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Özet
Bu çalışmada, ineklerde doğum öncesi ve doğum sonrasında L-Carnitin uygulamalarının postpartum dönem
hastalıkları üzerine etkisi amaçlanmıştır. Çalışma 20 baş gebe inekte yapıldı. Uygulama grubundaki ineklere
(n=10) gebeliğin son üç haftası, doğum günü ve doğumdan sonraki 7. günde 1g/hayvan/günlük dozda L-Carnitin
deri altı yolla uygulandı. Kontrol grubundaki ineklere (n=10) aynı dozda deri altı yolla placebo uygulandı.
Kontrol grubu ineklerde güç doğum (%20) ve endometritis (%40) görülme oranı L-Carnitin uygulanan ineklere
göre daha yüksek bulunurken, retentio secundinarium şekillenme oranlarında farklılık görülmedi. Sonuç olarak
L-Carnitin’in güç doğum ve endometritis olgularından korunmak amacıyla kullanılabileceği, ancak bu konuda
yeni çalışmalar yapılması gerekliliği ortaya konulmuştur.
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Einflüsse der L-Carnitine-Applikation auf die Schwergeburt,
Retentio secundinarium, Endometritis und Mastitisbei
den traechtigten Kühen

Zusammenfassung

Das Ziel dieser Untersuchungen war die Einflüsse der L-Carnitine-Applikation über die puerperalen
Erkrankungen im Zeitraum des Postpartums bei den traechtigten Kühen zu schützen. Die Untersuchung wurde
bei den 20 traechtigten Kühen durchgeführt. Bei der Applikationsgruppe (n=10) wurde in den letzten 3
Wochen der Traechtigkeit und am Geburtstag sowie am 7. Tag des Postpartums in Höhe von 1g/Kuh/Tag dose
L-Carnitine subkutan injiziert. Bei der Kontrolgruppe (n=10) wurde Placebo die gleiche Dosis von L-Carnitine
subkutan appliziert. Die Ratio der Schwergeburt (%20) und Endometritis (%40) waren bei der Kontrolgruppe
höher als bei den L-Carnitine-Applikationsgruppe. Bei den Retentio secundinarium sraten gab es keine
Unterschiede zwischen den gruppen. Vorliegende Ergebnisse setzen aus, dass L-Carnitine zur Behebung der
Schwergeburt sowie Endometritis appliziert ist und über dieses Thema die neuen weiteren Untersuchungen
sollten durchgeführt werden.
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GİRİŞ

L-Carnitin (γ-Trimethylamino-β−Hidroksi bütirik
asit), karaciğer, böbrek ve beyinde Lysin ve
Methioninden in vivo olarak sentez edilir 1,2. L-Carnitin
serbest yağ asitlerinin enerjiye dönüştürülmesinde
önemli bir rol oynamaktadır. Serbest yağ asitlerini
esterleştirerek, yağ asitlerinin mitokondrilere taşınmasını ve β−oksidasyona hazır hale gelmelerini sağlar
3
. Organizmada endojen carnitin sentezi veya taşınmasında bir yetersizlik olduğu durumlarda uzun zincirli yağ asitlerinin β−oksidasyonu mümkün değildir 4.
Buna karşın kısa zincirli yağ asitlerinin β−oksi-dasyonu
carnitin olmadığında da mümkündür. β−oksidasyon
yağ asitlerinin enerjiye çevrilmesi için büyük bir önem
taşır 5. Karaciğerde aminoasitlerin oksidasyonu ve
prostaglandin üretimi de direkt olarak carnitinle ilgilidir 4.
L-Carnitin’in süt ineklerinde; doğumdan sonra yağ
asitlerinin enerjiye çevrilmesi, asetil Co-A’nın regülasyonu, ketozisin önlenmesi, ATP’nin mitokondrilerden sitozole taşınması, süt miktarının artması, süt
yağı ve gebelik oranının arttırılması, immun sistemin
desteklenmesi ve infeksiyöz hastalıklara karşı koruması gibi önemli fonksiyonlarının olduğu belirtilmektedir 6,7.

