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FARK LI YAŞ GRUPLARINDAKi ANADOLU MANDALARıNDA BAZI SERUM
BiYOKiMYASAL PARAMETRELERDEKI DEGlşiMLER
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The Changes of Somc Ser um Bioehem ical Paramete ı-s in Ditlercnt Age Groups of
Ana tolian Butlalos
Özet: Çalı şmada fandı yaş grupları ndaki Anadolu manda ların ın serumlarında oan biyokimyasa l parametrelerdeki değ işimle r
araştırılmı ştı r. Klinik olarak sağlıkl ı , heriki cinsiyetten toplam 93 Anadolu mandası üzerinde yürütülen çalişma sonuçları ;
SUN. TG. VLDL ve GLU konsantrasyonlarmın yenidoğanlarda ve 6-24 ay yaş grubunda; CHOL, HD L ve CREA serum konsantrasyo nla r ını n ise 6-24 ay ve :<!:36 ay yaş gruplarında benze r sevıyelerde old~unu ortaya koymuştur. LDH ve TP serum
konsant rasyonl arı n ın ise her oç grup için farkhllk arz ettiği be lirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Manda. kolesterol, trigliserit, total protein
Sum mary: Th e pu rpose of this study was to examine the changes of some serum biochemical parameters in oırterent age
çrocps a total of 93 clinica lly hearthy Anatolian Suffalos in either sex . Serum concentrations of SUN . TG. VLDL and GLU ir
newborns and 6 betwee n 24 months age group; serum concentrations of CHOL, HDL and CREA in 6 betw een 24 months
age group and 0!36 age group were smnar. On the other hand the serum corıcentrations of lDH and TP were different for
alı groups
Key Words: Buttalo,

cnoıe sterol.

triglycerid es, total protein

Gırış

Günümüzden 300.000 yı l öncesinde yaşadığ ı
bilinen manda, Asya'dan tüm dünyaya yay ılmış ve
ilk evcüte ştirme yak laşık 5000 yıl kadar önce Mezopotamya'da yap ılmıştı r (BloOO ve ark.. 1991).
Asya kökenli vah ş i buttalolar (Bubalus amea . Bubalus depressicorais, Bubalus rnlndorensls) muhtemelen bugünki evcil manda ların (Bubalis bubalis,
"water buttalc", "Hiver type" ve B. carabanesis
"Swamp type") a ta sıdır . B. bubatls ilk defa M.Ö, 600
y ı ll a rı nda Ortadoğu ve Afrika'da görü lm üş olup,
Asya kökenli mandalar italya, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine ve OrtalG üney Amerika'ya da
ya yı lm ışla rdı r. Evcil mandalar. bataklık (Swamp) ve
nehlr (River) olmak üzere iki tiptir. Bataklık tipi mandalar 48 kromozomlu olup Güney Asya, Filipinler ve
Endonezya'da yoğu n olarak bulunur. Genellikle
taşıma amaçlı kullanıl maktadır. Nehir tipi mandalar
ise 20 alt türü olan, 50 kromozoma sahip Hindistan 'ın bat ıs ı , Mı sır , Pakistan ve Avrupa'da yo~un
olarak b u l u nmaktadır (Ganguli, 1997).

Mandalar süt, et ve iş hayvanı olarak kullanuabilrnektedir.
Günümüzde
dünya
manda
nüfusunun yarıs ı Hindistan'da bulunmakta ve manda
sütü üretim oranı açısından dünya s ı rala ma s ında Hindistan ilk sırada yer almaktad ır. Manda sütü üretim
kapasitesi açısından ilk dört ülke Hindistan, Pakistan,
Çin ve Nepal'dir. Dünya manda sütü üretim oranı
yılda %3.6 büyüme gösterirken, Hindistan'da bu oran
%3.1, Pakistan'da ise %4,7'dir, Hindistan ve Pakistan bölgesindeki mand aları n hemen hepsi Nehir
(Riverine) mandalarıd ır. Bunlar ara s ı nda Murrah,
Mensana. Surti türleri Hindistan'da, Nili-Ravi ve
Kundi türleri ise Pakistan'da en çok bilinen 'ıe rıe rdı r .
Murrah türleri 300 günde ortalama 2.000 kg (bazıl arı
5.000 kg), Nili·Ravi ise ortalama 180Q.2000 kg
( baz ıları 4000 kg) süt verebürnektedir (Ganguli,

