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çEşİTLİ FERTİLİTE PROBLEMLİ HOLŞTAYN ıRKı

İNEKLERDE KAN BETA-KAROTiN, RETİNOL,

GLiKOZ VE KOLESTEROL DÜZEYLERİ
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The research of blood beta-carotene, retinol, glucose and cholesterol concentrations in Holstein

cows with various fertility problems.

Summary: The aim of this study was to research the relationship between blood levels of beta-
carotene, glucose, cholesterol, retinol and fertility in cows of postpartum 40-90 days which are of
various fertility problems.

This study has been carried out between the months of September and March and total 50
Holstein cows divided into two groups. Group 1 consisted of 40 cows which have fertility problems
and were between 3-8 of ages. The control group consisted of iO normal cows. The cows in Group i
were between postpartum 40 and 90 days and as a result of rectal and vaginal examination, they were
found to have metritis (n= 15), irregular cycles (n= 1O) and to be in subestrus (n= i5). As for the control
group, it consisted of normal postpartum cows showing regular cycle.

The levels of cholesterol and glucose were determined by using Reflectron (Bohringer,
Mannheim) and by kits of the same firm. As to the levels of retinol and beta-carotene they were
determined by VV- Specspectro-photometric method.

In statistical analysis, t-test method was used.
The mean cholesterol, glucose, beta-carotene and retinol levels in Group 1 cows with metritis,

or showing subestrus and irregular cycles were found as 190.96:t24.37%mg, 66.21:t6.26%mg,
103.07:t27.76%f..I.g, 36.35:t12.72%f..I.g, 170.14:t14.23%mg, 36.11:t4.13%mg, 53.07:t17.26%f..I.g,
46.35:t12.72%f..I.g, 180.16:t14.73 %mg, 41.21:t5.16%mg, 63.17:t17.66%f..I.g, 48.35:tıo.22%f..I.g res-
pectively. In control group, the mean cholesterol, glucose, beta-caroten and retinol concentrations
were respectively 239.55:t28.76%mg, 67.0:t6.27%mg, i25.45:t22.99 %f..I.g,48.07:t5.97%f..I.g.

The cows showing irregular cycles or subestrus were found to have lower levels of beta-
carotene and glucose compared with metritis or normal ones (P<O.OOl). However, the retinol
concentration were found to be lower in cows with metritis than in the other cows. There was no
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signifcant difference between the retinol levels of the other cows (P>O.OO I). There was no significant

difference between the cholesterol levels of the Group i. However, the cholesterol concentration

found to be lower with metritis and health cows than in the others.

As a result. it has been concluded that beta-carotene, glucose. retinol and cholesterol may be

role of in various fertility problems.

Key Words: Cow, infertility, beta-carotene, glucose,cholesterol, retinol.

Özet: Bu çalışmanın amacı, postpartum dönemde fertilite problemli ineklerin kan beta-karotin,

retinol, glikoz ve kolesterol düzeylerini araştırmaktır.
Araştırma, yaşları 3-8 arasında değişen, çeşitli fertilite problemi olan 40 ve sağlıklı iO

(Kontrol) olmak üzere toplam 50 baş Holştayn ırkı inek üzerinde Eylül-Mart aylarında gerçekleştiril-

di. Çalışma grubu postpartum 40-90. günler arasında bulunan, rektal ve vaginal muayene sonucu

metritisli (n= iS), suböstrüs (n= iS) ve düzensiz siklus (n= iO) gösterdiği saptanan inekıCı'den oluştu.

Kontrol grubunu ise postpartum dönemde bulunan ve düzenli siklus gösteren sağlıklı inekler oluştur-

du.
Kolesterol ve glikoz değerleri Refletron (Sohringer Mannheim) ile aynı firmanın kitleri kul-

lanılarak, retinol ve beta-karotin düzeyleri ise bildirdikleri UV -Spektro-fotometrik yönteme göre be-

lirlendi.

istatistiksel hesaplamalarda t-test'i kullanıldı.

