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ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİGİ İNEKLERİNDE GÖRÜLEN RETENTIO SECUNDINARUM'U:'-i SELENYUM NOKSA0iUGr iLE iLGiSİ ÜZERİNDE
ARAŞTIRMALAR

Leyla Kalaycıoğlu*
Investigations

on the relationship

between

selenium

deficiencyand

retained

placenta of cows belonging Atatürk Forest Farm.

Sumınary: Whole blood GSH.,...Px (E.C.ı.ıı.I.9)
aetıvıtıes of
eows with normal parturition and Lo eows with retained plaeenta were
measured. The mean values were 3 i ,03 ::f::i ,89 m U / mg Hb and 27,92
::f::2,67 mU / mg Hb respeetively. There was no statistieally signijieant dijjerenee between the blood CSH-Px values oj these two groups ~fanimals and
it is eoncluded that these animals have normal blood CSH-Px aetivies and
eonsequently normal selmium levels.
iO

Özet: Normal doğum yapan i O inek ile retentio secund inarum görülen
Lo inekte total kanda CSH-Px (E. C. i . i i . i .9) enzimi tayinleri yapıld ı.
Bulunan değerler sırasıyla 3 i ,03 ::f::i ,89 mU /mg Hb. ve 27,92 ::f::2,67 mU /mg
Hb. idi. Iki gruptaki hayvanlara ait kan CSH-Px değerleri arasında istatistik
önem taşıyan bir fark bulunmadı ve hayvanların normal kan CSH-Px aktivitelerine ve dolayısıyle normal kan selenyum seviyesine sahip oldukları tespit edildi.
Giriş
Glutasyon peroksidaz
(GSH-Px:
ghitasyon: HıOı oksidoredüktaz, E. C. i . i i. i .9) hayvansal
dokulardan
izole edilen ilk seleno
enzimdir. Molekül ağırlığı 88.000 dir (14)' Bir molekül enzimde 4
gram atom Se bulunur (9). Koyun at, rat, domuz ve piliçlerde olduğu
gibi sığırlarda da kan GSH-Px enzimi miktarı ilc kan selenyum miktarı arasında direk bir ilgi olduğu tesbit edilmiştir. (1,7,13). Bu ilgiye
dayanılarak
hayvanların
selenyum
durumlarının
belirlenmesinde
son yıllarda GSH-Px
cnzimi tayinlerindcn
faydalanılmaktadır.
Bu
enzimin tayininin selenyum tayinine tercih edilmesinin, sebepleri şu
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şekilde bildirilmektedir:
Enzimin tayini ile numune kontaminasyonu
önlemiş olmakta, subklinik sclenyum yetmezliği hallerinde daha hassas netice alınabilmektc, selenyum tayini için luzumlu olan komplike laboratuvar aletleri gerekmemektc ve daha kısa sürede sonuç
alınabilmektedir
(3,10,21).
Selenyumun beslenmedeki etkisi GSH-Px' enziminin yapısında
yer almasıyla izah cd ilebilmektedir (I 5). Şöyle ki GSH-Px enzimi
hücrelerde
peroksitlerin
parçalanmasını
kolaylaştırarak
doymamış
yağ asitlerinin perok~idasyonunu önlemede roloynamakta
böylece
membran lipi:llerinin ve dolayısıyle membran bütünlüğünün
korunmasını sağlamaktadır.
Peroksitlerin parçalanmasındaki
bozukluk dokuların tahribatına sebep olmakta ve eğer antioksidan rolü ile peroksit teşekkülünü önleyen vita1)1in E nin de yetersizliği mevcutsa bu
tahribat' daha fazla olmaktadır (5).
Doğumdan veya yavru atmadan sonra yavru zarlarının tamamının veya bir kısmının düşmemesi olarak tanımlanabilen
retentio
secundinarum'un
etyolojisinde beslenme faktörlerinden Avitaminin
yetmezliği, iyot yetersizliği, Ca ve P dengesizliği 'üzerinde durulmuştur. Hastalığın insidansının kuzularda beyaz kas hastalığının
'görüldüğü bölgelerde fazla olması araştırıcıların bu bozukluk ile de
selenyum ve vitamin E nin ilişkisini incelemelerine yol açmıştır. Yapılan çalışmalar. uterus sağlığı ile kanda selenyum ve (veya) vitamin
E seviyeleri arasında korelasyon bulunduğunu göstermiştir (I 1,20).
İnckıCı'de GSP-Px enzimi ile kan selenyum seviyesi arasındaki
ilişki çeşitli araştırıcılar tarafından incelenmişse de, sebepleri arasında
scIenyum yetmezliğinin
de bulunduğu
retentio secundinarum'da
GSH-Px enzimi tayinlerinin yapıldığına ait herhangi bir literatüre
rastlanamamıştır.
Bu çalışmanın amacı Atatürk Orman Çiftliği
sü t ineklerinde
görülen retentio
secundinarum'un
etyolojisinde'
selenyum yetmezliğinin etkisi olup olmadığını incelemek ve bunu
da kanda GSH':"Px enzimi tayinleri ile yapmaktır.
Materyal ve Metot

