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ÖZET 

Bu araştırmada, subklinik mastitisli ineklerde E vitamininin plazma ve süt A vitamini, plazma beta-karoten (β-
karoten), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve redükte glutatyon (GSH) düzeylerine etkisi araştırıldı. Araştırmada 40 
adet inek kullanıldı ve gruplar, 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, tedavi öncesi ve sonrası mastitisli gruplardaki ineklerden alınan plazma örneklerinde; A vitamini, β-karoten, 
glutatyon peroksidaz ve redükte glutatyon düzeylerine bakıldı. Süt örneklerinde A vitamini değerine bakıldı. Sağlıklı 
ve tedavi öncesi mastitisli grup plazma A vitamini (P<0.001), β-karoten (P<0.01), GSH-Px (P<0.01), GSH (P<0.001) 
ve süt A vitamini (P<0.001) düzeyleri arasındaki fark önemli bulundu. Tedavi öncesi ve sonrası mastitisli grupları 
arasında plazma A vitamini (P<0.05), GSH (P<0.001) ve süt A vitamini (P<0.01) düzeyleri arasındaki fark önemli 
bulunurken; plazma β-karoten (P>0.05), GSH-Px (P>0.05) düzeyleri arasındaki farkın ise önemsiz olduğu saptandı. 

Anahtar Kelimeler: İnek, Subklinik Mastitis, A Vitamini, β-Karoten , Glutatyon Peroksidaz, Redükte Glutatyon. 

ABSTRACT 

The Effect of Vitamin E on Levels of Vitamin A, Beta carotene, Glutahione Peroxidase and Reduced 
Glutathione in Plasma and Vitamin A in Milk in Cows with Subclinical Mastitis 

This study was carried out to determine the effects of vitamin E on levels of plasma and milk vitamin A, beta 
carotene (β-carotene), glutahione peroxidase (GSH-Px) and reduced glutathione  (GSH) in subclinical mastitic dairy 
cows. Forty cows were assigned to two groups by the use of California Mastitis Test (CMT) and somatic cell count 
(SCC). Vitamin E (2.000 IU) was injected to cows of mastitic group by intramuscular route overnight for twenty 
days. The plasma and milk samples of the cows in healthy, pre- treatment and post-treatment mastitic groups were 
analyzed. 

The levels of vitamin A, β- carotene, GSH-Px  and  GSH in plasma and vitamin A level in milk  were determined. 
Differences in plasma vitamin A (P<0.05), β-carotene (P<0.01), GSH-Px  (P<0.01), GSH (P<0.001) and milk vitamin 
A (P<0.001) values between healthy and mastitic pre-treatment groups were significant. Differences in plasma 
vitamin A (P<0.05), GSH (P<0.001) and milk vitamin A values (P<0.01) were found as stastistically significant 
whereas these in plasma β-carotene and GSH-Px values (P>0.05) were not significant between pre-treatment and 
post-treatment mastitic groups 

Key Words: Cow, Subclinical mastitis, Vitamin A, β-carotene, Glutahione Peroxidase, Reduced Glutathion.  

GİRİŞ 
Mastitis oluşum sebebine göre enfeksiyöz, 

travmatik yada toksik, seyrine göre klinik ve 
subklinik, süresine göre de akut ve kronik olarak 
sınıflandırılmaktadır (1). Süt inekçiliğinin önemli 
bir hastalığı olan mastitisin subklinik olanı diğer 
mastitislere oranla 40-50 defa daha fazla 
şekillenmekte ve % 3-26 oranında süt kaybına 
neden olmaktadır (2, 3). 

Vitaminler, hayvansal yaşamın devamı, 
normal büyümesi ve üremesi için gerekli olan 
organik maddelerdir. Ruminantlarda bazı 
vitaminler (B grubu vitaminler) organizmada 
sentezlendiği halde yağda eriyen vitaminlerin ise 
dışarıdan besinlerle alınması gerekir. Yağda 
eriyen vitaminler arasında yer alan A vitamini 
tabiatta fazla bulunmaz, ancak bunun ön maddesi 
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olan β-karoten bitkilerde yaygın olarak bulunur. 
Eğer β-karoten bol miktarda alınırsa A vitamini 
ihtiyacı da karşılanmış olur. A vitamini hayvansal 
dokularda en yüksek oranda karaciğerde depo 
edilmektedir (4, 5).  