1997 ).
Dünyada manda nüfusu 1961'de 90 milyon
1982-1992 yılla rı arasınd a ya klaş ı k 145 milyon olarak kayded i lm iştir . Ülkemizde ise manda
yetiştiriciri~ i giderek aza lmaktadır. 1970 ve 1990
başken ,
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Grup1 malaklardan kan örnekleri doğum sonannesini emmeden önce, Grup2 ve Grup3
mandalardan ise eş zamanlarda juguler vein'den,
zaptırapt altında ve tekniğine uygun olarak toplandı.
Kan örnekleri 3000 rpm'de 15 dakika süreyle
santrüfüje edildi. Elde edilen kan serum örnekleri
ölçüm yapılıncaya kadar -20 °C'de saklandi .

manda populasyonumuzun 2/3'ünü
(1.117.000 baştan 371.000
(Şekerden, 1996; Elitok, 2003).

kaybettiğimiz bildirilmiştir
başa)

rası,

Türkiye'de nehir tipi manda yeti şti ri cil iğ i
olup, halen manda sadece yavrusu ve
kısmen sütü için elde tutulmakta ve otlakları fakir, bataklık tipi arazilerde yetiştirilmektedir. Orta Karadeniz
bölgesi manda populasyonunun %40'lndan fazlasın ı
bulundurmaktadır. Muş, Kars, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Sivas illerinde yoğun olarak yetiştirilen
manda, istanbul'da bazı işletmelerde 500 baştan
büyük sürüler halinde bulundurulmaktadır . Özellikle
Vezirköprü, Turhal, Çarşamba ve Suluova gibi Karadeniz kıyı şeridi yerleşim bölgelerinde, 50-500
başlık sürüler halinde yetiştiriciliği yap ı l maktad ı r
(Şekerden , 1996). Dünyada olduğu gibi ülkemizde
de asıl problem manda eti tüketimi alışkanlığının 01mamasıdır. Bunun temelinde mandanın ancak verim
d ışı kaldığında kesilmesi ve etinden yararlanılma yoluna gidilmesi yatmaktadır. Ülkemizde manda sütü
pazarı , halkın sütçü tip mandaya karşı ilgisini arttırmış
ve Afyonkarahisar gibi bölgelerde "Manda Kaymağ ı "
üretimi amaçlı süt verimi özelliği baskın manda
yetiştiricil iği
yaygınlaşmıştır .
Bu
bağlamda ,
yetiştiricil ik yapılan birçok ülkeden farklı olarak
manda
kaymağı
farklı
bir
pazar
olarak
yapılmakta

Serum BUN (kan-ürenitrojen), LDH (Iaktat dehidrogenaz), CHOL (kolesterol), TG (trigliserit), HDL
(yüksek dansiteli Iipoprotein), GLU (glukoz), TP
(total protein), CREA (kreatinin) seviyeleri ticari test
kitleri ile enzimatik olarak ölçüldü. VLDL (çok düşük
dansiteli lipoprotein) ve LDL (düşük dansiteli lipoprotein) konsantrasyonları ise denklem yard ımıy la
hesaplandı. [VLDL=triglyceride/5 and LDL=total cholesterol-(HDL cholesterol+triglyceride/5)] (Patil ve
ark., 1992; Başoğlu ve ark, 2002).
Elde edilen veriler SPSS(10.0) programı kulbilgisayar ortamında değerlendirild i. Gruplar arası önemlilik kontrolü p<0.05'e göre yap ıld ı.
lanılarak