Denemelerimizde
Atatürk Orman Çiftliğine ait 2-5 yaş arası
20 Holştayn-Montafon
Melezi inek kullanıldı.
Normal doğum
yapan vc retentio seeundinarum
görülen ineklerden dogumu takip
eden ilk i 2 saat içinde kan alındı. Antikuagulant
olarak EDTA
kullanıldı.
Scholz ve Hutchinson
(16), -20°C da dondurulmuş
kanda GSH-Px enziminin 7 gün sonunda i lk gündeki aktivitesinin
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% 93,3 ünü, 5 oC da saklanan kanın ise aynı süre sonunda % 99,2
sinimu,hafaza ettiğini bildirmi~lerdir. Langlands ve arkadaşları (12),
tüm kanı n 3 gün 3 oC da veya -28 oC de bekletilmesinin GSH-Px
aktivitesini önemli miktarda etkilemediğini
bildil'mi~lcrse de hiz
numuneleri kanın alındığı gün i~lcdik. Sığırlarda kan GS H-Px aktivitesinin çe~itli kan hücrelerindeki dağılımı incelendiğinde periferal
kandaki GSH-P-x aktivitesinin % g8 inin eritrositlerde bulunduğu
tesbit edilmi~tir (16).
Plazmada ihmal edilebilir miktarda enzim btllunduğundan
(19),
analizler tüm kaııda Scholz ve Hutchinsan (16) nın uyguladığı metoda
göre spektrofotometrik
olarak yapıldı ve miligram hemoglobinde
el17im aktivitesi olarak değerlendirildi.
DeulJ)'in Yapılışı:
i
volum tüm kan 2 volum distile su ile karı~tırılıp i kere dondurup çözmekle hemolizat hazırlandı. Bu hemolizat eşit miktarda
2 kuvvetindeki Drabkin ayıracı (0,0016 M KCN; 0,0012 M K3 Fe
(CN)6; 0,0238 M NaHC03) ile karıştırıldı. ı5 dakikalık inkubasyondan sonra bu karı~ımdan aşağıda kompozisyonu yazılan ortama o, i
mL. ilave edildi.

Reaksiyon ortamı; ıoo mM fosfat bafıl' pH 7;2 mM EDTA; i
mM ~aN3; i mM indingenmiş glutasyon; 0,2 mM NADPH; 3 ünite
glutasyon redüktaz. Bu karışım 5 dakika 25 oC Iık su hamamında bekletilir ve üzerine 0,25 mM HıOı ilave edilir, 366 mfl dalga boyunda
3 dakika süre ile optik dansite dü~mesi okunur böylece NADPH nın
dakikadaki oksidasyonu tesbit edilir. o, i mL. numune yerine distilc
su kullanılarak hazırlanan reaksiyon karı~ımına ait değer numuneiçin bulunan değerden çikarılır.
mili enzim ünitesi i nmol NADPH nin bir dakikada 25 oC da
oksidasyonunu katalize eden GSH-Px aktivitesidir. Bu da cyanmethemoslobin metodu (8), ilc tayin edilen kandaki hemoglobin miktarına
bjlünerck enzim miktarı miligram hemoglobinde mili ünite (mU /
mgHb) olarak ifade edildi.
i

Bu metodun prensibi; Redükte glu tasyonun hidrojen peroksit
tarafından GSH-Px katalizörlüğünde
oksitlenmesi ve bunun da glutasyön redüktaz muvacehesinde NADPH yi oksitlemesidir. NADPH
konsantrasyonundaki
değişiklik optik cansite düşmesi ile ölçüliir. Bu
reaksiyonları formüle edersek;
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~

GSH = Redükte glutasyon
GSSG = Ok~ide glutasyon
GR = Glutasyon redüktaz.
Sonuçlar
Denemelerimizden elde edilen sonuçlar a~ağıdaki tabloda gösterilmi~tir. Normal ve hasta hayvanlara ait değerler istatistik yönden
kar~ıla~tırılmı~ (4), iki gruparasında istatistik önem taşıyan bir fark
bulunmaml~tlr.
Tablo:

Normal doğum yapan ve retentio secundinarum
yon peroksidaz

Normal

doğum

Hayvan

No:

yapan

Retentio secundinarum

Hayvanlar
GSH-Px
mU/mg

Hayvan

Hb

ait kan glutas-

No:

görülen Hayvanlar
GSH-Px
mU/mg

ı

35.25
42.83
32.83
'27.53
29.75
31.62
36.42
24.35
25.06
24.67

i

2
3
4
5
6
7
8
9
10

görülen hayvanlara

değerleri.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hb

24.67
39.69
3°.32
26.91
20.26
27.46
44.80
20.53
18.88
25.63

-'

Ortalama

değer.