Çalışma grubunda bulunan metritisli, suböstrus ve düzensiz siklus gösteren ineklerde koleste-

rol, glikoz, beta-karotin ve retinol Oltalama düzeyleri sırasıyla % i90.96:t24.37 mg, %66.2 i:t6.26 mg,

o/cl03.07:t27.76 /lg, %36.3S:t12.72 /lg; %170.14:t14.23 mg, %36.1 1:t4.13 mg, %S3.07:t17.26 /lg,
%46.3S:t12.72/lg; %180.16:t14.73 mg, %41.2I:tS.16 mg, %63.17:t17.66/lg, %48.3S:tIO.22 /lg ola-

rak bulundu.
Kontrol grubunda ise kolesteroL, glikoz, beta-karotin ve retinal ortalama değerleri ise sırasıyla

%239.55:t28.76 mg, %67.0:t6.27 mg, %12S.45:t22.99/lg, %48.07:tS.97 /lg saptandı.

Düzensiz siklus ve suböstrüs gösteren ineklerin, sağlıklı ve metritisli olanlara oranla beta-

karotin ile glikoz düzeyleri düşük bulundu (P<O.OOI). Metritisli ineklerde ise diğerlerine oranla

retinol seviyesi düşük belirlendi (P<O.OO I). Diğer ineklerin retinol seviyeleri arasında istatiksel önem

• saptanamadı (P>O.OO I). Grup i'del;i ineklerin kolesterol düzeyleri arasında önemli bir farklılık olma-

masıııa rağmen, değerler sağlıklı ineklerden daha düşüktü.

Sonuç olarak, çeşitli infertilite olgularında beta-karotin, glikoz. kolesterol ve retinolün rol oy-

nayabilccekleri kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: inek, infertilite, kolesterol, beta-karotİn, glikoz, retinol.

Giriş
inekıCı'de fertilite, genetik, çevre, to-

humlama hataları, metabolik hastalıklar, en-
feksiyonlar. beslenme yetersizlikleri gibi fak-
törlerce etkilenebilmektedir (I, 4, 7, 9, 10).

Çeşitli araştırıcılar (5 ,8 , i i, 12, 15) fertilite
üzerine Vit A (retinol) ve beta-karotinin etki-

sinin olduğunu, bunların yetmezliği durumla-
rında östrus sİklusunda düzensizlikler.
suböstrus, ovulasyon gecikmesi, cmbriyonik
ölüm, abort, prematüre doğuııı, retensio

secundinarum ve endonıetritis riskinin arttığı-
nı bildirmektedirler. Beta-karotin genelde A-

vİtaminın ön maddesİ olarak bilinmekle be ra-



ÇEŞİTLİ FERTİLİTE PROBLEM Lİ HOLŞT AYN ıRKı İNEKLEIWE KANBETA-KAROTEN.
RETiNOL, GUKOZ VF KLESTEROL DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

153

bel', yapılan çalışmalar (4, i6, 17) beta-
karotinin ineklerde provitamin olma özelliği

yanında, döl verimini etkileyen faktörler ara-
sında yer aldığını göstermiştir. Bazı araştırıcı-
lar (2,3, 13, 17, 14,19,20) ise, beta-karotince
zengin yemlerle beslenen ineklerde gebelik
için gerekli tohumlama sayısının daha az ol-
duğunu, inek corpus luteumun (CL) vitamin A

içermeyip buna karşı yüksek oranda beta-
karotin içerdiğini bildirmişlerdir. Bazı araştırı-
cılar (2, 8, iO), in vitro beta-karotin ilavesinin
CL hücrelerinden progesteron salınımını o-

lumlu etkilediğini ve ilk kızgınlık, uterus
involüsyonu, doğum-yeniden gebe kalma süre-
sinin kısaldığını bildirınektedirler.