Bulgular

Gruplar

arası

farklar ve önemlilikleri Tablo 1'de

verilmişt ir.
Ta rtı ş ma

Çalışma sonuçları

düşünülmelidir.

gruplar arasında
parametrelerde yaşa
olduğunu ortaya koymuştu r.

biyokimyasal

FAO 1993 yılında Avrupa ve Yakın Doğu
ülkelerinde "Manda Araştırma Ağı" (Buffalo Research
Network) adıyla ortak araştırma yapabilmeye ve
araştırmaları paylaşabilmeye imkan tanıyan bir sistem kurmuştur (Rossi ve ark., 1997). Türkiye'de de ilgili enstitüler manda besleme, üretim ve idari konularda sağlam kayıt tutulmasını sağlamakta ve
halka
geliştirdikleri
stratejiler
ile
yol
göstermektedir/er. Bununla birlikte manda, ana
neden olarak, elde edilen ürünlerin tüketim
alışkanlığının olmaması nedeniyle üzerinde sıklıkla
durulan ve araştırılan bir konu olmamıştır.

değ işimin

ve Sonuç

Sunulan

bazı

serum
bir

bağlı

çaiışmada

BUN, TG ve VLDL konGrup1 ve Grup2'de benzer o lduğu
ancak Grup3'de yükseldiği , serum GLU konsantrasyonlarının ise Grup1 ve Grup2'de benzerken
Grup3'de düştüğü belirlenm iştir. CHOL ve HDL
serum konsantrasyonları ise Grup2 ve Grup3'de
benzer seviyelerde ve Grup1'Ie karşılaştırıldığında
düşüktü . CREA serum aktivitesi ise Grup2 ve Grup
3'de benzer olmakla birlikte, serum seviyelerinin
Grup1'de düşük olduğu tespit edildi. Ça l ışma
sonuçları LDH ve TP serum konsantrasyonlarını n
her üç grup için farklılık arz ettiğini ortaya koymuştur .
santrasyonlarının

Sunulan çalışmada ülkemizde yetiştiriciliği
ve kendi gen kaynağımız olan Anadolu mandalarında farklı yaş g ruplarına göre bazı biyokimyasal
parametrelerdeki değişimler araştırılmış ve bu konudaki eksikliğin giderilmesi hedeflenmiştir.
yapılan

Süt TG'ce zengin bir kompozisyona sahiptir
(Holtenius, 1989; Haradagoda ve ark., 2002). Plazma trigliseritlerinin esas olarak sığ ırlarda barsak
kökenli olduğu ve laktasyondaki sığ ırların , her gün
ortalama 1,5 kilogram süt yağını başlıca trigliseritten
sentez ve sekrete ettiği düşünülmekted ir (Uchide ve
ark., 1997). Bu bağlamda ; yenidoğan grubunda
(Grup1) serum TG ve VLDL seviyelerinin düşük
olmasının başlıca nedeni; yavrunun henüz annesini
emmeden önce örneklemenin yapılmış olması olabilir. Erişkin mandalarla karşılaştırı ld ığ ında Grup1 'de
GLU ve CHOL serum seviyelerinin doğum ve

Materyal ve Metot
Ça l ışma klinik olarak sağlıklı, aynı bakım ve besleme şartları altında tutulan, farklı yaş ve cinsiyetlerde toplam 93 manda üzerinde yürütüldü.
Mandalar yeni doğan (Grup1, n=19), 6-24 ay (Grup2,
n=30) ve ~36 ay yaş (Grup3, n=34) olmak üzere üç
gruba ayrıld ı.
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f-'urk lı Ya~ Gruplarındaki