27.92 :!::2,67

31.°3 :1:1,89

-'

i

mU ;

18.88-44.80

24.35-42.83

Hudutlar.

Not:

i

nmol NADPH'yi

25 oC da

i

dakikada

okside eden enzim

aktivitesini

gös-

termektedir.

Tartışına
Kan selenyum seviyesi ile glutasyon peroksidaz enzimi miktarı
arasında bulunan korelasyonadayanılarak
GSH-Px enzimi tayinleri bir çok çalı~mada selenyum tayini yerine kullanılmıştır. Carlström
ve arkada~ları (6), İsveç'in selenyum yete'rsizliğine bağlı olan kas
dejcnerasyonu için risk te~kil eden bölgelerini, sığırlarda kan GSHPx enzimi tayinleri ile tesbit etmi~lerdir. GSH-Px enziminin semikantitatif tayinine yarayan ve damla ~eklinde uygulanan test de danaların selenyum enjeksiyonuna cevabını ölçmede kullanılmı~tır (I 7).
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Bostedt ve Schramel (5), maternal-fötal
bölgede scIenyumun
mühim roloynadığını
ve organizmada en fazla scIenyum GSH-Px
enziminde bulunduğu için de bu enzimin plasentada önemi olduğunu
belirtmişlerdir.
Bu araştırıcılar selenyum .miktarını kotiladonlarda
0,44 ::!: 0,04; karunkulalarda
0,47 ::!: 0,03; myometriumda
0,26
::!: 0,03 ve kan serumunda 0,27 ::!: 0,02 [Lg/ gram kuru ağırlık olarak bulmuşlardır.
Ancak reten tio secundinarum
görülen ineklerle
fötal membranıarını normal atan inekler arasında gerek kan serumunun gerekse koti ladon ve karunkulaların selenyum miktarlarının far klı
madığını tesbit etmişlerdir.
Trinder ve arkadaşları (20), ise retentio secundinaıum görülen
sürülerde diğer sürülere nazaran kan scIenyum seviyesinin düşük
olduğunu bildirmişlerdir. Günde 0,92 mg selenyumun, sodyum selenit halinde kuru periyodun son 60 günü verilmesi ile retentio secundinarum kontrol altına alınabilmektedir
(I ı).
Segerson ve arkadaşları (I 8), selenyumun vitamin E ile birlikte
veya tek başına verilmesinin retentio secundinarum'u
azaltıcı etkisinin, uterusun muskuler fonksiyonunu artırmasına
bağlı olabileceğiıii bildirmişlerdir.
Scholz ve Hutchinson (16), laktasyonun çeşitli dönemlerindeki
Holstein-Friesian ırkı inekıCı'de tüm kan GSH-Px aktivitesİni 30,5 ::!:
2,2 mU fmg Hb olarak bulmuşlardır. Bizim normaldoğum
yapan ineklerde bulduğumuz 3 i ,03 ::!: i ,89 m U fmg Hb ve retentio secundinarum
görülen inekıCı'de bulunan 27,92 :t 2,67 mU f mg Hb değerleri de
bu değere yakınlık göstermektedir. İncelediğimiz her iki gruptaki
hayvanlara
ait değerlerin karşılaştırılmasında
istatistik bakımdan
önemli bir fark bulunmaması bu hayvanlarda görülen retentio secundinarum'un
selenyum yetmezliğine bağlı olmayıp bu bozukluğun
sebepleri arasındaki diğer faktörlerden ileri gelmiş olabileceğini
göstermiştir.
Diğer taraftan bu araştırma sonunda, incelediğimiz hayvanların
normal kan selenyum seviyesine sahip olduklarını söyleyebiliriz.
Zira Backall ve Scholz (3), sığırlarda kan GSH-Px aktiviteleri
ve Se seviyelerini karşılaştırnuşlar ve 26,9 ::!: 2 mU / mg Hb GSH-Px
aktivitesine karşılık 0,89 ::!: 0,006 [Lgi ml Se ve 32,4 ::!: 2,8 mU / mg
Hb GSH-Px aktivitesine karşılık da o. 106 ::!: 0,005 [Lgf ml Se değerleri
bulmuşlardır. Sığırlarda kan Se seviyesi 0,05 [Lgf ml normal kabul
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edildiğine göre (2), bizim bulduğumuz 31,°3 i: i ,89 ve 27,92 :t
2,67 mU / mg GSH-Px değerleri de normal kan Se seviyelerine tekabül etmektedir.
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