Yamada ve ark. (I 8) kan glikoz düze-
yinin fertilite ile yakın bir ilişkisi olduğunu,
glikoz düzeyinin postpartum (pp) i 1-25. gün-
ler arasında en düşük seviyeye indiğini ve do-

ğuma yakın en yüksek glikoz düzeyi .saptanan
ineklerde en iyi fertilite parametrelerinin elde
edildiğini bildirmektedirler. Kappel ve ark.
(I O) ise, normal kan glikoz düzeyini p.p. 40-50
mg/dı olarak bildirmekte, p.p. 40-60.

günler arasında glikoz düzeyinin bu değerden
düşük olması durumunda doğum-yeniden gebe
kalma aralığının uzadığını belirtmektedirier.
Raııde i (12) ise, d üşük enerj iii gıdalarla besle-
nen ineklerde pp dönemde serum LH dalgası-
nın azaldığını, bunun sonucunda kistik
ovaryum, ovulasyon gecikmesi, anovulasyon
ve yetersiz lutcal yapının şekillediğini bildir-
mektedir. Bu araştırıcılar (I O, i2) glikozun ü-

reme fonksiyonları için gerekli olduğunu, bu-
nun metabolik inhibitöıii olan' 2-deoksi-O-
glikoz verilen ineklerde östrüs ve CL'un şe-
killenmediğini bildirmişlerdir.

Bir çok araştırıcı (7, 17, 20) plazma

kolesterol düzeyi ile fertilite arasında önemli

bir ilişki olduğunu saptamışlardır. Bu araştırı-

cılar plazma normal kolesterol düzeyinin 125

mg/dı olduğunu, doğumdan önce bu seviyeden

aşağı düştüğünü ve p.p. 90. günden sonra tek-

rar artmaya başladığını bildirmişlerdir.

Bu araştırmanın amacı, postpartum 40-

90. günler arasında çeşitli fertilite problemi

olan ve sağlıklı ineklerin kan beta-karotin, gli-

koz, kolesterol ve retinol düzeyleri ile fertilite

arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Materyal ve Metot
Bu araştırma, yaşları 3-8 arasında de-

ğişen, Ankara bölgesinde, kapalı ahır siste-

minde barındırılan, ticari yemle beslenen,

postpartum 40-90. günler arasında bulunan ve

çeşitli fertilite problemi olan 40 ve yapılan

muayenelerde fertilite problemi bulunmayan

iO baş (Kontrol )olmak üzere toplam 50 baş

Holştayn ırkı inek üzerinde, Eylül-Maıi ayları

arasında gerçekleştirildi. Çalışma grubu

postpartum 40-90. günler arasında bulunan,

rektal ve vaginal muayene sonucu metritisli

(n= i5), suböstrüs (n= 15) ve düzensiz siklus

(n= iO) gösteren ineklerden oluştu. Kontrol

grubunu ise yine aynı postpartum dönemler

arasında bulunan ve düzenli siklus gösteren

sağlıklı inekler oluşturdu.

Her inekten beta-karotin, retinol, gli-

koz ve kolesterol düzeylerinin belirlenmesi

amacıyla, içerisinde herhangi bir kimyasal

madde bulunmayan steril tüplere. veııa

jugularis'ten Lo ml kan alınıp serumları çıkar-

tılarak laboratuvara gönderildi.

Kolesterol ve glikoz değerleri

Refletron (Bahringel' Mannheim) ile aynı fir-

manın hazır kitleri kullanılarak, retinol ve be-

ta-karotin düzeyleri ise Suzuki ve Katoh'un

(I 5) bildirdikleri UY -Spektro-fotometrik yön-

teme göre saptandı.

istatistiksel hesaplamalarda t-test'i

kullanıldı.

Bulgular
Ortalama kolesterol, glikoz, beta-

karotin ve retinol düzeyleri tablo i' de sunul-

muştur.
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Table ı.Mean levels of cholesterol, glucose, beta-caratene and retinol are shown.

Kolesteral Glikoz Beta-karatin Retinol
Çalışma Materyali

( %mg) (% mg) ( %/lg) ( %/lg)

Metritisli
190.96 :t 24.37b 66.21 3:f: 6.26b 103.07:t 27.76 b 36.35:t 12.na

(n= i5)

Çalışma Suböstrus 170.14:t 14.23 b
36.11 :t4.13a 53.07:t 17.26 a 46.35:t 12.nb

grubu (0=15)

Düzensiz siklus
180.16:t 14.73 b 41.21 :t 5.16a 63.17:t 17.66 a 48.35:t IO.22b

(n=lO)

Kontral grubu
239.55 :t 28.76 a 67.0 :t 6.27b 125.45:t 22.99b 48.07 :t 5.97b

(n=lO)

a,b: aynı sütunda değişik harfler taşıyan grup ortalamaları arasındaki farklar önemlidir

(P<O.OOI).

