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Özet: Bu çalışmada asetilmetiyonin, l-karnitin, vitamin E ve vitamin B12 kombinasyonunun sığırlarda bazı klinik,
hematolojk ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmada, çeşitli stres faktörlerine maruz
kalmış, klinik olarak genel vücut kondisyonu iyi olmayan, durgun, halsiz, iştahsız ve çevreye ilgisi azalmış 32 adet sığır kullanıldı.
Hayvanlara asetilmetiyonin, l-karnitin, vitamin E ve vitamin B12 içeren bir ticari ürün (Metabolase Forte, FATRO-VETAŞ) 100 kg
canlı ağırlığa 5 ml dozda, kas içi yolla günde bir defa olmak üzere 7 gün süre ile uygulandı. Hayvanların ilaç uygulanmasından önce
ve sonra klinik muayenesi yapılarak, genel durum bozukluğu, kıl örtüsünde düzensizlik, çevreye ilgisizlik/depresyon, iştah durumları
skorlanarak (0=yok, 4=çok şiddetli) değerlendirildi. Yine ilaç uygulaması öncesi ve sonrasında antikoagülanlı ve boş tüplere
hematolojik ve biyokimyasal değerlendirmeler amacıyla kan alındı. Formül lökosit tablosu ile karaciğer fonksiyonları için serum
ALT, AST, total protein ve kolesterol değerleri belirlendi. Ayrıca hayvanlardaki antioksidan metabolizma hakkında değerlendirme
yapmak amacıyla serum MDA ve seruloplazmin düzeyleri tespit edildi. Çalışma sonunda hematokrit değer, alyuvar ve akyuvar
sayıları ile total protein seviyesinde ilaç öncesi ve sonrasında istatistiksel olarak fark tespit edilirken (p<0.05), diğer hematolojik ve
biyokimyasal parametrelerde istatistiksel açıdan önemli bir fark saptanmadı (p>0.05). Çalışmada, tedavi öncesi 2.44±0.13 olan
ortalama klinik skor tedavi sonrası 0.26±0.07 olarak bulundu. Tedavi öncesi ve sonrası yapılan klinik değerlendirmelerde
hayvanların 28 adedinde (%87.5) başlangıçta incelenen parametreler yönünden 3 ve 4 olan klinik skorların tedavi sonrası 1’in
altına düştüğü belirlendi. Bu hayvanların klinik olarak iyi derecede iyileştikleri kabul edildi.
Anahtar kelimeler: Asetilmetiyonin, Biyokimyasal parametreler, Hematoloji, L-karnitin, Sığır, Vitamin E, Vitamin B12.

Effects of Combination of Asetylmethionine, L-Carnitine, Vitamin E and Vitamin B12 on Some Clinical,
Haematological and Biochemical Parameters in Cattle
Summary: In this study, evaluation of the effects of asetylmethionine, l-carnitine, vitamin E and vitamin B12 combination
on some clinical, haematological and biochemical parameters in cattle was aimed. Thirty two animals, which were affected by
various stressors, clinically weakness body condition, dullness, drooping, anorexic and apathetic, were used in the study. A
commercial product which contained asetylmethionine, l-carnitine, vitamin E and vitamin B12 was administrated 5 ml/100 kg b.w.
once a day for 7 days via intramuscularly. General clinical examinations were made in the all animals before and after the drug
applications and disorders of general condition and feather, apathy/signs of depression, appetite were scored (0=absent, 4=very
severe). Also, blood samples were collected into empty and anticoagulant contained tubes for haematological and biochemical
evaluations before and after the drug applications. Differential leukocyte and serum ALT, AST, total protein and total cholesterol
levels for liver functions were determined. In addition, serum malondialdehit (MDA) and seruloplasmin levels were determined to
evaluate antioxidant metabolism. After the study, microhaematocrit, red blood cell, white blood cells counts and total protein levels
before and after treatment were found to be significant (p<0.05). But other haematological and biochemical parameters were not
found statistically different (p>0.05). In the study, mean clinical score was determined 2.44±0.13 before the treatment and 0.26±0.07
after the treatment. In the evaluation of clinical examinations before and after the treatment, investigated clinical scores of 28
animals (87.5%) were found 3 and 4 before the treatment and less than 1 after the treatment. Satisfactory clinical recovery was
considered in these animals.
Key words: Acetylmethionine, Biochemical parameters, Cattle, Hematology, L-carnitine, Vitamin E, Vitamin B12.

