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Özet: Bu çal›flmada, Lalahan Hayvanc›l›k Araflt›rma Enstitüsü'nde yetifltirilen Ankara Keçilerinde serum vitamin A, β-karotin ve çinko
düzeyleri ile vitamin A-çinko iliflkisinin mevsimsel olarak incelenmesi amaçlanm›flt›r.
Araflt›rmada, sa¤l›kl›, iki yafl›nda 26 erkek Ankara keçisi kullan›lm›fl ve hayvanlardan dört mevsimi temsil edecek flekilde toplam dört
kez kan al›nm›flt›r. Serum örneklerinde Retinol, β-karotin ve Zn düzeyleri tayin edilmifl ve Retinol-Zn iliflkisi mevsimsel olarak
hesaplanm›flt›r.
Serum β-karotin için en yüksek de¤ere yaz›n (6.63 ± 0.76 µg/dl), en düflük de¤ere ise k›fl›n (1.17 ± 0.36 µg/dl) ; serum retinol için
en yüksek de¤ere ilkbaharda (27.05 ± 2.50 µg/dl), en düflük de¤ere ise k›fl›n (13.44 ± 1.09 µg/dl) ; serum Zn için en yüksek de¤ere
k›fl›n (89.08 ± 1.06 µg/dl), en düflük de¤ere ise ilkbaharda (63.75 ± 3.59 µg/dl) rastlanm›flt›r.
Serum retinol ve Zn de¤erleri aras›nda istatistik önemli olmamakla birlikte k›fl mevsimi için pozitif, di¤er mevsimler için negatif bir
iliflki hesaplanm›flt›r.
Sonuç olarak, β-karotin, Vit A ve Zn de¤erlerinin ve Vit A-Zn iliflkisinin mevsime göre de¤iflebilece¤i ve rasyonun özellikle k›fl
mevsiminde Vit A, ilkbaharda ise Zn yönünden takviyesinin yararl› olaca¤› kan›s›na var›lm›flt›r.
Anahtar Sözcükler : Ankara keçisi, Vitamin A, Retinol, β-karotin, Çinko, Mevsimsel etki,Teke.

Correlation Between Serum Retinol and Zinc Concentrations and Effect of Seasons on These
Parameters in Angora Goats
Abstract : The aim of this study was to investigate the relations of the serum zinc and the Vitamin A, β-carotene concentrations
depend on physiological conditions and seasonal effects in Angora Goats raised in Lalahan Livestock Research Institute.
Healthy, 2-years old Angora Goats (n = 26) were used in this study. The blood samples were collected four times through the year
to cover the whole seasons. Vitamin A, β-carotene and zinc concentrations of serum samples were measured.
The highest serum β-carotene concentrations (6.63 ± 0.76 µg/dl) were found in samples taken in the summer and the lowest
concentrations (1.17 ± 0.36 µg/dl) were found in the samples of the winter. However, the highest serum retinol concentrations
(27.05 ± 2.50 µg/dl ) were found in spring samples, the lowest concentrations of the retinol (13.44 ± 1.09 µg/dl) were found in
the samples of the winter. Finally, the highest serum zinc concentrations (89.08 ± 1.06 µg/dl) were seen in winter and the lowest
concentrations of the zinc(63.75 ± 3.59 µg/dl) were found in spring samples.
The correlation between serum retinol and zinc concentrations were found to be positive in winter and negative in other seasons
although statistically were not important.
It could be concluded that serum retinol, b-carotene and zinc concentrations may change in accordance with the season and therefore
the diets of the animals should be supplemented with Vit A in winter and with zinc in spring.
Key Words : Angora Goat, Vitamin A, Retinol, β-carotene, Zinc, Seasonal effect, Buck.