Düzensiz siklus ve suböstrüs gösteren

ineklerin, sağlıklı ve metritisli olanlara oranla

beta-karatin ile glikoz düzeyleri düşük bulun-

du; metritisli ineklerde ise diğerlerine oranla

retinol seviyesi düşük belirlendi (P<O.OOI).

Diğer ineklerin retinol seviyeleri arasında ista-

tistiksel önem saptanamadı (P>O.OO i).
Tartışma ve Sonuç

Yapılan çalışmalarda beslenme ile

fertilite arasmda yakın ilişki olduğu bildiril-

mekte, özellikle kapalı ahır sisteminde

barıdırılan ineklerde önemli oranda beslenme

bozukluklarına bağlı fertilite kayıpları olduğu

vurgulanmaktadır (8,10, i7). Birçok araştırıcı

(10, i1, 15,20) beta-karatin, retinol, glikoz ve

kolesterol düzeyleri ile fertilite arasında ilişki

kurmakta ve bu maddelerin konsantrasyonları-

nın düştüğü durumlarda çeşitli infertilite bo-

zukluklarının olduğunu bildirmektedirler.

Block ve Farmer (2) ise. retinol ve beta-

karotin düzeylerinin yetmezliği olgularda, hüc-

resel ve humoral bağışıklıkta azalmaya bağlı

olarak sekunder enfeksiyonların çıkabildiğini

belirtmektedir.

Bazı araştırıcılar (4, 6, i6) ise, özel-

likle beta-karatin eksikliği olgularında inek-

lerde retentio secundinarum, uterus

involüsyonunda gecikme, suhöstrus,

anovulasyon, follüküler kist ve erken

embriyonik ölümlerin olabileceğini bildir-

mektedirler. Yapı lan bir çalışmada (16)

postpartum dönemde kan retinol ve beta-

karatin düzeyleriyle fertilite arasında ilişki

olduğu, ortalama postpartum 2. ayda bulu-

nan metritisli ve sağlıklı ineklerde retinol ve

beta-karotin düzeyleri sırasıyla 34.65:t2.81,

79.69:t16.89, 73.27:t3.1 i ve 378:t22.95 /lg/dı

olarak saptanmıştır. Bazı araştırma sonuçlarm-

da 100 /lg ldl kan beta-karotin düzeyinin

fertilite için kritik bir değer olduğu bildiril-

mektedir. Inaba ve ark. (9) ise, kao beta-

karatin seviyesinin normalin altına düştüğünde

ret. sec. ve metritis insidansının artabileceğini,

fakat vit A yetmezliklerinde aynı durumun

sözkonusu olmadığını belirtmektedirler. Can

ve ark. (4) endometritis, ovaryum kist'i gibi

çeşitli infertilite problemi olan ineklerde vit. A
ve beta-karotin düzeylerini 47.05:t2.22 ve
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98.4 7:t28.60 f..l.g/dl saptamışlardır. Sunulan

araştırma sonucunda metritisli ve sağlıklı i-

neklerde kan beta-karotin düzeyi sırasıyla

ıo3.07:t27.76, 125.45:t22.99 f..l.gldl bulundu,

bu değer kritik değerin üzerinde, suböstrus ve

düzensiz siklus gösteren ineklerde ise sırasıyla

53.07:t17.26 vc 63.17:t17.66 f..l.gldl saptandı.

Bu sonuçlar yukardaki araştırıcıların bulgula-

rına benzerlik taşımaktadır. Özellikle

suböstrus ve düzensiz kızgınlık gösteren inek-

lerde beta-karotinin normalden düşük bulun-

ması, bu olgularda beta-karotinin rolünün ola-

bileceği görüşünü destekler bulunmuştur. Rolü

ise progesteron yapımını arttırması, yetersiz

progesteron yapımına ilişkin kısa süreli

sikluslar veya CL'un yeterince gelişememesi

sonucu oluşabilecek erken embriyonik ölüm

rastlantısını azaltmak şeklinde düşünülmekte-

dir.