GİRİŞ
Sığırlar normal üretim dönemlerinde çeşitli
stres faktörlerinin etkisinde kalmaktadır (2). Stres,
hayvanların refah, huzur, beslenme durumu ve
hastalıklarıyla doğrudan ilişkilidir. Stres faktörü
hayvanların genel durumunu değerlendirmekte
önemli bir belirteçtir (31). Genellikle sığırlar üzerine
etki eden stres faktörleri iki grup altında
değerlendirilmektedir. Birinci grupta; fizyolojik stres,

sıkışıklık, bakım alanı, beklenmedik etkilere maruz kalma,
ikinci grupta ise açlık, yaralanma, hastalıklar gibi fiziksel
stres ve çevresel etki yer almaktadır (2).
Stresin varlığı, özellikle hayvanda bireysel olarak
organizmanın işleyişinde meydana getirdiği bozuklukların
tespiti ile tanımlanabilir (34). Bu durum klinik olarak ortaya
çıkabilir ya da çıkmayabilir (2). Conner ve ark. (8), sığırlarda,
stres uyarımına bağlı olarak akut faz proteinlerinde artış
şekillendiğini bildirmektedir. Bu nedenle akut faz
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proteinlerinin ölçülmesi sığırların stres şartlarına
verdikleri tepkiyi değerlendirmekte yararlı bir
parametredir (2).
Serbest radikallerin fazla üretilmesi ve
birikmesi sonucu canlıda oluşturduğu hasar oksidatif
stres olarak tanımlanır. Oksidatif stresin varlığı,
organizmada reaktif oksidasyon ürünlerinin oluşumu
sonucu antioksidan savunma sistemindeki dengenin
bozulmasına neden olur. En önemli sebeplerinden
biri hayvanın çeşitli stres faktörlerine maruz kalması
olan oksidatif stres, lipit peroksidasyonuna ve
proteinlerde değişikliğe neden olur. Stres varlığı lipit
peroksidasyon ürünü olan malondialdehit (MDA)
seviyesinde artışa yol açar. Bu nedenle MDA
seviyesindeki
artış,
lipit
peroksidasyonunun,
dolayısıyla stres varlığının göstergesidir (23,28).
Antioksidan enzimler serbest radikalleri
indirgeyerek lipit peroksidasyonunu ve bunun sonucu
oluşacak hasarı önlemede rol oynar (19).
Seruloplazmin, serbest radikallerin temizlenmesinde
görev alan hücre dışı antioksidan savunma
sistemlerinden biridir (15,16). Enfeksiyon, travma ya
da inflamasyonu takiben seruloplazminin kan plazma
düzeyinin %50’ye kadar arttığı bildirilmektedir (13).
Vitamin E, yağda çözünebilen en önemli
antioksidandır ve serbest radikallere karşı vücut
savunmasında önemli bir rol oynamaktadır (4).
Vitamin E’nin, hücreleri düşük dozda oksidatif stres
etkilerine bağlı ölümlerden koruduğu tespit edilmiştir
(14,24).
Karnitin, memelilerde yağ asitlerinin mitokondriye
taşınması için zorunlu ko-faktörlerden biridir (10,17).
L-karnitin, memelilerde uzun zincirli yağ asitlerinin
mitokondriaya taşınarak oksidasyonu ve dolayısıyla
hücresel enerji sağlanmasında rol oynamaktadır (20).
Aynı zamanda vücut dokularından serbest radikalleri
temizlemek gibi çok önemli bir görevi vardır (10,17).
Metiyonin ise esansiyel bir amino asit olarak
hayvan organizmasında protein yapılanmasının
önemli bir parçasıdır. Molekülünde sülfür bulunduğu
için sülfür içeren sistein ve sistin aminoasitlerinin
karaciğerde biyo-sentezi için gereklidir. Ayrıca
fosfolipidlerin sentezinde yer alır ve karaciğerden yağ
asitlerinin taşınmasını artırarak karaciğer koruyucu
etkisini gösterir (26).
Vitamin B12, memelilerde iki önemli
kofaktör
görevini
yerine
getirmektedir.
Görevlerinden biri, intestinal absorbsiyon ve plasma
transportu, diğeri de hücrelerin yüzey reseptörlerini
kullanarak hücre içi alımları sağlamaktır (36).
Vücuttaki görevlerini yapabilmeleri vitamin B12’nin
varlığına bağlı olan iki önemli enzim bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi metiyonin sentataz enzimidir ve
folik asit sentezi için temel önem taşır, ikincisi ise
metilmalonil-CoA olup Kreps Siklusuna katılır (12).
Ruminantlarda, vitamin B12 rumende sentezlenerek
sindirim kanalı tarafından absorbe edilir. Daha sonra
kan damarları yoluyla öncelikle karaciğer olmak
üzere vücut dokularına ve son olarak da kaslara
taşınmaktadır (25).
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Hayvanların genel durumunun belirlenmesinin yanı
sıra klinik bulguların tanımlanması ve güçlendirilmesi
bakımından preklinik önem taşıyan hematolojik değerlerde;