E vitamini, biyolojik bir antioksidan olup 
yağda çözünen bir vitamindir. Doymamış yağ 
asitleri çift bağa sahip olduklarından serbest 
oksijen radikalleri ile hızlı bir şekilde reaksiyona 
girer ve hücre zarının yapısını bozarlar. E 
vitamini, hidrojen protonları ile bu peroksit ve 
hidroperoksitleri doyurarak peroksit radikallerinin 
etkilerini azaltıp, otooksidasyonu başlatan bu 
reaksiyonu daha işin başında duraksatır (6-8). E 
vitamini antioksidan özelliğinden dolayı hücre içi 
ve hücreler arası zarların oksidasyonunu 
önleyerek dokuların yapılarını ve işlevlerini 
sağlarlar (6, 8). Meme sağlığının korunmasında 
etkili olan hücrelerin aktif olarak çalışmaları için 
A vitamini ve β-karotenin besinlerle yeterli 
miktarda alınması gerekir (9). 

 Plazmada A vitamini ve β-karoten düzeyinin 
düşük olduğu durumlarda memede önemli 
dejenerasyonların meydana geldiği ve meme 
enfeksiyonlarında artışların olduğu bildiril-
mektedir (10-12). Somatik hücre sayısı normal 
olan sağlıklı hayvanlarda plazma A vitamini ve β-
karoten değerlerinin normal, somatik hücre sayısı 
yüksek olan hayvanlarda ise bu değerlerin düşük 
düzeyde olduğu bildirilmektedir (9-13).  

GSH-Px enzimi hücrelerin stoplazmalarında 
bulunur ve zararlı hidroksit asitlerinin olumsuz 
etkilerini azaltır. Bundan dolayıdır ki enfeksiyöz 
hastalıklara karşı korunmada E vitamini ve GSH-
Px enziminin önemli görevleri vardır (14). 
Redükte glutatyonun (GSH) dokulardaki miktarı 
normalde çok yüksektir. GSH’un görevi dokuları 
serbest radikallere karşı lipit peroksidasyonu 
sınırlandırarak korumaktır (15). Yapılan 
araştırmalarda; antioksidanlar düzeyindeki oluşan 
azalmanın mastitis riskini artırabileceği ve 
antioksidan takviyesinin ise bunun önlenmesinde 
önemli olabileceği belirtilmektedir (16, 17). 

Bu araştırmada, E vitamininin subklinik 
mastitisli ineklerde, plazma A vitamini, β-
karoten, GSH-Px, GSH ve süt A vitaminin 
düzeyine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

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 grubu 
oluşturan ineklere ise, 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 ve verdikten sonra olmak 
üzere iki kez vena jugularis’ten 30 ml EDTA’lı 
vakumlu tüplere alındı. Süt örnekleri, sağlıklı 
gruptaki hayvanlardan uygulama sonrası herhangi 
bir meme lobundan bir defa, mastitisli gruptaki 
hayvanlardan ise E vitamini vermeden ve 
verdikten sonra olmak üzere iki kez steril tüplere 
30 ml alındı.  

A vitamini ve β-karoten düzeyleri Suzuki ve 
Katoh (18)’nın tarif ettiği şekilde belirlendi. 
GSH-Px aktivitesi düzeyi Lawrence ve ark. (19) 
metoduna göre yapıldı. GSH düzeyi Sedlak ve 
Lindsay (20)’ın bildirdiği şekilde ölçüldü. Protein 
konsantrasyonu Gornal ve ark. (21) metodu göre 
biüret yöntemi ile belirlendi.  

Sonuçlarının değerlendirilmesinde, sağlıklı ve 
tedavi öncesi mastitisli grup ortalamaları arasında 
bağımsız gruplarda t-testi, tedavi öncesi ve 
sonrası mastitisli grup ortalamaları arasında ise 
eşleşmiş gruplarda t-testi kullanıldı (22). 

BULGULAR 
Sağlıklı, tedavi öncesi ve sonrası mastitisli 

gruplarda plazma ve süt A vitamini, plazma β-
karoten, GSH-Px ve GSH düzeyleri Tablo 1’de 
verilmiştir  

Sağlıklı ve tedavi öncesi mastitisli gruplar 
arasında plazma A vitamini (P<0.001), GSH-Px 
(P<0.01), GSH (P<0.001), β-karoten (P<0.01) ve 
süt A vitamini (P<0.001) düzeyleri önemli 
bulundu. Tedavi öncesi ve sonrası mastitisli 
grupları arasında plazma A vitamini (P<0.05), 
GSH (P<0.001) ve süt A vitamini (P<0.01) 
düzeyleri önemli bulunurken, plazma β-karoten 
(P>0.05) ve GSH-Px (P>0.05) düzeylerinin ise 
önemsiz olduğu saptandı (Tablo 1). 
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Tablo 1. Sağlıklı ve Mastitisli Gruplarda Plazma A Vitamini, β-Karoten, GSH-Px GSH ve Süt A Vitamini Düzeyleri. 
Sağlıklı grup 

