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Subklinik Mastitisli İneklerde Bazı Biyokimyasal Değerlere E Vitamininin Etkisi
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ÖZET
Bu araştırmada, subklinik mastitisli ineklerde E vitamininin bazı biyokimyasal değerlere etkisi araştırıldı. Araştırmada, 40
adet inek kullanıldı. Sağlıklı ve mastitisli inekler, Kaliforniya Mastitis Testi (CMT) ve somatik hücre sayısı (SHS)’ına göre belirlendi.
Mastitisli ineklere 20 gün boyunca gün aşırı 2.000 IU E vitamini kas içi uygulandı. Sağlıklı, mastitisli ve tedavi gruplarındaki
ineklerden alınan kan örneklerinde sodyum (Na), kalsiyum (Ca), potasyum (K), laktad dehidrogenaz (LDH), trigliserid, albumin,
kreatin, total protein ve kolesterol düzeylerine bakıldı. Sağlıklı ve mastitisli grup Na (P<0.01) olarak önemli bulunurken aynı
gruplarda; Ca, K, LDH, trigliserit, albumin, kreatin, total protein ve kolesterol değerleri farkı (P>0.05) önemsiz bulundu. Mastitisli
ve tedavi grupları arasında Na, Ca, ve K (P<0.05) olarak önemli bulunurken LDH, trigliserit, albumin, kreatin, total protein ve
kolesterol değerleri farkı (P>0.05)’ın önemsiz olduğu saptandı.
Anahtar kelimeler: Biyokimyasal Değerler, E Vitamini, İnek, Subklinik Mastitis.
The Effect of Vitamin E on Some Biochemical Values in Cows with Subclinical Mastitis
SUMMARY
This study was carried out to determine the effects of vitamin E on some biochemical values in subclinical mastitic dairy
cows. Forty cows were assigned to two groups by California Mastitis Test (CMT) and somatic cell count (SCC). 2.000 IU vitamin E
was injected to cows of mastitic group by intramuscular route every other day for twenty days. The blood samples from cows in
healthy, mastitic and treatment groups;.sodium (Na), calcium (Ca), potassium (K), lactate dehydrogenase (LDH), trigliserid,
albumin, creatinine, total protein and cholesterol parameters were analysed. Differences in Na (P<0.01) value between healthy and
mastitic groups were significantly changed while differences in Ca, K, LDH, trigliserid, albumin, creatinine, total protein and
cholesterol values (P>0.05) were not significant. Mastitic and treatment groups in Na, Ca and K (P<0.05) were found as
significant stastistically whereas differences in LDH, trigliserid, albumin, creatinine, total protein and cholesterol values (P>0.05)
were not significant.
Key words: Cow, Biochemical Parameters, Subclinical Mastitis, Vitamin E.

bozarlar. E vitamini, hidrojen protonları ile bu peroksit ve
hidroperoksitleri doyurarak peroksit radikallerinin
etkilerini azaltıp, otooksidasyonu başlatan bu reaksiyonu
daha işin başında duraklatır (9, 19). E vitamini
antioksidan özelliğinden dolayı hücre içi ve hücreler arası
zarların oksidasyonunu önleyerek dokuların yapılarını ve
işlevlerini sağlarlar. Özellikle ruminantlarda görülen
beyaz kas hastalığı ve buna benzer hastalıklar bu tip
metabolik yetersizlik sonucu meydana gelmekte ve bu
yetersizlik sonucunda etkilenen hücrelerde LDH gibi bazı
enzimlerin düzeylerinde değişiklikler olabilmektedir (9).
Kalaycıoğlu ve Ergun (14), sağlıklı ve subklinik
mastitisli hayvanlarda Na ve K değerlerinde önemli bir
farlılığın olmadığını belirtmişlerdir. Buna karşın Wegner
ve Stull (27), mastitisin süt ve kanda bazı biyokimyasal
parametrelerde değişikliklere neden olabileceğini
bildirmektedirler. Katholm ve Anderson (15), ise
araştırmalarında akut mastitislerin ilk döneminde kan Ca
düzeyinin düşük düzeyde olduğunu belirtmektedirler.
Yine yapılan bir başka araştırmada da coliform bakteriler
tarafından oluşturulan mastitislerin erken döneminde
plazma kolesterol düzeyinin düşük seviyede olduğu
bildirilmektedir (10).
E vitamininin mastitis enfeksiyonlarında biyokimyasal
değerler üzerine doğrudan etkisinin tartışıldığı yeterli
sayıda araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmada,