stres faktörlerinin varlığına bağlı olarak yetersiz beslenme,
enfeksiyon varlığı, gebelik, laktasyon gibi faktörlerine bağlı
olarak değişiklik görülmektedir (11).
Bu çalışmada, tespit edilmiş herhangi bir hastalığı
bulunmayan ancak çeşitli stres faktörlerine maruz kalmış, bu
nedenle genel durumu bozuk, vücut kondüsyonu yetersiz,
iştahı azalmış ya da hastalık dönemini yeni atlatmış hayvanlar
üzerinde asetilmetiyonin, l-karnitin, vitamin E ve vitamin B12
bileşiminin bazı klinik, hematolojik ve biyokimyasal
parametrelerle beraber oksidatif stres bileşenleri üzerine
etkisinin araştırılması amaçlandı. Ayrıca elde edilen verilerin
sözkonusu kombinasyonun kullanımının herhangi bir
olumsuz yan etki oluşumuna neden olup olmadığının da
değerlendirilmesi yönünden kullanılabileceği düşünüldü. Bu
amaçla tedavi öncesi ve tedavi sonrası hayvanların klinik
durumu, hematolojik (Hematokrit değer, alyuvar, akyuvar,
formül lökosit) ve bazı biyokimyasal parametreler (ALT,
AST, albumin, total protein, total kolesterol) ile serum
seruloplazmin ve MDA düzeyleri incelendi.
MATERYAL VE METOT
Hayvanlar ve Çalışma Prosedürü
Çalışmada genel durumu sağlıklı birey görünümü ile
tam örtüşmeyen, 32 adet, 1-3 yaşlı, ağırlıkları 80-250 kg
arasında değişen ve çeşitli stres faktörlerine maruz kalmış,
klinik olarak genel vücut kondüsyonu iyi olmayan, durgun,
halsiz, iştahsız ve çevreye ilgisi azalmış sığırlar kullanıldı.
Seçilen hayvanların tedavi öncesi ve tedavi sonrası klinik
durumlarının değerlendirilmesi amacıyla Vangroenweghe ve
ark. (35) tarafından bildirilen skorlama sistemi modifiye
edilerek kullanıldı. Buna göre tedavi öncesi ve sonrası genel
durum bozukluğu, kıl örtüsünde düzensizlik, çevreye
ilgisizlik/depresyon ve iştah bozukluğu parameterleri 0 ile 4
arasında skorlandı ve ortalama klinik skor belirlendi (0= yok,
1=az, 2=orta derecede, 3= şiddetli, 4= çok şiddetli).
Hayvanlar tedavi öncesi ve tedavi sonrası aynı araştırmacı
tarafından muayene edildi. Çalışmada kullanılan hayvanlara 7
gün süresince günde bir defa olmak üzere kas içi yolla 100 kg
canlı ağırlığa 5 ml dozda, içerisinde ml başına 200 mg
asetilmetiyonin, 50 mg l-karnitin, 30 mg vitamin E ve 0.2 mg
vitamin B12 içeren ticari preparat (Metabolase Forte, FATROVETAŞ) uygulandı.
Kan Örneklerinin Toplanması
Hayvanlardan çalışmaya başlamadan 0. günde ve
tedaviyi takip eden 7. günde vena jugularis’ten antikoagulanlı
ve boş tüplere kan alındı. Antikoagülanlı kanlarda alyuvar ve
akyuvar sayıları ve hematokrit değer belirlendi. Ayrıca
akyuvar formülü belirlemek amacıyla kan frotileri
hazırlanarak May-Grünwald Giemsa karışık boyama
yöntemiyle boyandı. Alyuvar ve akyuvar sayıları
hemositometrik yöntemle belirlendi. Hematokrit değer
mikrohematokrit yöntemle tespit edildi (21). Boş tüplere
alınan kanlar 370C’lik etüvde 15 dakika bekletildikten sonra
3000 rpm’de 10 dk santrifüj edilerek serumları elde edildi ve
serum örnekleri biyokimyasal analizler için kullanıldı.
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Biyokimyasal Analizler
Uygulanan
asetilmetiyonin,
l-karnitin,
vitamin E ve vitamin B12 kombinasyonunun karaciğer
fonksiyonları üzerine olumlu ya da olumsuz etkilerini
değerlendirmek amacıyla serum ALT, AST, albumin,
total protein ve kolesterol değerleri ölçüldü. Ayrıca
metabolizmadaki oksidatif stres ve uygulanan
kombinasyona bağlı antioksidan metabolizmadaki
değişimi değerlendirebilmek amacıyla seruloplazmin
ve MDA analizi yapıldı. Serumlar analiz yapılıncaya
kadar incelenecek parametrelerin stabil kalmasını
sağlamak amacıyla -80 0C’de bekletildi.
Seruloplazmin ve MDA analizi dışındaki
biyokimyasal analizler, ticari kitler kullanılarak
(Audit, Irlanda) otoanalizör (Autolab, The
Netherlands) yardımıyla yapıldı.
Seruloplazmin
analizi,
PPD
(Pfenilendiamin
diklorid)’in
kullanıldığı
spektrofotometrik (7) metot ile tespit edildi.
Serum MDA düzeyleri ise Yoshioka ve ark. (37)
tanımladığı metoda göre thiobarbituric asit
reaksiyonu ile ölçüldü.
İstatistiksel analiz
Deneme öncesi ve deneme sonrası elde
edilen
bulguların
istatistiksel
olarak