Anadolu

Mandalarında .. •

doQum an ı stresiyle iliş kili olarak 'y'Ükseld i{ıi
görülmektedir (l ay ve ark.. 1997), Grup IlI'de serum
konsantrasyonların ın
d i{ıer
iki
grupla
TP
karşuaştmldığmda
daha
yüksek
olduğu
gör ülmek tedir, C ampanıle ve ark (199 1; 1995 ) sunulan çalışma so nuçl a rı yla benzer olarak. kan prote in
düzeylerinin yaşlılarda gençlerden daha yüksek
o ld uğ u nu bildirmiştir. Mandalarda albumin ve TP
düzeyleri rasyond aki protein düzeyiyle yakın i lişkilid ir ,
Sivkc va ve ark (1997) mandalardaki yüksek rume n
amo nyak konsantrasyonu ile yüks ek BUN sevi yeleri
a ra s ı nd a pozitif ko relasyon old uğ unu bild irmişti r.
Rasyondaki eksik lik serum düzeylerinde d~iş ikl iğe
yol aça r (Bay ve Dong., 1991), Mandalarda rumendeki selulolitik bakt eri say ı s ı oldukça fazladır, Bu
yüzden bes inleri mandalar çok daha iyi sindirebilirler.
E rişki n mandalarda rum end e re syonla alınan fermente olabilen organik mat erya l m ikrobiyal protein
sentezinde mak simum düz eyde kullan ı lır. Sonuç olarak seru m T P ve BUN seviyesi artar (Visek, 1984) .
USA Tarı m Bakanlığın ın bild irdiğ ine göre manda etinin koles terolü az (s lğı r:90, manda.ôt mg ), proteini
ise fazlflr1lr (slğı r :24. 1, manda:26.8g) (Çetin ve ark.,
1994). Bu bağ l a md a çalışma sonuçları ; et kolesterol
ve TP sevi yelerinin serum seviyeleri ile ilişk il i olabileceğ ini ortaya k oymaktadır. Sivkova ve ark (1997)
mandalarda G LU (66.90 mg/dı) ve TP (8.34 g/dl)
konsantrasyonları n ı n sığ ı rlara göre fark l ılık arz etmed iğ ini ,
ancak ka n üre konsantrasyonunun
(manda, 5 1.8 mg/dl-s ığı r , 36 .6 mg/d ı) yüksek
old u{ı u n u bi ld irm i ştir (Haradagona ve ark " 2002).

Mandalarda

biyokimyasal
prof il
üzerine
ve yaşa bağlı farkl ılık lar ı n
ortaya
konmamış
ol ma s ı ,
parametrelerdeki
değişiml erin yeterince aç ık lanamamasına neden olmaktadır . Sunulan ça l ışma; bu alandaki eksiği n giderilmesi yönünde yarar sağ layabil ir.
yap ı lmış çalışmaların azlığ ı

Tablo 1. Gruplar arasıfarklar ve önemlilikleri
Parametre GRUP 1
Mean :1:SD

Mean :tSD

Mean :tSD

24,3:1: 3,ga

30,3:1: 1ı ,88

sı

,3:!: 10,8b

LDH
(LUn)

1403,7:t 214, ı 8 815,2:t 165,Sb

1866,5:t19()C

CHOl
(mgldl)

104,2:t 31,38

76,0:1: 22b

65.7:1:9,2b

18,5:1: 8.Ba

18,3:1: 10,73

30,6:1: 8.Sb

(mgldL)

84,0:1: 23,63

41,9:1: 11 ,8b

41,5:1: rs»

VLDL
(mgldl)

3,7:1: 1,&1

3,7:1: 2,18

6,h l ,ab

16,5:t 8,43

30,4:1: 12,4b

18,h

67,7:1: 16,23

68,0%25,13

42,0%12,Jb

o.s-

6,8:1: l ,4b

8,O:tl ,l C

O,7:t: 0.13

l ,O:t:O,4b

1,h O,2b

Yenidoğan ;

Grup 2: 6·24 ay

TG
(mgldl)

HDL

LDL
(mgldl)