* A.Ü. Araflt›rma Fonunca desteklenmifl (Proje No: 94-30-00-23) ayn› adl› doktora tezinden haz›rlanm›flt›r.
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Girifl
Bafll›ca tiftik veriminden yararlanmak amac›yla
üretilen Ankara Keçisi, yurdumuzun öz varl›¤› olup
ekonomik aç›dan önemli bir kaynak teflkil etmektedir (1).
Ankara keçilerinden elde edilen gelirin % 85 inin yüne ait
oldu¤u ve y›lda iki kez k›rk›l›p her k›rk›mda hayvan bafl›na
ortalama 3.5 kg yün verdi¤i rapor edilmifltir (2). Yün
veriminde ve kalitesinde muhtemel de¤ifliklikler hayvan›n
genetik potansiyeli yan›nda beslenme düzeyleri ile de
yak›ndan iliflkilidir (2). Verimlilik üzerinde vitaminlerin ve
iz minerallerin etkileri flüphesiz çok önemlidir (2, 3, 4, 5,
6). ‹z mineraller aras›nda çinko (Zn), organizmada
vitamin A n›n (Vit A, Retinol) tafl›nmas› ve kullan›m› (7, 8,
9) ile protein sentezi ve tiftik verimi aç›s›ndan önemli bir
yer iflgal eder. Yetersizli¤inde hayvansal protein sentezi
(4) ve Vit A metabolizmas› (9) olumsuz yönde etkilenir.
Serum Zn de¤erlerinindeki önemli bir düflüflte çok büyük
boyutlara varan yün dökülmeleri, deride kepeklenme,
k›vr›mlaflma ve kal›nlaflmalar görülür (4, 6). Vit A' n›n
barsaklardan Zn emiliminde gerekli bir proteinin (Znba¤lay›c› protein) sentezini uyard›¤› ve yetersizli¤inde
sentezin inhibe oldu¤u gözlenmifltir (7, 8).
Keçiler ile ilgili metabolik veriler s›¤›r ve koyunlara
oranla oldukça azd›r. Hatta keçiler ço¤u zaman koyun
türü içinde ele al›nmaktad›r. Ancak, çal›flmalar, keçileri
di¤er evcil ruminantlardan ay›ran küçük metabolik
farkl›l›klar üzerinde yo¤unlaflmaktad›r (10). Ya¤da eriyen
vitaminler (Vit A, D ve E) keçi rumeninde
sentezlenemezler ve bu yüzden de rasyona do¤rudan yada
öncü maddesi (karotinoid) fleklinde eklenmesi önerilir (4).
Keçi ve koyunda karotinin barsak epitelinde Vit A ya
dönüflümü s›¤›r ve ata nazaran oldukça kolayd›r. Bu
nedenle, plazma karotinoid miktar› s›¤›rda ve atta yüksek
iken keçi ve koyunda düflüktür (11). Düflük plazma βkarotini nedeniyle keçilerde vitamin A yetersizli¤i,
potansiyel olarak, s›¤›rlardakinden çok daha fliddetli
seyreder (12). Çinko, karotinaz enzimi ile katalizlenen
dönüflüm reaksiyonunda kolaylaflt›r›c› rol oynar (9).
Di¤er taraftan, kan Vit A ve β-karotin düzeyleri
mevsime ve beslenme durumuna göre büyük de¤iflkenlik
gösterir (13, 14).
Bu literatür veriler ›fl›nda çal›flmada, Ankara
Keçilerinde serum Vit A, β-karotin ve Çinko de¤erleri ile
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Vit A-Çinko iliflkisinin mevsimsel olarak incelenmesi
amaçlanm›flt›r.
Materyal ve Metot
Lalahan Hayvanc›l›k Araflt›rma Enstitüsü'nde
yetifltirilen sa¤l›kl› ve iki yafl›nda 26 erkek Ankara Keçisi
çal›flman›n materyalini oluflturmufltur. Hayvanlar ayn›
bak›m-besleme (Tablo 1) ve hijyen flartlar›nda "ad
libitum" beslenmifllerdir. May›s ve kas›m aylar› aras›nda
mera besisi uygulanm›flt›r. Deneme süresince hayvanlar
herhangi bir hastal›¤a ait klinik belirti göstermemifllerdir.
Mevsimsel de¤iflikliklerin izlenebilmesi amac› ile dört
mevsimi temsilen (ekim - ocak - nisan - temmuz)
hayvanlardan toplam dört kez kan örnekleri al›narak
serumlar› ç›kart›lm›flt›r. Kan örnekleri, kimyasal olarak
temiz ve kuru plastik tüplere oksitlenmez i¤neler
kullan›larak hayvanlar›n V. jugularis'inden al›nm›flt›r.
Serum β-karotin ve retinol düzeyleri serum elde
edildikten sonra bekletilmeksizin spektrofotometrik
yöntemle, (Shimadzu-UV-1202 spektrofotometresinde,
β-karotin için 453 ve retinol için 325 nm de) ölçülmüfltür
(15). Serum örnekleri, çinko analizi için derin
dondurucuda (-25 ºC) saklanm›fl ve analizler topluca Etlik
Hayvan
Hastal›klar›
Araflt›rma
Enstitüsü
Laboratuvarlar›nda mevcut atomik absorpsiyon
spektrofotometresi (AA-680 Shimadzu) üzerinde 213.8
nm de gerçeklefltirilmifltir (16).
Tablo 1.