karşılaştırılmasında Wilcoxon test kullanıldı. İstatistiksel
verilerin değerlendirilmesinde bulgular arasındaki farkın
önem derecesi p<0.05 olarak kabul edildi (27).
BULGULAR
Klinik Bulgular
Tedavi sonrası hayvanların klinik olarak, genel vücut
kondisyonu/görünümü (kaşektik-yağlı, vücudun tutuluşu,
kemik çıkıntılarının görünümü), kıl örtüsünün durumu,
çevreye ilgi-depresyon, iştah durumu değerlendirildi. Bu
parametrelerin skorlanması ile elde edilen ortalama klinik
skor tedavi öncesi 2.44±0.13 ve tedavi sonrası 0.26±0.07
olarak tespit edildi. Tedavi öncesi ve sonrası yapılan klinik
değerlendirmeler sonunda hayvanların 28 adedinde (%87.5)
başlangıçta incelenen parametreler yönünden 3 ve 4 olan
klinik skorların tedavi sonrası 1’in altına düştüğü belirlendi
ve bu hayvanların klinik olarak iyi derecede iyileştikleri
kabul edildi.
Hematolojik ve Biyokimyasal Bulgular
Çalışmada kullanılan hayvanlara ait hematolojik
veriler tablo 1’de gösterilmektedir. İlaç uygulaması öncesi ve
sonrasında hematokrit değer, alyuvar ve akyuvar sayıları
arasında istatistiksel olarak fark tespit edilirken (p<0.05),
diğer hematolojik parametrelerde istatistiksel açıdan önemli
bir fark bulunmadı (p>0.05).

