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Özet
Bu çalşmada Kars-Ardahan yöresinde sağlkl ve mastitisli ineklerde plazma vitamin A, E ve β-karoten
düzeylerinin belirlenmesi amaçland. Çalşmada Kars-Ardahan yöresinin farkl köylerinden yaşlar 3 ile 7
arasnda değişen 20 adet sağlkl ve 20 adet mastitisli inek kullanld. İneklerden kan alnmadan önce klinik
mastitisli olup olmadklarn anlamak için Kaliforniya Mastitis Testi (CMT) uyguland. Sağlkl ve mastitisli
gruplardan alnan örneklerde plazma A vitamini (p<0.01), β-karoten (p<0.01) ve plazma E vitamini
(p<0.001) düzeyleri arasndaki fark önemli bulundu. Sonuç olarak sağlkl ineklerde mastitislilere göre
plazma E vitamini değerlerinin yüksek bulunmasnn sebebi; mastitisli ineklerin bu dönemde strese girmesi
sonucu meme hücrelerinde oluşan çeşitli biyokimyasal reaksiyonlardan kaynaklanmasna bağlanmştr.
Ayrca plazma A vitamini ve β-karotenin hastalk stresine bağl olarak mastitislilerde daha fazla metabolik
etkinliğe sahip olduğu sonucuna varld.
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Determination of the Levels of Plasma Vitamin A and β-Carotene
and vitamin E in Mastitic Cows
Summary
In this study it was aimed to determine the levels of plasma vitamin A and β-karoten and vitamin E in
healthy and mastitic cows in Kars and Ardahan region. In this study 20 healthy and 20 mastitic cows
between 3 and 7 ages from different villages in Kars and Ardahan region were used. Before taking blood
samples from the cows, it was tested by California Mastitis Test (CMT) in order to determine whether they
are with mastitis or not. In the samples obtained from healthy and mastitic groups were significant difference
between levels of plasma vitamin A (p<0.01), β-carotene (p<0.01) and vitamin E (p<0.001). In conclusion,
the reason why plasma vitamin E levels of healthy cows were higher than the mastitic cows was determined
that various bio-chemical reactions exiting the breast cells as a result of the stres that the cows with mastitis
faced in this period. Besides, it was concluded that healthy cows had much metabolic affects depending on
the plasma vitamin A and β-carotene disease stress.
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GİRİŞ
Mastitis, memenin parankim dokusu, süt kanallar ve interstisiyel dokunun yangs olarak bilinir 1.
Dünyann birçok ülkesinde ve tüm evcil hayvanlarda görülen bu hastalk, süt ineklerinde süt miktarnda azalma, üretilen süt ve süt ürünlerinde
kalite düşüklüğü nedeni ile önemli ekonomik
kayplara yol açar 2. Mastitis genellikle laktasyon
ile ilişkili olup, oluşum nedenine göre enfeksiyöz,
travmatik veya toksik, seyrine göre klinik veya
subklinik, süresine göre de akut veya kronik olarak
snflandrlmaktadr 3. Mastitisin sebepleri, hazrlayc ve yapc sebepler olmak üzere ikiye ayrlr.
Yapc sebeplerin en önemlileri mikroorganizmalardr 4.
Mastitis enfeksiyonlarnda yangya ve somatik
hücre saysndaki (SHS) artşa bağl olarak kanda
lökosit saysnda artş meydana gelmektedir. Mastitiste memede doku hasar sonucu sütün kalitesi
bozulmakta, bölgede lökositlerden makrofajlar ve
nötrofillerin says artmaktadr. Enfeksiyon etkeninin meme kanaln enfekte etmesi nedeni ile süte
geçen lökosit ve epitel hücrelerinden enzimlerin
serbest hale geçmesi sütteki enzim seviyesini
yükseltmektedir 5-7. Lökositler, özellikle aktif olan
fagositler meme hastalklarnda gereken performans artrmak için antioksidanlara ihtiyaç duyar.
Lökositlerin fonksiyonlarn geliştirmek için antioksidanlarn gücü, bunlarn hastalkl memelerdeki
yararl etkilerini ksmen açklayabilir 8.
Mastitiste bağşklk sisteminde meydana gelen
zayflamalar nedeniyle hayvanda baz metabolik
ve hormonal değişiklikler oluşur. Bulaşc hastalklar ve hastalk stresi bu dönemde fazladr 9,10.