GİRİŞ
Mastitis süt inekçiliğinde ekonomik açıdan önemli
bir hastalıktır. Oluşmasında çok sayıda mikroorganizma
ve değişik faktörler etkili olmaktadır (1, 13). Ülkemiz süt
sığırcılığı tüm dünyada olduğu gibi mastitisten olumsuz
olarak etkilenmektedir. Mastitisin birçok formu vardır, bu
formlar içinde gözle görülür klinik teşhisin kolayca
yapılamadığı subklinik mastitisin önemi büyüktür.
Subklinik mastitisin diğer mastitislere oranla 40-50 defa
daha fazla şekillenmesi ve % 3-26 oranında süt kaybına
neden olmasından dolayı önemlidir (6, 22).
Hayvanların sağlık ve hastalık durumlarındaki
klinik bulguların değerlendirilmesinde serum kimyasının
ve kandaki biyokimyasal değerlerin temel fizyolojik
düzeylerinin bilinmesi gerekir. Ayrıca bakım, beslenme,
stres ve hastalık gibi faktörlerin normal değerleri anormal
değerlere dönüştürdüğü mekanizmasının anlaşılması
önemlidir. Hayvanlarda bu parametreler çeşitli hastalık
durumlarında, ırk, yaş, laktasyon ve cinsiyet gibi
fizyolojik
faktörlere
bağlı
olarak
değişiklikler
gösterebilmektedir (3, 12, 21, 23, 24).
E vitamini, biyolojik antioksidan olup yağda
çözünen bir vitamindir. Doymamış yağ asitleri çift bağa
sahip olduklarından serbest oksijen radikalleri ile hızlı bir
şekilde reaksiyona girer ve hücre zarlarının yapısını
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uygulama ile eşitlik sağlanması için her hayvana 20 gün
boyunca gün aşırı 1 ml serum fizyolojik kas içi uygulandı.
Kan örnekleri, sağlıklı gruptaki hayvanlardan bir kez,
mastitisli gruptakilerden ise E vitamini vermeden önce ve
verdikten sonra olmak üzere iki kez vena jugularis’ten 30
ml EDTA’lı vakumlu tüplere alındı. Mastitisli gruptan
uygulama sonrası alınan kan örnekleri tedavi grubu olarak
değerlendirildi. Alınan kanlardan plazmaları ayrıldı ve
saklama tüplerinde analiz yapılıncaya kadar –20 °C’de
depolandı. Biyokimyasal analizler (Technicon RA-XT,
New York, NY) marka otoanalizör’de yapıldı.
Sonuçlarının değerlendirilmesinde, sağlıklı ve
mastitisli grup ortalamaları arasında bağımsız gruplarda ttesti, mastitisli ve tedavi grup ortalamaları arasında ise
eşleşmiş gruplarda t-testi kullanıldı (26).

subklinik mastitisli ineklerde E vitamininin bazı
biyokimyasal değerler üzerine etkisinin araştırılması
amaçlanmıştır.
MATERYAL ve METOT
Araştırmada kullanılan hayvanlar, Kaliforniya
mastitis testi (CMT) ve Somatik hücre sayısı (SHS)
sonuçlarına göre belirlendi. CMT (-) ve SHS <
400.000/ml süt olan 20 inek sağlıklı grubu, CMT (+) ve
SHS > 400.000/ml süt olan 20 inek ise mastitisli grubu
oluşturdu. Bu araştırmada, hayvan materyali olarak Tarım
ve Köyişleri Bakanlığı Sultan Suyu Tarım İşletmesi
Sığırcılık Ünitesinde laktasyon döneminin 4-5. ayında
olan ve yaşları ortalama 3-6 arasında değişen 40 Esmer
ırk inek kullanıldı.
Araştırma iki grup üzerinde yürütüldü ve ineklere
yem ve su ad libitum olarak verildi. Subklinik mastitisli
ineklerden oluşan gruptaki her hayvana 20 gün boyunca
gün aşırı 2.000 IU E vitamini kas içi uygulandı. Sağlıklı

BULGULAR
Sağlıklı, mastitisli ve tedavi gruplarında Na, Ca, K,
LDH, trigliserid, albumin, kreatin, total protein ve
kolesterol değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

grubu oluşturan ineklere, mastitisli gruptakilere yapılan

Tablo 1: Sağlıklı, Mastitisli ve Tedavi Gruplarında Bazı biyokimyasal Parametreler.
Gruplar
Parametreler

Sağlıklı grup (n=10)

Na (mmol/L)
Ca (mg/dl)
K (mmol/L)
LDH (U/ml)
Trigiliserid (mg/dl)
Albumin (g/dl)
Kreatin (mg/dl)
Total protein (g/dl)
Kolesterol (mg/dl)

Mastitisli grup (n=10)

X ± SD
170.40 ± 10.16**
9.03 ± 0.42
5.03 ± 0.14
50.99 ± 3.64
14.70 ± 3.83
3.72 ± 0.16
1.31 ± 0.17
6.90 ± 0.47
133.80 ± 18.83

X ± SD
154.30 ± 6.05
8.67 ± 0.60
4.94 ± 0.27
49.11 ± 1.89
13.90 ± 3.34
4.01 ± 0.94
1.29 ± 0.11
7.22 ± 0.50
141.70 ± 10.79