5 ,4 8

GLU
( mg/d ı)

TP
(gldl)

ve ka-

CREA
(mgldQ

rametredir (Tiwari ve ark.• 2(01). Ruminantlarda
C HOl 'ün büyük k ı sm ı intestina l orjinlidir ve serum
HDL'nin büyük k ı sm ı n ı ise C HO L o l uşturu r (0/060
kada rını ) (Rayssiguier ve ar k.. 1988). CHOL artışı
veya azalı ş ı , HDL artı şı ve azalış ından da 'sorumlu
olabilir, Kolesterol hepatik doku lipoprotein üretiminin
iyi bir indikatörüdGr (Houpt, 1970; Haltenius, 1989 ;
t ombaro ve ark., 1996) . Öte yandan. ruminantrarda
penparıunent dö nemde hepatik Jipoprotein sentez ve
sekresyonu azal ır , bunun ise sebebi bil inmemektedir.

Grup 1:

varlığı

GRUP 3

BUN
(mgldl)

raciğ er i ş levi nin d~erlend iri lmesinde önem li bir pa-

Kolesterol düze yi ekscien enerjinin

GRUP 2

4,7%

yaş :

Grup 3: 0i!36 ay

yaş

Kaynaklar
Avetone. L . lombardi, P., Florio, S., d'Angelo, A., Bogin,
E. (1996) Age-dependent variations ol lac tate oenydrogenasa and ereetine kinase ac uvınes in water butlalo
call serum. Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem., 34, 12,
961-964.
Başoğlu , A., Sevinç, M., Birdane, E M., Boydak, M. (2002)
Efficacyol sooıurn terare in the preverıtion otteny tiver in
dairycows . J. vetıntem . Med, 16, 732·735.
.

Avallone ve ark (1996) yaptıkları bir ça l ışmada 1
ve 10 ha ftalık buzağılarda yaşa bağlı olarak lDH aktıvitesinin iki m isli, CREA aktivitesinin ise dört katı
a rnığ ı nı bi ldi rmi şlerdi r. CREA böbrek fonksiyon
gös tergesi o l mas ı na rağmen , yoQun kassal aktiviteye
bağlı olarak da kon santrasyonu artabilir. Tota l LDH
ve CR EA aktivitesinin yaşl a ilgili farklılıklarının bilmmesi bu enzimler te iliş k ili doku hasarlarının tesdoQru
yorumlamayı
sağlayacağından
pitinde
önemlidir (Jam ve are. 1982 ; lay ve ark., 1997; Elltok, 2003).

Bay, T.T., Dong, N.TK (1991) A study of physiological
crnena ol local canre and buflaloes. Under graduated (Vi·
etnamese). Pac.ot Ani. Husbandry and Vet. Med. Cantho
Univ.
BIOOd, D.C.H.. Handersan, JA , aaoosus. O.M. (1991)
"Veterinary MediCine" 8th ed. Banuere Tindal, london.

carreanne. G., Bonavoglia, C., Perrucci. G.F" Di Pota. A.
(1991) Caratteristiche ematochimiche in bulale ap77

CIVEL EK . BIRDA ı E. K ÜÇÜKK EBABÇI

partenenti ad aziende con differente fertilita. Atti Fe. Me. S.
P. Rum.. 1, 93-97.

Gamma-glutamyltransferase and serum proteins in butcalves following colostral ingestion. Eur. J. Clin.
Chem. Clin. Biochem., 34, 12,965-968.

ta ı o

Campanile, G., Di Palo, R.. Esposito, L.. Boni, R.. Di Meo,
C. (1995) Variazioni di alcune costant i ematiche in ı aı
tazione. Atti Xi Congr .Naz. A.S.PA, Grado (GO), Italia.
19-22 June, 77-78.

Patil, M.D., Talvelkar, BA, Joshi, V.G., Deshmukh, BT
(1992) Haematological studies in Murrah Buffaloes: TLC.
DLC and micrometry of leucocytes. Indian Vet.J., 69,760761.