Tablo 1. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası hematolojik veriler (Ortalama±Standard hata)
Parametre
Hematokrit (%)
Alyuvar (x106/µl)
Akyuvar (x103/µl)
Lenfosit (%)
Nötrofil (%)
Eozinofil (%)
Monosit (%)
Basofil (%)

n
Tedavi Öncesi
32
29.09±0.63
32
6.51±.17
32
9.40±0.39
32
55.52±2.97
32
28.74±1.38
32
12.45±2.52
32
2.71±0.46
32
0.84±0.18
*
Tedavi öncesine göre istatistiksel olarak farklıdır (p<0.05).

Tedavi öncesi ve sonrasındaki MDA ve
seruloplazmin düzeyleri dışındaki biyokimyasal
parametreler tablo 2’de görülmektedir. Tedavi
sonrasında bu parametrelerden sadece total protein

Tedavi Sonrası
27.68±.54*
5.76± 1.48*
10.66±0.24*
59.08±1.88
26.38±1.32
9.47±1.48
4.45±0.90
0.63±.19

düzeyinde istatistiksel olarak bir azalma belirlendi (p<0.05),
diğer parametreler açısından ise tedavi öncesi ve sonrasında
fark tespit edilmedi (p>0.05).

Tablo 2. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası biyokimyasal parametreler (Ortalama±Standard hata)
Parametre
n
Albumin (g/dl)
32
Total protein (g/dl)
32
Total kolesterol (mg/dl)
32
ALT (I/U)
32
AST (I/U)
32
*
Tedavi öncesine göre istatistiksel olarak farklıdır (p<0.05).

Tedavi öncesi ve tedavi sonrası belirlenen MDA ve
seruloplazminm
düzeyleri
ise
tablo
3’te
gösterilmiştir. Her iki parametre açısından da tedavi

Tedavi öncesi
3.24±0.08
8.08±0.23
105.42±6.53
32.38±2.46
92.47±8.28

Tedavi sonrası
3.30±0.05
7.15±0.15*
103.96±4.77
34.25±2.16
105.00±8.16

öncesi ve sonrası değerler arasında istatistiksel bir farklılık
tespit edilmedi (p>0.05).

11

ARSLAN H.H., NİSBET C., SARIPINAR D., ÇENESİZ S., ÇENESİZ M.

Tablo 3. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası MDA ve Seruloplazmin düzeyleri (Ortalama±Standard hata)*
Parametre
MDA (nmol/mL)
Seruloplazmin (mg/dl)
*
(p>0,05)