Ruminantlarda carnitin ihtiyacı yüksek verim, gebelik, laktasyon (özellikle erken dönem), ketojenik ve
yağlı diyetle besleme, yeni doğanlar, karaciğer hastalıkları, soğuk ve açlık durumlarında artmaktadır 8.
Laktasyonun başlamasıyla vücuttaki carnitin miktarı,
özellikle laktasyonun ilk haftasında, sürekli azalır 9,10.
Roos ve ark. 11 laktasyonun 40. gününden sonra LCarnitin konsantrasyonun değişmediğini ve laktasyonun başlangıcında serbest carnitin konsantrasyonunun laktasyonun ileri dönemlerine göre daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.

Yeh 12, Carnitinin bir taraftan karaciğerde ketogenezisi stimüle ettiğini diğer yandan vücut dokularında keton cisimciklerinin kullanımını arttırdığını
bildirmektedir. Aynı araştırıcı düşük dozda uygulanan
L-Carnitin’in karaciğerde keton oluşumunu uyardığını,
yüksek dozda uygulanan L-Carnitinin ise antiketojenik
etkisi nedeniyle ketogenezisi engellediğini tespit etmiştir. Düşük dozda carnitin in vitro hepatik ketogenezisi stimüle etmektedir. Yüksek dozdaki carnitinin
antiketonemik ve antiketojenik etkisi vardır 12. Birçok
dokuda beta hidroksi butirik asit ve asetasetat LCarnitin vasıtasıyla enerjiye dönüştürülmektedir 13.

Erfle ve ark. 14, Bounaccorsi ve Della Croce 15,
ketozisli ineklerde L-Carnitin ile tedaviden sonra
kanda keton cisimciklerinin düştüğünü ve glukoz
miktarının arttığını saptamışlardır. Aynı zamanda
kandaki serbest yağ asitlerinin oranının azaldığını
belirlemişlerdir.

Bu çalışmada, ineklerde doğum öncesi ve sonrasında L-Carnitin uygulamasıyla, erken postpartum
dönemde yağ asitlerinin enerjiye dönüşümünün
desteklenerek, olası negatif enerji tablosunu önlemek ve dolayısıyla postpartum dönemde meydana
gelen hastalıkların oluşumunun engellenmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL ve METOT
Materyal

Çalışmanın materyalini doğumuna 3 hafta kalmış
20 baş gebe inek oluşturdu. İneklerin vücut kondüsyon skoru (VKS) 5 puanlı (1=kaşektik, 5=obez) değerlendirme sistemine göre yapıldı 16. Araştırmada, bir
işletmede bulunan tüm ineklere aynı bakım ve beslenme koşulları uygulandı. İneklerin kuru ot ve fabrika
yemi (en az %88 kuru madde, %16 ham protein, en
çok %14 ham selüloz, %9 ham kül, kalsiyum %0.8-1.5,
fosfor en az %0.5, sodyum %0.2-0.4, NaCl en çok %1
ve metabolik enerjisi en az 2400 kcal/kg) ile
beslendiği belirlendi. İneklerin 4 ile 16 yaşları arasında
ve ortalama süt veriminin 16.4±4.3 litre olduğu belirlendi. İneklerin en az bir defa en fazla 10 defa doğum
yaptığı tespit edildi. İneklerin gebelikleri, suni tohumlama tarihlerine göre rektal palpasyon ile doğrulandı.
Metot

İnekler her grupta 10 inek olmak üzere 2 eşit
gruba ayrıldı. Birinci gruptaki gebe ineklere (8
Montafon, 1 Holstein, 1 Simental) L-Carnitin preparatı
(Carnitine®, Santa Farma, İstanbul) gebeliğin son üç
haftasından doğuma kadar olan dönemde bir hafta
ara ile 3 defa, doğum yaptığı gün (0. gün) ve
doğumdan sonraki 7. günde 1 g/hayvan/gün dozda
olmak üzere toplam 5 kez deri altı yolla uygulandı.
Kontrol grubundaki (9 Montafon, 1 Simental) gebe
ineklere ise çalışma grubuna paralel olarak aynı dozda
deri altı yolla plasebo (%0.9 NaCl) uygulandı.