şikliklere neden olmaktadr. Bu vitaminlerin yetersizliğinde değişik semptomlar görülür 5,13. Antioksidan bir madde olan E vitamini hücre solunumu ve nükleik asit sentezinde yer alr. Antioksidan
gücüyle, vücut bileşimlerini oksijen etkisiyle parçalanmaktan korumaktadr. A vitamini de bu oksidasyondan etkilenen madde olduğundan; E vitamini, A vitamini oksidasyonunu da engellemektedir. β-karoten, A ve E vitaminlerinin antioksidasyon görevleri, DNA hasarnn ve maling değişiminin azaltlmas yönündedir 14.
Bu çalşma ile büyük metabolik stres kaynağna
yol açan mastitis hastalğna yakalanan sğrlarda
kan vitamin A, E ve β-karoten düzeylerinin saptanmas amaçlanmştr.

MATERYAL ve METOT
Çalşmann hayvan materyalini Kars ve Ardahan yöresinde bulunan 5 köyde halk elinde yetiştirilen, yaşlar 3 ile 7 arasnda değişen 20 sağlkl
ve 20 mastitisli olmak üzere toplam 40 baş yerli
rk inek oluşturdu. İneklerin klinik mastitisli olup,
olmadklar Kaliforniya Mastitis Testi (CMT) ile
belirlendi.
Mastitisli ve sağlkl inekler belirlendikten
sonra, V. jugularis’ten 10 ml’lik EDTA’l tüplere
alnan kan örnekleri soğuk zincir koşullarnda laboratuara taşndktan sonra 3000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilerek plazma ksm kapakl polipropilen tüplere alnd ve plazma β-karoten, A ve
E vitamini düzeyleri belirleninceye kadar –20˚C’de
sakland.

Vitaminler ve mineraller, immun sistem fonksiyonlar üzerinde direkt olarak birçok etkiye sahip
olduklar için mastitisli sağmal ineklerde de oldukça önemlidirler 11. Alnan besinlerdeki vitamin içeriği kandaki vitamin ihtiyacn karşlayabilmektedir. Vitaminlerin süt ve diğer besinlerdeki oran
mortalite, ağrlk artş, üreme ve enfeksiyonlara
karş korunmada önemlidir 12.

Plazma A vitamini ve β-karoten düzeylerinin
belirlenmesi için, askorbik asitle presipite edilen
plazma lipoproteinlerinden hekzan ilavesi ile A
vitamini ve β-karoten’in ayrlmas esasna dayal
Suzuki ve Katoh 15’un tanmladğ spektrofotometrik yöntem kullanld. Plazma E vitamini düzeyleri, Kayden ve ark. 16’n belirttiği EmmeriaEngel reaksiyonu esasna dayal spektrofotometrik
metot kullanlarak ölçüldü ve standartlar β-tokoferol’ün etanoldeki çözeltisinden hazrland.

Sağmal sğrlarda mastitise bağml immun sistemdeki zayflamalar oksidatif strese karş organizmay koruyan A ve E vitaminleri ile A vitamininin
ön maddesi olan β-karoten düzeylerinde de deği-

İstatistiki hesaplamalar, MINITAB For Windows
release 12.1 bilgisayar program ile gruplar arasndaki farkllklarn istatistiksel önemliliği 2-sample t
testi kullanlarak yapld.
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BULGULAR
Yaplan bu çalşmada Tablo 1’de gösterildiği
gibi mastitisli ineklerdeki plazma A vitamini ve βkaroten düzeyleri kontrol grubundakilere göre
istatistiksel olarak önemli bir artş (p<0.01) göstermiştir. Tabloya göre mastitisli gruptaki ineklerde
plazma E vitamini düzeyleri ise kontrol grubu
ineklerdeki değerlerine göre istatistiksel olarak
anlaml bir düşüş (p<0.001) göstermiştir.
Tablo 1. Sağlıklı ve Mastitisli İneklerde Plazma A Vitamini, βKaroten ve E Vitamini Düzeyleri
Table 1. The Levels of Plasma Vitamin A and -Karoten and
Vitamin E in Healthy and Mastitic Cows
Sağlıklı grup
(n=20)
X ± SD