(n=20) 
Mastitisli grup 

(n=20) 
 Tedavi öncesi Tedavi sonrası  

X ± SD X ± SD X ± SD 
 

Plazma A Vitamini (µmol/L) 
 

1.78 ± 0.32*** 
 

1.15 ± 0.24 
 

1.47 ± 0.58* 

 
Plazma β-Karoten (µmol/L) 

 
1.58 ± 0.77** 

 
0.94 ± 0.54 

 
1.16 ± 0.56 

 
Plazma GSH-Px (IU/g protein) 

 
2.18 ± 0.45** 

 
1.81 ± 0.30 

 
1.91 ± 0.22 

 
Plazma GSH (µmol/mL) 

 
0.13 ± 0.01*** 

 
0.11 ± 0.01 

 
0.12 ± 0.01*** 

 
Süt A Vitamini (µmol/L) 

 
7.37 ±1.88*** 

 
3.45 ± 2.96 

 
6.78 ± 2.38** 

*: P<0.05, **: P<0.01, ***: P<0.001 İstatistiksel yönden karşılaştırma sağlıklı grupla tedavi öncesi mastitisli grup, tedavi öncesi ve 
sonrası mastitisli gruplar arasında yapılmıştır. 

 
TARTIŞMA

Mastitis, ülkemiz hayvancılığında büyük 
oranda ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 
Bundan dolayı mastitisin erken teşhis edilmesi, 
uygun tedavininin ve korunma yöntemlerinin 
uygulanması önerilmektedir (23). Enfeksiyon 
durumlarında E vitamini fagositoz yapan 
hücrelerin aktivitelerini artırarak vücudun 
savunma sistemini etkin kılmaktadır (24). 
Bakteriler tarafından oluşturulan meme 
enfeksiyonlarında A vitamininin rasyonda yeteri 
konsantrasyonda bulunması sonucu meme 
bezlerinde meydana gelen patolojik hasara karşı 
olumlu etkide bulunduğu bildirilmektedir (12). 

Chew ve ark. (10) yaptıkları araştırmada 
sağlıklı ve mastitisli ineklerde  plazmada A 
vitamini ve β-karoten düzeylerini önemli 
bulmuşlar ancak süt A vitamini düzeyinin ise 
önemsiz olduğunu gözlemişlerdir. Meglia ve ark. 
(25) mastitisli ineklerde plazma A vitamini 
düzeyinin sağlıklılara kıyasla önemli olduğunu 
saptamışlardır. Lesiak (26) mastitisli ineklerde 
kan serumu ve sütte A vitamini düzeyi farklarının 
sağlıklılara göre önemli olduğunu 
bildirmektedirler. Nizamlıoğlu ve ark. (27) 
subklinik mastitisli ineklerde A vitamini düzeyini 
sağlıklılara göre düşük düzeyde tespit etmişler 
ancak bunun istatistiksel olarak önemsiz 
olduğunu saptamışlardır. Batra ve ark. (28) 
mastitisli ineklerde plazma β-karoten düzeyi 
farkının hem sağlıklılara ve hem de E vitamini 
uygulaması sonrasında uygulama öncesine 
kıyasla önemli olduğunu belirtmektedirler. 
Salmanoğlu ve ark. (29) subklinik mastitisli 
ineklerde kan A vitamini düzeyi farkının önemli 
olduğunu bunun yanında β-karoten düzeyi 

farkının ise önemsiz olduğunu saptamışlardır. 
Erskine ve ark. (13) sağlıklı ve mastitisli 
ineklerde kan A vitamini ve β-karoten düzeyleri 
farkının önemsiz, GSH-Px’ın ise önemli 
olduğunu tespit etmişlerdir. Atroshi ve ark. (30) 
yaptıkları araştırmada sağlıklı ve mastitisli inekler 
arasında kan GSH-Px düzeyi farkının önemli 
olduğunu saptamışlardır. Yapılan bir başka 
araştırmada (16) eritrosit GSH-Px ve GSH 
farkının sağlıklı ve mastitisliler arasında önemli 
olduğu tespit edilmiştir. Mastitise maruz kalan süt 
ineklerinde GSH-Px enzim aktivitesinde 
sağlıklılara oranla önemli derecede azalma 
olduğu belirtilmektedir (31). Başka bir 
araştırmada ise sağlıklı ve klinik mastitisli 
ineklerde GSH-Px  aktivitesinin önemsiz olduğu 
gözlenmiştir (32). Yarım ve Salmanoğlu (33) 
subkilinik mastitisli ve sağlıklı inekler arasında 
kan GSH-Px aktivitesinin önemli olduğunu 
saptamışlardır. Atroshi ve ark. (34) mastitisli ve 
sağlıklı ineklerde GSH düzeyinin, gruplar 
arasındaki farkı önemli bulmuşlardır. 