Doğumdan sonraki ilk 12 saat içerisinde yavru
zarlarını atmayan inekler, retentio secundinarum
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pozitif olarak değerlendirildi. Memedeki değişiklikler
doğumdan sonraki 6 hafta boyunca kızarıklık, şişlik,
ağrı gibi mastitisin klinik semptomları yönünden değerlendirildi. Endometritis tanısı doğumdan sonraki 6
hafta boyunca haftada bir kez rektal palpasyon ile
uterusun büyüklüğü, uterustaki kalınlık, vaginal akıntının rengi ve kokusuna bakılarak yapıldı.
Elde edilen bulguların istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS 10.0 for Windows programında ANOVATesti kullanıldı.
BULGULAR
Çalışmaya alınan tüm ineklerin vücut kondüsyon
skorlarının 2.5 ile 3.75 arasında değiştiği tespit edildi.
L-Carnitin uygulanan ineklerin vücut kondüsyon skorları 2.75 ile 3.75 arasında değişirken, kontrol grubunda bu değerlerin 2.5 ile 3.75 arasında değiştiği
belirlendi. Gebe ineklerde pre ve post partum subcutan L-Carnitin uygulamalarının etkileri Tablo 1’de
gösterilmiştir. Araştırmada, güç doğum görülme oranı
kontrol grubunda bulunan ineklerde (%20), L-Carnitin
uygulanan gruptakilere göre daha yüksek oranda
olmasına rağmen; gruplar arasında istatistiksel yönden bir fark belirlenmedi (p>0.05). Her iki grupta
retentio secundinarium şekillenme oranlarının eşit
olduğu görüldü (%20). Kontrol grubu ineklerin %40’da
endometritis belirlenirken, L-Carnitin uygulanan grupta ise bu oranın %30 olduğu saptandı. Endometritis
görülme oranı kontrol grubunda yüksek olmasına rağmen gruplar arasında istatistiksel bir fark belirlenmedi (p>0.05). L-Carnitin uygulanan grupta bir inekte
(1/10) klinik mastitis tespit edilirken, kontrol grubunda mastitis olgusuna rastlanılmadı (Tablo. 1).
Tablo 1. Postpartum dönemde ineklerde puerperal
hastalıklar
Tabelle 1. Im Zeitraum des Postpartums bei den Kühen die
puerperalen Erkrankungen
Hastalıklar
Güç doğum

Retentio secundinarium
Endometritis
Mastitis

* p>0.05

TARTIŞMA ve SONUÇ

L- Carnitin
(n=10; %)

Kontrol
(n=10; %)

20

20

10*
30*
10

20*
40*
0

Bu çalışmada, L-Carnitin’in immun sistemi uyarması, infeksiyöz hastalıklara karşı direnci arttırması,

glukoneogenezisin desteklenmesi, yağ asitlerinin
enerji kaynağı olarak kullanılması, ketozisin engellenmesi gibi etkilerinden yararlanılarak postpartum
dönemde karşılaşılan ve önemli ekonomik kayıplara
yol açan hastalıkların önlenmesi amaçlanmıştır.

