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ÖZET

Evcil hayvanlarda beslenme ile döl verimi arasmdaki ilişkiler önenı
bazı biyokimyasal maddeler fertiliteyi etkilemektedir. Sunulan çalışmada Gemlik Askeri Veteriner Araştımıa Enstitüsü Merkez Komutanlığı
bünyesinde bulıman ve anöstnıs gösteren Yanmkan İngiliz kısraklan
araştımıa materyali olarak kul/am/dı. Bu amaçla 5 nonnal östnıs siklusu
gösteren sağlıklı kısrak/o 20 anöstnıs gösteren kısraktan kan numuneleri
alındı. Plazma [3-karoten, vitamin A ve vitamin E düzeyleri saptandı.
Kontrol gnıbunda bu değerler sırasıyla % 27,94 mcg., % 56 mcg., %
0,597 mg deneme gnıbunda ise % 24, ll mcg., % 43,18 mcg., % 0,302
mg olarak ölçüldii. Yapılan istatistiksel değerlendimıede sadece plazma vitali olup
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min E düzeyleri farkian arasmda önem (P 5 0,05)
da anöstrnsun nedeni olarak vitamin E gösterilebilir.

saptandı.

Bu vaka-

SUMMARY
The Relationship Between Anoestrous and Plasma J3-Carotene,
Vitamin A and Vitamin E Levels in Crossbreed English Mares

The relatiorıslıip betweerı feeding orıd fertility is importorıt in domestic animals. Especially some bioclıemical components affect ferti/ity. In
presented study, Crossbreed Englislı Mares in anoestrous raised in Gemlik Military Veterinary Training Commanderslıip were used as research
materials. Tlıe b/ood sanıp/es of 5 lıealtlıy control in nomıal cyclic orıd
20 anoestrous mares were taken, and analyzed for J3-carotene, vitamin
A and vitamin E. 17ıe results in control group were % 27,94 nıcg, %
56 mcg, % 0,597 mg, and in test group % 24,11 mcg, % 43,18 mcg.
% 0,302 mg, respectively. 17ıe only statistical inıportance were found on
tlıe differences of vitamin E /eve/s. In this case, vitamin E deficiency
could be a reas01ı of anoestrous in mares.

Key words: Mares, Anoestrous, Blood, Vitamin E, Vitamin A and
~-Carotene.

GIRIŞ

Hayvansal organizmalarda fızyolojik fonksiyonlann di,iıenli olarak yapıla
bilmesi için diyelleriyle miligram düzeyinde vitaminler denil~~ etkin besin maddelerini alması gerekmektedir. Bunların bir kısmı vücutta sçntezlenebildiği halde
bir kısmı da dışardan rasyontarla alınma zorunluluğunu ta~ımaktadır.
Son yıllarda yapılan biyolojik çalışmalar sırasınd~ yağda eriyen vitaminlerden Avitamini ve E vitamini ile J3-karotenin öneminin oldukça fazla olduğu vurgulanırken, B kompleks vitamin eksikliklerinden farldı olarak tipik eksiklik belirtilerinin meydana gelmesi bu gruba ayrıcalık kazandırmıştır. ~-karotenin veya ~
iyonon halkasına sahip karotinoidlerden oluşan vitamin A' mn yetersizliğinde
görmede l>ozukluklar, epitel doku hütünlüğüp\in bozulması, reprodüksiyon olaylarında bozulmalar, bağışıklığın yetersizliği, büyümenin gecikmesi çeşitli araştır
malarla gösterilmiştir 1 ·2 .
Biyolojik membranların korunmasında toksik peroksitterin ve uzun zincirli
engelleyerek fonksiyon yapan, ratlarda steriliteyi önleyen faktör olarak tanımlanan a-tokoferol'un vitamip E, biyolojik fonksiyonları
tam olarak açıklanamamıştır. Eksikliğinde - kas distrofileri, anemi, verim
düşüklüğü gibi semptomlar gözlenir3.

yağ aşillerinin oluşmasını
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Vitamin A'nın provitamini olarak tanınan ve a, p, 'Y gibi çeşitleri bulunan
karotenler vitamin A'ya dönüşebilen maddelerdir. Yeşil yapraktan zengin bitkilerde oldukça bol bulunur. Hayvan türüne göre farklılık göstererek p-karoten vitamin Ahaline dönüşür 4 •
Bu vitaminierin sterilite üzerine etkisi sadece deney hayvanlarında gösterilirken, vitamin A'nın steril koç ve koyunlarda fertil olanlardan daha az düzeyde
olduğı? gebeliğin ilerlemesiyle vitamin A düzeyinin azaldığı, vitamin E eksikliğinde ratlarda testis atrofisi görüldüğü, dişilerde ise fetus rezorbsiyonu şekillen
diği bildirilmiştir6.
Araştırmada,