Yaptığımız bu araştırmada plazma A vitamini 
düzeyi sağlıklı ineklerde tedavi öncesi mastitisli 
ineklere kıyasla yüksek bulunmuş ve bunun 
istatistiksel olarak önemli olduğu gözlenmiştir. 
Bu sonucun araştırmacıların (10, 25, 26, 29) 
bildirimleri ile benzer olduğu ancak diğer 
araştırmacıların (13, 27) bildirimleri ile benzer 
olmadığı tespit edilmiştir. Mastitis enfeksiyonları 
ve meme dejenerasyonlarında  plazma A vitamini 
düzeyi sağlıklı olanlara kıyasla düşük seviyede 
olabilmektedir (10-12). β-karoten düzeyi sağlıklı 
ineklerde  tedavi öncesi mastitisli  ineklere 
kıyasla yüksek bulunmuş ve bunun istatistiksel 
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olarak önemli olduğu gözlenmiştir. Bunun, 
araştırmacıların (10, 28) bildirimleri ile benzer 
ancak diğer araştırmacıların (13, 29) bildirimleri 
ile benzer olmadığı saptanmıştır. Bu durumun 
ineklerin beslenmesinde kullanılan rasyonun 
farklılığından kaynaklanabileceği tahmin 
edilmektedir. Yine bu araştırmada sağlıklı ve 
tedavi öncesi mastitisli grup arasında plazma 
GSH-Px ve GSH düzeyleri önemli bulunmuştur. 
Sağlıklı ve mastitisli gruplarda GSH-Px aktivitesi 
araştırmacıların (13, 16, 30, 33) bulguları ile 
benzerdir. GSH ise araştırmacıların (16, 34) 
bulguları ile aynı yönlüdür. Mastitis olgularında 
yangıya bağlı olarak meydana gelen serbest 
radikallerin etkisi sonucu antioksidan kullanımı 
artmakta bunun sonucunda da bu enzimlerin 
düzeyleri azalmaktadır (16). Süt A vitamini 
sağlıklı ve tedavi öncesi mastitisli grup arasında 
önemli bulundu. Bu sonuç araştırmacıların (26) 
bildirimleri ile benzer ancak diğer 
araştırmacıların (10) bulguları ile benzer değildir. 
Bunun hayvanların beslenmesindeki rasyonun ve 
araştırmadaki hayvanların bireysel farklılıklardan 
kaynaklanacağı düşünülmektedir. 

Mastitisli ineklerde E vitamini uygulama-
sından sonra plazma A vitamini düzeyi önemli 
bulunmuştur. Bunun E vitamini uygulaması ile 
mastitisli ineklerde makrofaj ve nötrofillerin 
aktiviteleri sırasında oluşan lipit peroksidasyona 
karşı kullanılması ile A vitamininin plazmadaki 
düzeyini korumasından kaynaklanmaktadır (35). 

Aynı gruplarda plazma β-karoten düzeyi yüksek 
bulunmuş ancak bunun istatistiksel olarak 
önemsiz olduğu gözlenmiştir. Bu durum 
araştırmacıların (28) bildirimleri ile aynı değildir. 
Bu durumun araştırmada kullanılan hayvanların 
bireysel metabolizma farklılıkları ve kullanılan 
antiosidanın dozu ve süresiyle ilişkilidir. Plazma 
GSH ve süt A vitamini düzeyleri önemli 
bulunmuş plazma GSH-Px aktivitesi ise yüksek 
bulunmasına rağmen istatistiksel olarak önemsiz 
olduğu gözlenmiştir. E vitamini peroksit ve 
hidroperoksitleri doyurmak sureti ile GSH ve 
GSH-Px ‘in kullanımını azaltmak sureti ile tedavi 
sonrasında bunların düzeyleri yüksek 
olabilmektedir (6). Ancak GSH-Px aktivitesinin 
önemsiz düzeyde olması hayvanların bireysel 
metabolizma farklılıklarından kaynaklanmış 
olacağı tahmin edilmektedir 

Sonuç olarak bu araştırmada, mastitisli 
ineklerde E vitaminin antioksidan sisteme olumlu 
yönde etkide bulunmasına bağlı olarak 
yetiştiricilere gerek rasyona ilave olarak ve 
gerekse parentaral yolla verilmesinin serbest 
radikallerin zararlarına karşı olumlu bir rol 
oynayacağı ve diğer antioksidan vitamin ve 
enzimlerin eksikliklerini takviye edeceği 
görülmektedir. Bu aynı zamanda mastitisten 
korunmada önemli bir etki oluşturacağı anlamı 
taşımaktadır. Bu doğrultuda süt inekçiliğinde 
mastitisin önlenmesinde E vitamini kullanıl-
masının yararlı olabileceği kanaatine varılmıştır. 
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