Mastitisli grup
(n=20)
X ± SD

A Vitamini

96.14 ± 1.99

99.354± 3.62*

β -karoten

16.97± 0.74

17.828± 0.87*

E Vitamini

24.74 ± 9.83

14.23 ± 4.47**

Vitamin
(μg/dl)

*: p<0.01 **: p<0.001
(X±SD: Ortalama ± Standart Sapma)

TARTIŞMA ve SONUÇ
Mastitiste bağşklk sisteminde meydana gelen
zayflamalar nedeniyle hayvanda baz metabolik
ve hormonal değişiklikler oluşur. Bulaşc hastalklar ve hastalk stresinin bu dönemde fazla olduğu
belirtilmiştir 10,11. Süt inekleri uygun metabolik koşullarn devam ettirebilmek için kanlarnda biyolojik olarak vitamin ve minerallerin var olmasna
ve bunlar belirli bir düzeyde tüketmeye ihtiyaç
duyarlar. Bir inek, üreme ve sağlk durumunu sürdürebilmek için yeterli vitamin ve minerallere sahip
ise bu bakmdan optimum koşullardadr 17. Bulgularmzda sağlkl grubun mastitisli gruba göre plazma E vitamini düzeyi farknn istatistiksel olarak
önemli olduğunu tespit etmiş olmamz antioksidan
savunma ve bağşklk sisteminde kilit roller üstlenen E vitamini gibi madde desteğinin gerekli olduğunu akla getirmektedir. Bu çalşmada özellikle E
vitamininin, mastitisli ineklerde düşük seviyede
görülmesinden kaynakl bu optimum koşullarn
sağlanmas açsndan çok önemli olduğu ortaya
çkmştr.
Baz çalşmalarda β-karoten seviyeleri farkl düzeylerde belirlenmiştir. Bir grup araştrc β-karoten’in plazma konsantrasyonunu 2.5 mg/L 18, diğer