Sunulan araştırmada kan retinol düze-

yı, metritisli ineklerde suböstrüs ve düzensiz

östrüs gösterenler ineklere oranla düşük bu-

lunmuştur (P<O.OO i). Retinolün bağışıklık

sistemi üzerinde uyarıcı etkisinin olması,

epitel rejenerasyonunu hızlandırdığı bilin-

mektedir. Noksanlıklarında pp endometriyum

rejeneras)'onunun olumsuz etkileneceği

gözönünde tutulursa, uterus involüsyonunda

gecikme ve bunun sonucunda endometritis

şansının artması olasıdır. Bu sonuç pekçok

araştırıcının (2,4,8) görüşlerine paralellik ta-

şırken Inaba vc ark. (9)'nın bulgularından

farklıdır. Bu farklılığın araştırma sonucunda

saptanan viL A düzeyinin Inaba ve ark. (9)' nın

beliıttiği değerden düşük olmasından kaynak-

lanabiieceği, bununla birlikte metritislere

multi-etyolojik faktörlerin yol açabileceğinin

dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.

Yapılan çalışmalarda (6,10,17) fertilite

parametrelerinin yüksek olduğu ineklerde p.p.

39-90. günler arasında kolesterol düzeyi yük-

sek iken, fertilitesi düşük ineklerde kolesterol

düzeyini normal sınırların altında bulunmuş,

p.p. ovaryum aktivitesinin başlamasında ko-

lesterol ile progesteron arasında pozitif bir i-

lişki olduğu bildirilmiştir. Bu araştırmada ise

çalışma grubunda bulunan ineklerde kolesterol

düzeyi kritik değerin üzerinde ve sağlıklı i-

neklerden ise belirgin şekilde düşük saptandı.

Bu sonuçlar yukardaki araştırıcıların bulgula-

rına benzerlik taşımaktadır. Suböstrüs ve dü-

zensiz siklus gösteren ineklerde metritisli ve

sağlıklı ineklere oranla kolesterol düzeyindeki

değişiklik (P<O.OO i) kolesterolün suböstrüs ve

düzensiz sikluslarda etkili olduğunu, önemi ise

progesteron yapımında anahtar madde olması

tarzında açıklanabilir.

Bazı araştırma (I O,18,21) sonuçların-

da, kan glikoz düzeyinin fertilite ile yakın bir

ilişkisi olduğu, doğuma yakın en yüksek gli-

koz düzeyi saptanan ineklerde en iyi fertilite

parametrelerinin elde edildiği bildirilmiştir.

Kappel ve ark. (I O) normal kan glikoz düzeyi-

ni postpartum 40-50 %mg olarak bildirmekte,

p.p. 40-60. günler arasında glikoz düzeyinin

normalden aşağı düştüğü durumlarda doğum

yeniden gebe kalma aralığının uzadığını be-

lirtmektedirler. Randel (12) düşük enerjili gı-

dalarla beslenen ineklerde pp dönemde serum

LH dalgasının azaldığını, bunun sonucunda

kistik ovaryum, ovulasyon gecikmesi,

anovulasyon ve yetersiz luteal yapının

şekillediğini bi Idirmektedir.

David (6) ile Villa-Godoy ve ark.(21),

sütçü ineklerde cnerji düzeyi ile serum

progesteron konsantrasyonu arasında direkt bir

ilişki olduğunu, aşırı kalori ihtiyacı olduğu

durumlarda sikluslarda luteal fonksiyon bo-

zukluklarının görüldüğünü belirtmişlerdir. Bu

araştırma sonucunda kan glikoz değerinin ö-

zellikle suböstrüs ve düzensiz siklus gösteren

ineklerde, metritisli veya sağlıklı olanlardan
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daha düşük bulunması, glikoz ile bu olgular
arasındaki ilişkinin olabileceğini düşündür-
mektedir. Glikoz eksikliğine bağlı fertilite ka-
yıplarının bazı hormonların salınımındaki me-
kanizma bozukluklarından kaynaklanabileceği
düşünülmektedir.

Sonuç olarak, çeşitli infertilite olgula-
rında beta-karotin, glikoz, kolesterol ve retinol
arasında bir ilişkinin olabileceği kanısına va-
rıldı.
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