İneklerde L-Carnitin’in infeksiyöz hastalıklara karşı
direnç sağladığı ve gebelik oranında artışa yol açtığı
belirtilmektedir 17-19. L-Carnitinin immun sistem üzerindeki etkisi B ve T-Lenfositlerin stimülasyonu ile birlikte monosit ve granülositlerin fagositoz yeteneğini arttırmasıyla açıklanmaktadır 20. Metritis ve retentio
secundinarium görülen ineklerin kan serumunda total
ve ester carnitin miktarı sağlıklı hayvanlara göre daha
yüksek bulunmuştur. Hasta hayvanların kan serumunda ester carnitin konsantrasyonu serbest carnitin
konsantrasyonuna göre beş kat daha yüksek tespit
edilmiştir. Ester carnitin konsantrasyonunun yüksek
olması hayvanda enerji açığı olduğunu göstermektedir 9. L-Carnitin süt ineklerinde doğumdan sonra yağ
asitlerinin enerjiye çevrilmesini sağlayarak negatif
enerji balansını engellemektedir 6,7. Negatif enerji balansı şekillenen ineklerde ketozis, dolayısıyla endometritis ve mastitis şekillendiği belirtilmektedir 21,22.
Peri ve postpartum dönemde yetersiz beslenme,
enerji yetersizliği ve süt verimi nedeniyle ketozis,
retentio secundinarium, endometritis, mastitis, pododermatitis, indigestion, doğum felci, abomasum deplasmanı sıklıkla görülür23-25. Bu çalışmada da endometritis şekillenme oranının L-Carnitin uygulanan
ineklerde daha düşük oranda olduğu görülmüştür.
Burada, L-Carnitin’in gebe ineklerde yağlanmayı engellemesine bağlı olarak; güç doğumu önlediği ve
dolaylı olarak endometritis görülme oranını azalttığını
düşünülmektedir.
Kotowski ve ark.26 domuzlarda yaptıkları bir çalışmada L-Carnitin uygulanan grupta güç doğum görülme oranını %10.0 ile kontrol grubu (%17.5) hayvanlara göre daha düşük oranda bulmuşlardır. Sunulan çalışmada da benzer bulgular elde edilmiş, kontrol
grubu ineklerde %20, L-Carnitin grubu ineklerde ise
%10 oranında güç doğum şekillenmiştir. Bu çalışmada
L-Carnitin uygulamalarının güç doğumların oluşumunu engellemede faydalı olacağı görülmüştür. Sunulan
çalışmada, retentio secundinarium görülme oranının
gruplar arasında eşit olduğu belirlenmiştir. L-Carnitin
uygulamasının retentio secundinariumun oluşum mekanizması üzerinde etkili olmadığı görülmüştür.
Domuzlarda yapılan bir araştırmada L-Carnitin uygulamalarının süt verimini arttırdığı belirlenmiş, buna
bağlı olarak mastitis etkenlerinin meme dokusundan
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uzaklaştırıldığı ve mastitis görülme oranını azalttığı
saptanmıştır 27. Sunulan çalışmada ise araştırmacıların
bulgularının aksine L-Carnitin uygulanan grupta bir
inekte klinik mastitis gözlenirken, kontrol grubunda
klinik mastitis tespit edilmemiştir.
İneklerde optimum verimlilik için vücut kondüsyon
skorunun 5’li değerlendirme sistemine göre 3.0
olduğu bildirilmektedir16. Doğum öncesi vücut kondüsyon skoru 4.0’dan yüksek olan ineklerde doğum
sonrası mastitis, retentio secundinarium, abomasum
deplasmanı ve hipokalsemi gibi hastalıkların sıklıkla
ortaya çıktığı belirlenmiştir 28. Sunulan çalışmada ise,
çalışmaya başlamadan önceki ortalama vücut kondüsyon skorlarının her iki gruptada optimum değerlerde
olduğu belirlenmiştir.
Sonuç olarak, prepartum dönemde subkutan yolla
L-Carnitin uygulanan ineklerde kontrol grubuna göre
güç doğum ve endometritis görülme sıklığında azalma
olduğu saptanmıştır. Ancak diğer hastalıklarda önemli
bir değişiklik belirlenmemiştir. Bu veriler ışığında LCarnitin’in güç doğum ve endometritis olgularını engellemek amacıyla kullanılabileceği ve L-Carnitin uygulamalarının postpartum dönemdeki hastalıkların
ortaya çıkışındaki etkilerinin daha iyi ortaya konulması için daha kapsamlı yeni bilimsel çalışmaların yapılması gerektiği kanısına varılmıştır.
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