n
32
32

TARTIŞMA ve SONUÇ
Çalışma sonunda, hayvanların hemen
tamamının genel vücut görünümü ve genel
durumunda tedavi öncesine göre klinik olarak
belirgin şekilde düzelme olduğu tespit edildi. Bu
durum hayvanların ortalama klinik skorlarında
belirgin düşüş ve klinik olarak genel vücut
görünümünde tedavi öncesine göre iyileşme
şekillenmiş olmasıyla desteklendi. Ayrıca elde edilen
hematolojik verilerden hematokrit değer, alyuvar ve
akyuvar sayılarının tedavi öncesi ile tedavi sonrası
değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli
olmakla beraber (p<0.05) değişim fizyolojik sınırlar
içerisinde kaldığından klinik olarak önemli kabul
edilmedi.
Oksidatif stres, içerisinde yaşlanma, kanser
gibi
hastalıklar,
post
işemik
travma,
nörodejenerasyon bozuklukları ve nefropatilerin de
bulunduğu çok geniş bir fizyolojik bozukluk
durumunu kapsamaktadır. Oksidatif stres, prooksidant ve post-oksidant mekanizma arasındaki
dengenin bozulması sonucu meydana gelmektedir.
Oksidatif stres sonucu lipit moleküllerinin
oksidasyonu ile son ürün olarak hücre duvarındaki
doymamış yağ asitleri üzerine oldukça toksik bir etki
oluşturan MDA meydana gelmektedir (29,32). Bu
nedenle MDA, lipit peroksidasyonunu dolayısıyla
oksidatif stresi değerlendirmek için önemli ve
kullanışlı bir biyolojik belirteç olarak kabul
edilmektedir (6,29). Chirase ve ark. (6), sığırlarda
yaptıkları bir çalışmada, yol stresine bağlı olarak bazı
sığırlarda MDA düzeyinin sağlıklı gruba göre %43’e
kadar artış gösterdiği ve bu hayvanların öldüğünü
tespit etmiştir. Vitamin E gibi antioksidanların MDA
üretimini baskılayıcı özelliği olduğu bildirilmiştir
(33). İzgüt-Uysal ve ark. (17), l-karnitinin birçok
dokuda oksidatif stresten koruyucu etkinliğinin
olduğunu bildirmişler ve bunu da özellikle hücre
duvarına zarar veren reaktif oksijen türlerini
temizleyici etkisi ile açıklamışlardır. Bu çalışmada
çevresel stres faktörlerine maruz kalarak genel durum
bozukluğu şekillenmiş sığırlarda oksidatif stres ve
asetilmetiyonin, l-karnitin, vitamin E ve vitamin B12
kombinasyonunun bu durum üzerine etkisini
değerlendirmek amacıyla MDA parametrelerden biri
olarak seçildi. Tedavi sonrası hayvanların serum
MDA düzeylerinde tedavi öncesine göre azalma
tespit edildi ve çalışma sonunda saptanan serum
MDA düzeyinin Karapehlivan ve ark. (18) bildirdiği
sağlıklı kontrol grubu serum MDA düzeyleriyle (4.92
± 0.18) uyumlu olduğu görüldü. Tedavi öncesi ve
tedavi sonrası serum MDA düzeyleri arasında
belirgin bir istatistiksel farklılık saptanmadı.
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Tedavi öncesi
6.08±1.37
11.49±1.12