Ankara keçilerinin beslenmesi için haz›rlanan rasyon içeri¤i.

Arpa

555 Kg

5kg kat›k içerisindeki mineral ve vitaminler

Kepek

255 Kg

Vit A

Ay çiçe¤i küspesi

150 Kg

Vit D3

Mermer Tozu
Tuz
Kat›k
Toplam

20 Kg
15 Kg
5 Kg
1000 Kg

4 000 000 IÜ
400 000 IÜ

Vit E

5g

Selenyum

1g

Kobalt

0.2 g

‹yot

0.4 g

Bak›r

5g

Demir

25 g

Çinko

25 g

Manganez

20 g

Magnezyum
Fosfor
Kalsiyum

200 g
300 g
1 150 g

M. Z. ÇEV‹K, A. ALTINTAfi

Paremetrelere ait mevsimsel ortalama de¤erler aras›
farkl›l›¤›n istatistik önemlili¤i için "Efl yapma" ve
parametreler aras› iliflki için de "korrelasyon analizi"
uygulanm›flt›r (17).

Bulgular
Parametrelere ait mevsimsel ortalama de¤erler
(µg/dl) ve mevsimsel Retinol-Çinko iliflkisi Tablo 2 de,
bireysel de¤erlerin çeflitli yazarlara göre mevsimsel
da¤›l›mlar› ise Vit A ve Zn için s›ras›yla Tablo 3 ve Tablo 4
de sunulmufltur.
K›fl, ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde βkarotin ortalama de¤erleri s›ras›yla 1.17 ± 0.36; 3.13 ±
0.51; 6.63 ± 0.76 ve 1.59 ± 0.41 µg/dl olarak tesbit
edilmifltir. Buna göre en yüksek β-Karotin de¤erine yaz›n
en düflük de¤ere ise k›fl›n rastlanm›flt›r. K›fl ve sonbahar
mevsimlerine ait β-Karotin ortalama de¤erleri aras›nda
önemli bir fark bulunamazken, ilkbahar ve yaz mevsim
de¤erlerinin di¤er mevsimlerden önemli derecede (P <
0.01) yüksek oldu¤u hesaplanm›flt›r (Tablo 2).
Serum retinol ortalama de¤erleri k›fl, ilkbahar, yaz ve
sonbahar mevsimlerinde s›ras›yla 13.44 ± 1.09 ; 27.05 ±
2.50 ; 26.50 ± 1.65 ve 21.64 ± 1.02 µg/dl olarak tesbit
edilmifltir. En yüksek ortalama de¤erlere ilkbahar ve yaz
en düflük de¤ere ise k›fl mevsiminde rastlanm›flt›r (Tablo.
2). ‹lkbahar ve yaz mevsimlerine ait ortalama de¤erler
aras›nda önemli bir fark bulunmazken, k›fl ve sonbahar
mevsim de¤erleri di¤er mevsim de¤erlerinden önemli
derecede düflük hesaplanm›flt›r (P < 0.01).
Serum çinko ortalama de¤erleri k›fl, ilkbahar, yaz ve
sonbahar mevsimlerinde s›ras›yla 89.08 ± 1.06 ; 63.75 ±
3.59 ; 86.05 ± 3.70 ve 81.31 ± 3.84 µg/dl olarak tesbit
edilmifltir. En yüksek ortalama de¤ere k›fl›n, en düflük
de¤ere ise ilkbaharda rastlanm›flt›r. K›fl ve yaz
mevsimlerine ait çinko ortalama de¤erleri aras›nda önemli
Tablo 2.

