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Bu çalışmada Kars-Ardahan bölgesinde 

sağlıklı ve mastitisli ineklerde plazma vitamin A, E 
ve β-karoten düzeylerinin belirlenmesi amaçlandı.  

Bu çalışmada Kars-Ardahan bölgesinin 
farklı köylerinden yaşları 3 ile 7 arasında değişen 
20 adet sağlıklı ve 20 adet mastitisli inek kullanıldı. 
İneklerden kan alınmadan önce mastitisli olup 
olmadıklarını anlamak için Kaliforniya Mastitis 
Testi (CMT) uygulandı. 

Sağlıklı ve mastitisli gruplardan alınan 
örneklerde plazma A vitamini (p<0.01), β-karoten 
(p<0.01) ve plazma E vitamini (p<0.001) düzeyleri 
arasındaki fark önemli bulundu. 

Sonuç olarak sağlıklı ineklerde 
mastitislilere göre plazma E vitamini değerlerinin 
yüksek bulunmasının sebebi; mastitisli ineklerin bu 
dönemde strese girmesi sonucu meme hücrelerinde 
oluşan çeşitli biyokimyasal reaksiyonlardan 
kaynaklanmasına bağlanmıştır. Ayrıca plazma A 
vitamini ve beta-karotenin hastalık stresine bağlı 
olarak sağlıklı ineklerde daha fazla metabolik 
etkinliğe sahip olduğu sonucuna varıldı. 

 
 
PZ048 

 
DMBA Uygulanan Yaşlı Ratların Serum ve 
Eritrositlerindeki Yağ Asidi, Kolesterol ve E 

Vitamini Düzeylerinin Değişimi 

Muammer BAHŞİ1, Ökkeş YILMAZ2, Mehmet 
TUZCU2, Semra TÜRKOĞLU3, Mehmet 

GÜVENÇ2, Alparslan DAYANGAÇ4 

1Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim 
Bölümü 

2Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 
Bölümü 

3Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya 
Bölümü 

4Ahi Evran Üniversitesi, Biyoloji Bölümü 
muammerbahsi@hotmail.com 

 
Bu çalışmada, DMBA etkisine maruz 

bırakılan yaşlı ratlara Resveratrol ve alfa-Lipoik 
asit gibi antioksidan maddelerin serum ve 
eritrositlerde kolesterol, vitamin E ve yağ asidi 
bileşimleri üzerindeki etkileri araştırıldı. Vitamin E 
ve kolesterol analizleri HPLC cihazı ile yağ 

asitlerinin analizi ise gaz kromatografi cihazı ile 
yapıldı. 

Serumda kolesterol miktarının DMBA+LA 
grubunda arttığı (p<0.01) gözlenirken diğer gruplar 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptandı. α-
tokoferol düzeyinin tüm gruplarda kontrol grubuna 
göre azaldığı saptandı (p<0.001 p<0.01).  

Serumda palmitik asit (16:0) miktarının 
DMBA ve DMBA+LA gruplarında kontrol grubuna 
göre azaldığı saptandı (p<0.01). Kontrol grubuna 
göre linoleik asit (18:2 n-6) miktarının DMBA 
grubunda azaldığı (p<0.01) gözlendi. DMBA 
grubunda araşidonik asit (20:4 n-6) düzeyi 
azalırken (p<0.01), DMBA+LA grubunda ise 
kontrol grubuna göre yüksek olduğu belirlendi 
(p<0.05). Serum Dokosaheksaenoik asit (22:6 n-3) 
miktarı kontrol grubuna göre hem DMBA grubu 
(p<0.001) hem de antioksidan gruplarında arttığı 
gözlendi (p<0.01). Total doymuş yağ asidi 
miktarları DMBA (p<0.01), DMBA+LA (p<0.01) 
ve DMBA+R (p<0.05) gruplarında kontrol grubuna 
göre azaldığı saptandı. Kontrol grubuna göre total 
doymamış yağ asidi düzeyleri ise DMBA grubunda 
azalırken (p<0.001), DMBA+LA grubunda arttığı 
(p<0.01) belirlendi.  

Eritrositlerdeki kolesterol miktarının 
DMBA ve DMBA+R gruplarında kontrol grubuna 
göre yüksek olduğu halde (p<0.001), α-tokoferol 
miktarının bütün gruplarda kontrol grubundan 
yüksek olduğu belirlendi (p<0.001).   

Palmitik asit miktarının DMBA+LA ve 
DMBA+R gruplarında kontrol grubuna göre yüksek 
(p<0.001,  p<0.05 ), DMBA+R grubunda stearik 
asit miktarının kontrol grubuna göre yüksek olduğu 
belirlendi (p<0.05). Kontrol grubuna göre 
DMBA+LA grubunda oleik asit (18:1 n-9, 18:1 n-
7) miktarında artış olduğu görüldü (p<0.05,  
p<0.01). DMBA grubunda kontrol grubuna kıyasla 
dokosaheksaenoik asit düzeyinin yüksek olduğu 
saptandı (p<0.01). DMBA grubu ve DMBA+LA 
grubunda total doymuş yağ asidi düzeyinin kontrol 
grubuna göre yüksek olduğu saptandı (p<0.05 
p<0.01). Kontrol grubuna kıyasla DMBA+LA 
grubu (p<0.01) ve DMBA+R grubunda (p<0.05) 
MUFA düzeylerinin yüksek olduğu belirlenirken, 
PUFA düzeyinin sadece DMBA+LA grubunda 
yüksek olduğu gözlendi (p<0.05).  

Sonuç olarak serumda resveratrol ve α-
lipoik asidin total doymuş yağ asidi düzeyini 
azalttığı halde α-lipoik asidin total doymamış yağ 
asidi düzeyini belirgin düzeyde arttırmıştır. Her iki 
antioksidan maddelerin de yağ asidi metabolizması 
üzerine serumda daha etkili oldukları söylenebilir.   

Anahtar Kelimeler: Serum, eritrosit, 
HPLC, kolesterol, vitamin E, yağ asidi bileşimi 

 
 

 
 
 