Çetin, Y., Şah in , M., Asker, R.. izgi, N., Tümek , S. (1994)
Manda etinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin saptanmas ı
ve kesim yaş ının bu özelliklere etkisi. Mandacılık Araştırma
Enstitüsü, Afyon, Türkiye .

Rayssiguier, Y., Mazur, A., Gueux , E., Beid, I.M., Roberts,
C.J. (1988) Plasma lipoproteins and fatty Iiver in dairy
cows . Res. in Vet.Sci., 45, 389-393 .

Elitok, B. (2003) Afyon bölgesi mandaların bazı klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerinin saptanması.
AKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 022.vF.13,
Afyon.

Rossi, G., EI-Kereaby, F., Georgoudis, A., Kanchev, L.,
Magid, S., Polkowska , 1., Popovici, 1. , Şekerden , O.,
Soued , A., Turabov , T. (1997) FAO Researc h Network on
Buffalo for Europa and Near-East: State of Art and Future
Research Goals . 5th World Buffalo Congress , Royal Palace, Caserta , Italy, Oetober 13-16, 182-190.

Ganguli, N.C. (1997) MUk production and quality in Asia.
5th World Buffalo Congress , Royal Palace, Caserta , Italy,
October 13-16, 41-52.

Sivkova, K., Trufchev , H., Varliakov, 1., Zankova, M.
(1997) Comparative studies on fermentat ion processes in
the rumen and blood content of calves and buffalo calves.
ı. Effect of diet, containing alfalfa haylage. 5th World Buffalo Congress , Royal Palace, Caserta . Italy, October 1316,307-31 1.

Haradagoda, N.U., Gunawardena, LS., Ambagala , A.P.N.,
Munasinghe, D.M.S. (2002) Haemotological and biochem ical profHes of adult female Lanka buffaloes . Buffaro
Journal, 18, 1, 125-135.
Ho ttenius , P. (1989) Plasrna lipids in normal cows around
partus and in cows with metabolic disorders with and without fatty liver. Aeta Vet. Scand ., 30, 441-445 .

Şekerden , O. (1996) Buffalo population and product iorı in
Turkey . Buffalo Network National Coordinator. Ziraat
Fakültesi, Samsun.

Houpt, H. (1970) Trasfer of urea and ammonia to the
rumen. In: Physiology of digestion and Metabolism in the
Ruminant (AT Phillipson ed.), Oriel Press Umited, New
CastleUpon Tyne , Royaume-Un i, 119-131.

Tiwari, C.M., Chandraman i, A.S., Jadhao , S.B.. Gawda,
SK , Khan, M.Y. (2001) Studies on blood biochemical
constituens and Rumen fermantat ion in growing buffalo
calves fed ammoniated straw-based rations supplemented with different protein saurces . Animal Feed Selence and Technology. 89,119-130.

Jain , N.C. Vegad, J.L., Jain , N.K., Shrivastava, A.B. (1982)
Haematological studies on normal lactating Indian water
buffaloes. Res. in Vet. Sci., 32, 52, 56.

Uchide, T., Tohya , Y.. Onda , K., Matsuki, N.. Inaba, M.,
Ono, K. (1997) Apolipoprote in B (apo B) concentrat ions in
lipoproteins in cows . J. Vet. Med . Sci., 59,8, 711-714.

Lay, D.C., Randel, R.D., Friend, T.H., Jenkins, O.C., Neuendorff, DA , Bushong , D.M., Lanier, EK, Bjorge, MK
(1997) Effects of prenatal stress on suckling calves.
J.Anim.Sci. 75,12 ,3143-3151 .

Visek, W.J. (1984) Ammonia its effeet on biological
system , metabolic hormone and reproduction. J. Dairy
Sci., 67, 481-498.

Lombardi, P., Availone , L., d'Angelo, A., Bogin, E. (1996)

78