bir fark bulunamazken, sonbahar ve ilkbahar mevsim
de¤erleri di¤erlerinden önemli derecede farkl›
bulunmufltur (P < 0.01).
‹statistik analiz ve korrelasyon testi sonucunda serum
retinol ve çinko de¤erleri aras›nda istatistik önemli bir
iliflki bulunamam›flt›r. ‹statistik önemli olmayan bu iliflki
k›fl mevsimi için pozitif, di¤er mevsimler için negatif
olarak hesaplanm›flt›r.

Tart›flma ve Sonuç
β-Karotin :
Keçiler için normal kan β-karotin de¤erine
literatürlerde rastlan›lamam›flt›r. Serum β-Karotin
de¤erlerinin y›l boyunca Vit A de¤erleri kadar kararl› bir
seyir göstermemesi (18) buna sebep teflkil edebilir.
Ortalama de¤erlerin standart hatas›n›n (±Sx) büyük oluflu
da esasen bunu göstermektedir (Tablo 2).
S›¤›rlar için normal kan karotin de¤eri 132 ± 36
µg/dl, koyunlar için 9.5 ± 2.5 µg/dl olarak verilmektedir
(19). Keçilerde karotinin barsak epitelinde kolayca ve
h›zla Vit A ya dönüfltürülmesi nedeniyle serum karotin
düzeyleri düflüktür (11). Gerçekten de, çal›flmam›zda elde
edilen ortalama de¤erler s›¤›rlar için bildirilen normal
de¤erin bir hayli alt›ndad›r (Tablo 2). K›fl aylar›nda serum
β-karotin de¤erlerinin di¤er aylardan düflük olabilece¤i
yolundaki literatür veriler (11, 14) çal›flma sonuçlar›yla
uyum içerisindedir. Benzer bir çal›flmada (13), besi
s›¤›rlar›nda kan serumu ve karaci¤erde en düflük βkarotin de¤erine nisan ay›nda en yüksek de¤ere ise
temmuz ay›nda rastlanm›flt›r. S›¤›rlarda gerçeklefltirilen
bir baflka çal›flmada (20), may›s, haziran, temmuz ve eylül
aylar›nda olmak üzere iki ayr› y›lda plazma β-karotin
seviyeleri incelenmifl ve en yüksek düzeylere yaz aylar›nda
rastlanm›flt›r. Bu sonuçlar da bulgular›m›zla k›smen
uyumludur.

Ankara keçilerine ait mevsimsel serum β-karotin, retinol ve çinko ortalama de¤erleri (µg/dl) ve serum retinol-çinko iliflkisi üzerine
mevsimin etkisi.

