vurgulanmıştır. Bunun yanında
döl tutmayan ineklerin serumlarında, trigliserid
seviyesi, kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu. Guedon ve ark.30 serum trigliserid düzeyinin postpartum ovaryum siklusunun tekrar başlaması ile ilişkisi olmadığını bildirmiştir. Yine daha
önce yapılan başka bir çalışmada 33 follikül
sıvısındaki trigliserid yoğunluğunun oldukça
düşük olduğu ve trigliseridlerin ovaryumlarda
steroid hormon üretiminde direkt olarak düzenleyici bir rol oynamadığı belirtilmektedir. Buna
karşın, Wehrman ve ark.34 tarafından trigliserid
düzeyindeki farklılıkların laktasyon, beslenme ve
fizyolojik durumdan kaynaklanabileceği ifade
edilmekte ve ovaryumlar için spesifik bir rol
oynayabileceği bildirilmektedir.

Sonuç olarak bu araştırmada, döl tutmayan ve
anöstruslu ineklerde düzenli döl verimine sahip
hayvanlara kıyasla vitamin E düzeyleri daha
düşük bulunması bu vitaminin normal reprodüktif
faaliyetlerin sürdürülmesinde genel olarak önemli
düzeyde etkiye sahip olabileceği kanısına varıldı.
Bunun yanında vitamin A ve beta-karoten düzeylerinin döl tutmayan ve anöstrus problemi bulunan hayvanlarda düşük bulunması ve her iki
sorununda etiyolojisinin çok kapsamlı olması
nedeniyle vitamin A ve beta-karotenin düşük
seviyelerinin bu tür problemlerin ortaya çıkmasına
neden olabileceği göz ardı edilmemelidir.
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