bir grup araştrc 10 mg/L 19 olarak belirlemişler ve
başka bir grup araştrc ise süt ineklerindeki β-karoten’in plazma konsantrasyonlarnn 3 mg/L’den
fazla olmas gerektiğini belirtmişlerdir 20,21. Baz
araştrclar plazma β-karoten konsantrasyonunun
artş ile mastitisin görülme sklğ arasnda ters bir
orantnn olduğunu bildirirken 22, baz araştrclar
ise β-karotenin meme sağlğ üzerine herhangi bir
etkisinin olmadğn savunmuşlardr. β-karoten’in
üreme üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu ve yaz
aylarnda scaklk stresinden dolay gebelik orannda düşüş görüldüğü de belirtilmiştir 23,24. Çalşmamzda belirlediğimiz plazma β-karoten konsantrasyonlar, yaplan birçok çalşma ile elde edilen sonuçlara göre düşük seviyededir. Özellikle Kars-Ardahan yöresinde soğuk hava koşullarnn hayvanlarn üreme dönemlerine hakim olduklar düşünülecek olursa üreme faaliyetlerinin scak hava koşullarnn hakim olduğu bölgelere göre daha farkl bir
zamanda başlayabileceği ya da ayn zamann yakalanmas açsndan daha karmaşk metabolizma
yolu izleneceği düşünülebilir. Bu durum β-karotenin A vitaminine dönüşümünü de farkl şekilde
etkileyebilir.
Nizamloğlu ve ark.25 subklinik mastitisli ineklerde A vitamini düzeyini sağlkllara göre düşük
düzeyde tespit etmişler ancak bunun istatistiksel
olarak önemsiz olduğunu saptamşlardr. Baz
araştrclarn yaptklar araştrmada sağlkl ve mastitisli ineklerde plazmada A vitamini seviyelerindeki azalma anlaml bulunmuştur 22,26. Batra ve
ark.27 mastitisli ineklerde plazma β-karoten düzeyi
fark-nn, hem sağlkllara ve hem de E vitamini
uygulamas sonrasnda uygulama öncesine kyasla,
önemli ölçüde farkl olduğunu belirtmişlerdir.
Salmanoğlu ve ark.28 subklinik mastitisli ineklerde
kan A vitamini düzeyi farknn istatistiksel olarak
önemli olduğunu bunun yannda β-karoten düzeyi
farknn ise önemsiz olduğunu saptamşlardr.
Şimşek ve ark.29 plazma A vitamini ve β-karoten
düzeylerini sağlkl ineklerde tedavi öncesi mastitisli ineklere kyasla yüksek bulmuş ve bunun
istatistiksel olarak önemli olduğunu gözlemlemişlerdir. Sağlkl ve mastitisli ineklerde belirlemiş
olduğumuz plazma A vitamini ve β-karoten düzeyleri fark istatitiksel olarak önemli bulunmuştur.
Batra ve ark.27 sağlkl ve mastitisli ineklerde E
vitamini düzeyinin istatistiksel olarak farknn önemli olduğunu tespit etmişlerdir. Atroshi ve ark.30
sağlkl ve mastitisli ineklerde plazma ve süt E
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vitamini düzeyi farkn istatistiksel olarak önemli
bulmuşlardr. Şimşek ve ark.31 sağlkl ve subklinik
mastitisli ineklerde E vitamini düzeyi farknn
önemli olduğunu tespit etmişlerdir. Baz araştrmalarda ise sağlkl ve mastitisli ineklerde E vitamini
düzeyi farknn önemsiz olduğu tespit edilmiştir
32,33
. Sağlkl ve mastitisli ineklerde belirlemiş olduğumuz plazma E vitamini düzeyi baz araştrmaclarn 28,30,31 saptamalar ile uyumlu görünürken
baz araştrmaclarn 32 bulgular ile uygunluk göstermemektedir. Çalşmamzda sağlkl ineklerde
mastitislilere göre E vitamini değerleri istatistiksel
olarak yüksek bulunmuştur. Kars-Ardahan yöresinde soğuk hava koşullar, yöre halknn hayvanlarn
daha verimli ve sağlkl olmas için gereken kalitede bakm ve tedavi yöntemlerini kullanamamas
ve ekonomik durumun zayf olmas gibi nedenlerden dolay hayvan hastalklarnn engellenmesi güç
olmaktadr. Dolays ile hayvanlarn hastalklar atlatabilmesi için kendi bünyelerinde bulunan ve
immünolojik açdan önemli olan E vitamini gibi
molekülleri metabolizmalarnda yoğun bir şekilde
kullanlmasna daha çok ihtiyaç duymuş olduklar
anlaşlabilir. Bu durumda mastitisli ineklerde tespit
etmiş olduğumuz düşük E vitamini düzeyleri düşüncemizi desteklemektedir.
Çalşmamzda sağlkl ve mastitisli ineklerde
plazma A vitamini, β-karoten (p<0.01) ve E vitamini (p<0.001) düzeyleri farknn istatistiksel olarak
önemli olduğu saptanmştr. Mastitisli ineklerde
plazma A vitamini ve β-karoten düzeyleri srasyla
99.35 μg/dl ve 17.83 μg/dl, E vitamini düzeyi ise
14.23 μg/dl olarak belirlenmiştir. Sağlkl grupta
plazma A vitamini ve β-karoten düzeyleri srasyla
96.14 μg/dl ve 16.97 μg/dl, E vitamini düzeyi ise
24.74 μg/dl olarak saptanmştr.
Sonuç olarak sağlkl ineklerde mastitislilere
göre E vitamini değerleri istatistiksel olarak yüksek
bulunmuştur. Bunun sebebi; mastitisli ineklerin bu
dönemde hastalk stresine girmesi sonucu meme
hücrelerinde oluşan çeşitli biyokimyasal reaksiyonlardan kaynaklanmasna bağland. Bilindiği
gibi bitki kökenli olan β-karoten maddesi A vitaminin öncü maddesidir. Çalşmamzda, β karoten
düzeylerini, A vitamini düzeylerine göre düşük
değerlerde saptamamz, ineklerde bu dönem içerisinde β-karotenin A vitaminine dönüşümünde rol
oynayan dioksijenaz ve retinol aldehit redüktaz
enzimleri düzeylerinin yüksek miktarda olabileceğini düşündürmektedir. Bu konu ile ilgili daha

kesin sonuçlara ulaşabilmek için ayrntl ve çok
sayda çalşma yaplmas gerektiği açktr.
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