Mevsimler

n

β-karotin
x

K›fl
‹lkbahar
Yaz
Sonbahar

26
25
26
26

1.17 b
3.13 c
6.63 a
1.59

a

Sx

n

Retinol
x

0.36
0.51
0.76
0.41

26
26
26
26

13.44 b
27.05 b
26.50 c
21.64

a

Sx

n

Çinko
x

1.09
2.50
1.65
1.02

26
24
21
26

89.08 b
63.75 a
86.05 c
81.31

Sx
a

1.06
3.59
3.70
3.84

Retinol-Zn
‹liflkisi
+
-

0.629
0.550
0.668
0.407

Not : Ayn› sütundaki benzer harfler önemsiz, farkl› harfler önemlidir (p < 0.01).
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Retinol :
Serum Vit A (Retinol) normal de¤eri koyunlar için 2045 µg/dl, keçiler için ortalama 41.0 µg/dl olarak
verilmektedir (19). Çal›flmada bulunan retinol ortalama
de¤erleri bu de¤erlerden düflük olmakla beraber, s›¤›rlar
üzerinde mevsimsel olarak yürütülen ve en yüksek vit A
de¤erlerine yaz›n rastlanan baflka bir çal›flma (21)
sonuçlar› ile uyumludur.
Görme fonksiyonunda rodopsinin rejenerasyonu için
kritik düzey olan 11 µg/dl yi (22) esas alan hayvan s›kl›¤›
sonbahar ve yaz mevsimlerinde % 0 iken ilkbaharda %
15.3; k›fl›n % 46.6 olarak hesaplanm›flt›r (Tablo 3).
Vit A yetersizli¤i için kritik serum düzeyi 20 µg/dl
olarak benimsenmektedir (12). Bu kritik de¤eri esas alan
hayvan say›s›n›n mevsimlere göre da¤›l›m› Tablo 3 de
verilmifltir. Buna göre, Ankara keçilerinin k›fl›n % 86.6
s›n›n; sonbaharda % 46.1 inin; ilkbaharda % 34.5 inin ve
yaz›n % 23 ünün Vit A dan yetersiz oldu¤u söylenebilir.
Buna ra¤men hayvanlarda klinik olarak herhangi bir
yetersizlik belirtisine rastlan›lmam›flt›r. Mamafih, s›¤›rlar
üzerinde yap›lan bir çal›flmada (23), serum Vit A
konsantrasyonu 8.89-18.05 µg/dl aras›nda olmas›na
ra¤men hayvanlarda kondisyon zay›fl›¤› d›fl›nda herhangi
bir klinik belirti gözlenmedi¤i rapor edilmifltir. Bu yüzden
hayvanlara, özellikle gebelere, Vit A takviyesinin yararl›
olabilece¤i görüflündeyiz.

Çinko :
Keçiler için kan serumunda normal çinko de¤eri 80120 µg/dl dir (19). Sonbahar, k›fl ve yaz mevsimine ait
Tablo 3.

Çinko yetersizli¤i için kritik serum düzeyi Bellanger'e
göre 70 µg/dl (24) ; Faye ve Ark (25) göre ise 80 µg/dl
dir. Her iki yetersizlik s›n›r›n›n alt›nda kalan hayvan
say›s›n›n mevsimlere göre da¤›l›m› Tablo 4 de
sunulmufltur. ‹lkine göre yetersiz hayvan say›s› % 83.3 ile
en fazla ilkbahardad›r, bunu % 18.9 ile yaz ve % 15.3
ile de sonbahar mevsimi takip etmektedir. Kritik de¤er
olarak 80 µg/dl dikkate al›n›rsa (25), bu oranlar daha da
büyümektedir. Buna ra¤men, k›fl mevsiminde hayvanlar›n
tamam›n›n
çinko
yönünden
yeterli
olduklar›
görülmektedir (Tablo 4).
Kat›¤›n Zn düzeyi 25 g/ton (25 ppm) olarak Tablo 1
de verilmifltir. Yem maddelerinde çinko yetersizli¤i için
kritik düzey 45 ppm dir (24). Ancak, yetersizlik veya
toksisite efli¤i yafl, cinsiyet, verim ve aktivite düzeyi ile
hayvan›n türüne ve genetik durumuna göre de¤iflir (26).
Genellikle rasyonun kuru maddesi üzerinden 45-50 µg/kg
çinko al›m› keçiler için yeterli kabul edilmektedir (3, 5).
Hayvanlara verilen yemin toplam Zn düzeyi
hesaplanmam›fl ve bu nedenle de tam bir mukayeseye
dayal› yorum getirilememifltir.
‹statistik önemli olmamakla birlikte retinol ve çinko
de¤erleri aras›nda k›fl mevsimi için pozitif, di¤er