Gemlik Askeri Veteriner Araştırma Enstitüsü Merkez Komutanlığı'nda bulunan Yarımkan İngiliz kısraklarında gözlenen anöstrus ile vitaminler arasındaki ilgiyi araştırmak hedeflenmiştir.
MATERYAL VE METOD
Araştırmada

analizi yapılan kan numuneleri, Gemlik Askeri Veteriner
Enstitüsü Merkez Komutanlığı'ndaki 5 tanesi sağlıklı, 20 tanesi anöstrus gösteren Yarımkan İngiliz kısraklarından alındı. Vena jugularis'ten usulüne
uygun alınan kanın derhal serumu çıkarıldı ve analizler gerçekleştirildi. Vitamin
A tayini, kloroformdaki çözeltisinin SbC13 ile verdiği rengin (Carr-Price reaksiyonu) 620 nın. de p-karoten ise 450 om. de spektrofotometrik olarak ölçüldü. Vitamin E analizi ise demir klorür ile a - a' -dipridil'in oluşturduğu kırmızı rengin
şiddetinin spektrofotometrik ölçümü ile gerçekleştirild?- 8 . Elde edilen sonuçların istatistiksel analizleri t testi ile yapıldı9 •
Araştırma

BULGULAR
Araştırmada materyal olarak kullanılan tüm hayvanların serum örneklerindeki p-karoten, vitamin A ve vitamin E düzeyleri Tablo I'de gösterilmiştir.

Tablo: I
Normal Siklus ve Anöstrus Gösteren Kısrakların
Serum, p-Karoten, Vitamin A ve Vitamin E Analiz Sonuçları
DENEME

KONTROL

istatistiksel

Parametreler
n

X

Sx

n

X

Sx

önem

-

-.,-

p-karoten % mcg

5

27,94

2,51

20

24

6,99

VitA% mcg

5

56

4,14

20

43,18

10,39

-

0,597

0,06

20 •

0,302

0 ,077

p:;:; 0,05

Vit E% mg

5
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İstatistik inceleme neticesinde f3-karoten ve vitamin A'nm ortalama değer
leri arasmda görülen farklılık önemli buhınmazken vitamin E seviyeleri arasmdaki farkWık p s 0,05 düzeyinde önem göstermiştir.
TARTIŞMA

Hayvanlardaki üretim olayları çeşitli reprodüktif bozukluktarla azaltılır.
Anöstrus sığırlarda yaygın olarak düşük reprodüktif yeterlili~e sebep olan temel
nedenlerden birisidir. Anöstrus sorunu yetişticiciler için büyük ekonomik kayıp
tırıo.
Çalışmamızda

vitaminler ile anöstrus arasındaki ilişki kurulması hedeflenGerek vitamin A ve gerekse vitamin E 'nin anöstrus ile direkt ilişkisini
açıklayan çalışmalara sık olarak rastlarulnıamaktadır. Metabolik olarak subnormal enerji durumu ile anöstrus arasındaki ilişkiler fazlaca araştırılmıştır10 • Gebelik ve gebelik sırasında vitamin E'nin azalması çeşitli araştırıcılar tarafından
saptanmıştır 11 · 12 • Vitamin E fertilite üzerine etkilidir. Tokoferol noksanlığı lipid
absorbsiyon bozukluğunun bir sonucu olarak üreme kabiliyetini olumsuz etkileyerek ovaryum dejenerasyonlarına sebep olur. Ovaryum dejenerasyonlarmda
cinsiyet hormonları salınması bozulur. Bilin~ gibi androjen ve östrojenler steroid hormonlardır. Bütün seks steroidleri aynı öncül maddeden aynı biyosentetik
geçitleri kullanarak sentezlenir ki öncül madde kolesteroldür. FSH ve LH etkisiyle "Two cell" hipotezi ile ovaryum steroid hormonları (androjeıı. östrojen. progesteron) sentezlenir. LH, theca hücrelerine etkin androjenleri üretir. Androjen
ovulasyondan önce theca hücrelerinden granulosa hücrelerine FSH etkisiyle girer ve aromatase enzimi ile östrojenlere (östroıı. östradiol) dönüşür. FSH ve
LH'nm salınabilmesi ve yetı::rli düzeyde ovaryum aktivitesinin alınabilmesi için
kanda enerji düzeyi ve dolayısıyla glukozun normal seviyede olması gereklidir.
İnsulin yetersizliği veya diğer tip hipoglisemilerde gonadotropinler in salınmasın
da yetersizlik olur10•
miştir.

Evcil hayvanlarda ekonomik kayıplara sebep olan anöstrusun mekanizmasının açıklanmasına katkıda bulunacak biyokimyasal çalışmalar güncelliğini yitirmemektedir. Anöstrusun metabolik profılini çimıeyi hedefleyen çalışmalarla
ülke hayvancılığma, ülke ekonomisine önemli hizmet yapılacaktır.
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