Tedavi sonrası
4.74±1.25
10,77±1,03

L-karnitinin uzun zincirli yağ asitlerinin hücre içine
taşınması ve enerji üretiminde kullanılmasında rol oynadığı
bilinmektedir (20). Bu çalışmada l-karnitinin yağ
metabolizması üzerindeki etkinliğini değerlendirilmesi
amacıyla çalışmada kullanılan hayvanların total kolesterol
düzeyleri tespit edildi. Ancak tedavi öncesi ve sonrası
arasındaki ortalama serum total kolesterol düzeyleri
arasındaki önemli bir değişim saptanmadı.
Organizmadaki
metiyoninin
büyük
bölümü
karaciğerde metabolize olmaktadır. Karaciğer, metiyonin ve
homosistein metabolizmasında görev alan genlerin
ekspresyonunda özel yere sahiptir. Bu nedenlerle karaciğer
hasarı oluştuğunda homosistein metabolizmasında önemli
değişiklikler meydana gelmektedir (5). Rulquin ve Delaby
(30), yaptıkları çalışmada özellikle enerji dengesinde
bozulma söz konusu olan sığırlarda metiyonin takviyesinin
hem koruyucu etkinliğinin olduğu hem de sütteki protein
içeriğini arttırdığını saptamışlardır. Metiyoninin karaciğer
fonksiyonlarını destekleyici özelliği olduğu bilinmektedir.
Ayrıca antioksidan özelliği olan bileşikler arasında da yer
almaktadır (22). Bu çalışmada, çeşitli stres faktörlerine maruz
kalmış, tespit edilen herhangi bir hastalığı bulunmamakla
birlikte klinik olarak sağlıklı birey görünümünden sapma
şekillenmiş, kilo kaybı olan ve bu nedenle enerji dengesinin
bozulmuş olduğu düşünülebilecek hayvanlar kullanıldı.
Bunun yanında hayvanlarda kıl örtüsünde düzensizlikler,
çevreye ilgide ve iştahta azalma tespit edilen bulgular
arasındaydı. Söz konusu stres etkenleri ve genel görünüm
bulguları bir araya getirildiğinde bu durumun oksidatif stres
bileşenlerinde artış şekillenmesine neden olduğu düşünüldü.
Bu hayvanlarda asetilmetiyonin içerikli preparatın karaciğer
üzerine etkinliğini araştırmak için bazı serum enzim değerleri
(AST, ALT) ile albumin, serum total protein ve total
kolesterol düzeyleri ölçüldü. Çalışma sonunda, tedavi öncesi
ile karşılaştırıldığında total protein haricindeki parametrelerde
önemli bir farklılık tespit edilmedi.
Vücuttaki enfeksiyona bağlı ya da enfeksiyöz
olmayan çeşitli yangı durumlarında total protein düzeyinde
artış şekillenebilmektedir (3). Çalışmada yer alan hayvanlarda
tedavi sonrasına göre tedavi öncesi ortalama total protein
değerinde artış şekillenmiştir. Bu artışı çeşitli stres
faktörlerine maruz kalmış hayvanlarda akut faz proteinlerinin
kandaki konsantrasyonlarının yükselmesine bağlamak
mümkündür. Sığırlarda, stres nedeniyle kandaki akut faz
protein konsantrasyonlarında artış şekillenmektedir. Bu
sebeple sığırlarda stres faktörlerine organizmanın verdiği
cevabın değerlendirilmesi için akut faz proteinleri önemli bir
indikatör olarak kabul edilmektedir (2). Seruloplazminin
organizmada birden fazla fonksiyonu bulunmakta ve
sığırlarda akut faz proteini olarak değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte, seruloplazmin, önemli bir serum serbest
radikal temizleyici ve antioksidandır (1). Yapılan çalışmada
hayvanların tedavi sonrasında ortalama serum seruloplazmin
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düzeyinde tedavi öncesine göre azalma olduğu
saptanmakla beraber, fark istatistiksel olarak önemli
bulunmadı. Diğer yandan seruloplazminle beraber
tedavi sonrası ortalama total protein düzeyindeki
azalma, kullanılan ilacın tedavi edici etkinliğini
destekleyici bir veri olarak yorumlanabilir.
Girard ve Matte (12), sığırlarda kas içi
vitamin B12 uygulamasının, yeme folik asit ve
metiyonin ilavesiyle beraber süt ve süt bileşiklerinde
artış şekillendirdiğini, bununla birlikte bazı kan
parametrelerinde artış olduğunu bildirmiştir. Bu
çalışmada 7 gün boyunca 0.2 mg/ml vitamin B12
içeren çözeltinin uygulandığı sığırlarda kan
bileşenlerinde artış tespit edilmedi. Ancak klinik
olarak, çalışmada kullanılan hayvanların büyük
bölümünün klinik görünümlerinde görülür düzelme

olması (Tablo 1), Wuerges ve ark. (36), bildirdiği gibi,
özellikle sindirim sisteminde ve intestinal absorbsiyonda çok
önemli rolü bulunan vitamin B12 desteğinin sindirim
fonksiyonları üzerine etkisi olarak kabul edilebilir.
Sonuç olarak sığırlarda asetilmetiyonin, l-karnitin,
vitamin E ve vitamin B12 kombinasyonu kullanımının,
istatistiksel olarak önemli bulunmamakla birlikte ölçülen
oksidatif stres bileşenlerinde azalmaya neden olduğu tespit
edildi. Hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde ise
önemli bir değişim şekillendirmediği görüldü. İlacın, klinik
olarak vücut kondisyonunu destekleyici etkisi görülmekle
birlikte söz konusu bileşimin kullanımın saha şartlarında bu
çalışmada incelenen parametrelerde belirgin bir değişim
yapmadığı tespit edildi.
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