Ankara keçilerine ait serum retinol de¤erlerinin çeflitli yazarlarca ileri sürülen kritik serum retinol de¤erlerine göre mevsimsel da¤›l›m›.

Serum Retinol
(µg/ dl )

n

%

n

%

n

%

n

%

< 11
< 20
> 20
Toplam

12
10
4
26

46.6
40.0
13.4
100.0

4
5
17
26

15.3
19.2
65.5
100.0

6
20
26

23.0
77.0
100.0

12
14
26

46.1
53.9
100.0

Tablo 4.

K›fl

Ilkbahar

Yaz

Sonbahar

Ankara keçilerine ait serum çinko de¤erlerinin çeflitli yazarlarca ileri sürülen kritik serum çinko de¤erlerine göre mevsimsel da¤›l›m›.
Serum Çinko
(µg/ dl )
< 70
< 80
80 - 120
Toplam
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ortalama de¤erler bu referans de¤er ile uyumludur.
Fakat, ilkbahar mevsimine ait ortalama de¤er bu referans
de¤erin alt›ndad›r (Tablo 2). Referans de¤erler aras›nda
serum Zn de¤erine sahip hayvanlar›n mevsimsel da¤›l›m›
k›fl için % 100, yaz için % 66.8, sonbahar için % 61.5 ve
ilkbahar için % 8.35 olarak hesaplanm›flt›r. K›fl
mevsimine ait de¤erlerin tümünün referans de¤erler
aras›nda kald›¤› dikkat çekicidir (Tablo 4).

K›fl

Ilkbahar

Yaz

Sonbahar

n

%

n

%

n

%

n

%

26
26

100.0
100.0

20
2
2
24

83.3
8.35
8.35
100.0

4
3
14
21

18.9
14.3
66.8
100.0

4
6
16
26

15.3
23.2
61.5
100.0

M. Z. ÇEV‹K, A. ALTINTAfi

mevsimler için literatüre (7, 8) ters olarak negatif bir
iliflki bulunmas› (Tablo 2), her mevsimi temsilen bir kez
al›nan kan örneklerinin o mevsimi temsilde yeterli
olamayaca¤› görüflü ile aç›klanabilir. Bu konuda daha
güvenli bir sonuç elde edebilmek için her mevsimi
temsilen daha çok örnekle çal›flmak gerekir diye
düflünmekteyiz.
Sonuç olarak, Retinol ve β-karotin de¤erlerinin
ilkbahar ve yaz aylar›nda belirgin bir flekilde yüksek, k›fl

aylar›nda ise düflük de¤ere sahip olmalar› hayvanlar›n
ilkbahar ve sonbahar aylar›nda meraya ç›kar›lmas›ndan
kaynaklanabilece¤i, bu aç›dan mevsimin önemli bir faktör
oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Ayr›ca, k›fl aylar›nda al›nan Vit A
miktar› ile yaz aylar›nda al›nan β-karotin miktar›n›n
yüksek olmas›, bu mevsimlerde Zn da bir art›fl›n söz
konusu olabilece¤ini ortaya ç›karm›fl ve Zn emilimi için Vit
A'n›n gerekli oldu¤u (7, 8) tezini k›smen de olsa
do¤rulam›flt›r.
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