Tedavi grubu (n=10)
X ± SD
160.50 ± 9.73*
9.15 ± 0.24*
4.63 ± 0.39*
49.32 ± 2.25
12.90 ± 1.66
3.72 ± 0.13
1.23 ± 0.13
6.65 ± 1.83
145.70 ± 10.30

*: P<0.05, **: P<0.01 İstatistiksel yönden karşılaştırma sağlıklı grupla mastitisli grup ve mastitisli grupla tedavi
grupları arasında yapılmıştır.
Alaçam ve ark. (2) subklinik mastitisli ineklerde
sağlıklılara kıyasla albumin düzeyinin yüksek olduğunu
saptamışlardır. Nizamlıoğlu ve ark. (17), subklinik
mastitisli ve sağlıklı ineklerde, kan serumu Na, K ve
albumin değerleri
farkının önemli olmadığını
belirtmişlerdir. Atroshi ve ark. (4), subklinik mastitisli
ineklerde kan serumu Na ve K değerlerinin sağlıklılara
göre önemli olmadığını bunun yanı sıra LDH’ın ise
önemli olduğunu bildirmektedirler. Atroshi ve ark (5),
sağlıklı ve mastitisli ineklerde kan albumin düzeyinin
önemli olduğunu tespit etmişlerdir. Bazı araştırmacılar (7,
8, 14) subklinik mastitisli ineklerde sağlıklılara oranla Na
ve K değerlerinde farklılıkların olduğunu bildirilmektedir.
Rişvanlı ve ark. (20) ise klinik mastitisli ineklerin kan
serumunda Na, K ve albumin düzeyleri farkının
sağlıklılara oranla önemli olduğunu tespit etmişler, ancak
P, Ca, kolesterol, trigliserid, total protein ve kreatin

TARTIŞMA ve SONUÇ
Süt sığırcılığında sık olarak görülen mastitis
ülkemiz hayvancılığında büyük ekonomik kayıplara
neden olmaktadır. Bunun için erken teşhis edilmesi uygun
tedavi ve korunma yöntemlerinin uygulanması
önerilmektedir (11, 25).
Altıntaş ve Fidancı (3), normal hayvanlarda, bazı
biyokimyasal değerlerin Na (mmol/lt); 132-152, albumin
(g/dl); 3.0-3.5, total protein (g/dl); 7.2 ± 0.1, kreatin
(mg/dl); 1.0-2.0, Ca (mg/dl); 9.7-12.4, K (mmol/lt); 3.95.8 ve kolesterol (mg/dl); 80-120 olarak bildirmektedirler.
Katholm ve Anderson (15), mastitisli ineklerde Ca, Na, K,
albumin ve total protein değerlerinin sağlıklı göre düşük
düzeyde olduğunu tespit etmişler ancak bu değerlerin
istatistiksel olarak önemli olmadığını bildirmişlerdir.
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düzeylerindeki farklılığın ise önemli olmadığını
saptamışlardır. Yapılan bu çalışmada sağlıklı ve mastitisli
grup Na (P<0.01) olarak önemli bulunurken aynı
gruplarda Ca, K, LDH, trigliserid, albumin, kreatin, total
protein ve kolesterol değerlerinin ise önemsiz olduğu
gözlenmiştir
(Tablo
1).
Mastitis
enfeksiyonu
durumlarında
meme
dokusundaki
hücrelerin
dejenerasyonu sonucu Na, K, Ca, Mg, Cl, Laktoz ve
tripsin gibi parametre düzeylerinde değişikliklerin
olabileceği bildirilmektedir (7, 8, 16, 18). Yapılan bu
araştırmada ki parametrelerin genel olarak çoğu
araştırmalarla benzer olmasına rağmen bazıları ile bu
benzerliğin
görülmemesi
araştırmada
kullanılan
hayvanların bireysel metabolizma farklılığı ve
beslenmede kullanılan rasyon farklılığından kaynaklanmış
olabileceği düşünülmektedir.
Mastitisli ineklerde E vitamini uygulamasından
sonra mastitisli ve tedavi grupları arasında Na, Ca ve K
farkı (P<0.05) önemli bulunurken, LDH, trigliserid,
albumin, kreatin, total protein ve kolesterol’ün ise
önemsiz olduğu saptanmıştır. Ancak E vitamininin
mastitis enfeksiyonlarında biyokimyasal değerlere
etkisinin doğrudan tartışıldığı çalışmalara rastlanmamıştır.
Sonuç olarak, subklinik mastitisli ineklerde kan
biyokimyasal değerlerde değişikliklerin olduğu tespit
edildi ancak bunun istatistiksel olarak önemli olmadığı
saptandı. Ayrıca E vitamini uygulaması sonrasında da bu
değerlerdeki değişikliğin önemli olmadığı gözlendi.
Ancak mastitis enfeksiyonlarında erken tanıda, yapılan
kılasik yöntemlerin yanında biyokimyasal değerlerdeki
değişikliklere de bakılması, mastitisten korunmada güçlü
bir antioksidan olan E vitamini uygulamasının yapılması
faydalı olacağı kanaatine varıldı.
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