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Özet: Çalışma, subklinik mastitisli ineklerde süt ve süt hücrelerinde Vitamin C düzeylerinin belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır. Süt örneklerinde somatik hücre sayımı yapıldı ve örnekler kontrol (1-87 x 1000 hücre), mastitli 1. grup
(154-380 x 1000 hücre), 2. grup (418-812 x 1000 hücre), 3. grup (914-1928 x 1000 hücre) ve 4. grup (2614-8050 x 1000
hücre) olacak şekilde gruplandırıldı (n=12). Süt hücrelerinde ve süt serumunda (yağı ve hücreleri alınmış) Vitamin C
düzeyleri belirlendi ve Vitamin C ve süt somatik hücre sayısı arasındaki korelasyonlar hesaplandı. Ayrıca alınan süt numunelerinden mikrobiyolojik ekim yapılarak, etken izolasyonu ve identifikasyonu yapıldı. Subklinik mastitisli sütlerde
(1, 2, 3, ve 4. gruplar) µg/106 hücredeki Vitamin C düzeyleri kontrol grubundan düşük olarak bulunurken (p<0,001),
süt hücresi Vitamin C düzeyleri ile süt somatik hücre sayısı arasında pozitif bir korelasyon belirlendi (r=0,469, p<0,001
n=60). Süt serumu sonuçları ele alındığında mastitli 4. grup Vitamin C düzeyleri diğer mastit gruplarına (p<0,05) ve
kontrol grubuna (p>0,05) göre düşük olduğu görüldü. Ayrıca süt serumu Vitamin C düzeyleri ile süt somatik hücreleri
arasında negatif bir korelasyon saptandı (r=-0,420, p<0,01 n=60). Sonuç olarak subklinik mastitisin derecesi ile ilgili
olarak somatik hücre sayısının arttığı, süt serumu Vitamin C düzeylerinin düştüğü, birim hücre başına düşen Vitamin C
düzeylerinin azaldığı, Vitamin C düzeyleri ile mastit arasında bir bağıntının olduğu belirlendi.
Anahtar kelimeler: Subklinik mastitis, Vitamin C, Süt Somatik Hücre Sayısı, İdentifikasyon

Effects of Subclinical Mastitis on Milk Somatic Cells and Milk Vitamin C Levels in Cows
Abstract: In this study, it was aimed to determine the levels of Vit C in milk and milk cells of subclinical mastitic cows.
Somatic cell count was determined in the quarter milk samples of all animals and the groups were scored control (1-87
x 1000 cells), mastitic 1st group (154-380 x 1000 cells), 2nd group (418-812 x 1000 cells), 3rd group (914-1928 x 1000
cells) and 5th group (2614-8050 x 1000 cells) (n=12). Milk serum and milk cell Vitamin C levels were determined and
the correlation between Vitamin C levels and somatic cell count were evaluated. Also microbiological diagnosis was
conducted. In subclinical mastitic milks, Vitamin C levels (µg/106 cell) were lower compared to control group (p<0,001)
and positive correlation was determined between milk cell Vitamin C levels and somatic cell count (r=0,469, p<0,001
n=60). As regards milk serum, Vitamin C levels were lower in the 5th group compared to the other mastitic (p<0,05)
and control groups (p>0,05). There was a negative correlation between milk serum Vitamin C levels and somatic cell
count (r=-0,420, p<0,01 n=60). In conclusion, it was found that somatic cell count was elevated with the mastitis levels,
gradually, Vitamin C levels per cell and in milk serum decreased in mastitis. It is also found that there was a correlation
between Vitamin C levels and mastitis.
Key words: Sublinical Mastitis, Vitamin C, Somatic Cell Count, Identification

Giriş
Mastitis hayvan sağlığını tehdit etmesinin yanı
sıra ciddi ekonomik kayıplara neden olan ve insan
sağlığı ve beslenmesi açısından da önemli olan bir
problemdir. Mastitis sütteki fiziksel, kimyasal ve

bakteriyolojik değişimlerle meme glandular dokusundaki patolojik değişimleri kapsar [19]. Klinik
mastitis olgularında süt ve meme dokusunda önemli
yangısal belirtiler görülürken, subklinik mastitiste
gözle görülür değişiklikler oluşmamaktadır. Bu nedenle subklinik mastitis uzun süre ve daha yaygın
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bir şekilde devam etmekte ve daha fazla ekonomik
kayıplara neden olmaktadır [4].
Subklinik mastitis görülme sıklığı Türkiye’de
%30 olarak belirlenmiş, görülme sıklığının bölgelere göre farklılık gösterdiği bildirilmiştir; Kars
yöresinde yapılan çalışmada bu oran %15.78 iken,
Afyon ilinde % 43.7, Konya yöresinde %23, Hatay
ilinde %48 ile %71, Çukurova bölgesinde %58 olarak bildirilmiştir [13]. Ayrıca kooperatifler bünyesindeki işletmelerde bu oranların, büyük işletmelere göre daha yüksek olduğu (% 61.3 inek, % 26.7
meme lobu) da bildirilmiştir [23]. Bu durum; bölgenin sıcaklık ve nem oranının yüksek olmasından
kaynaklanabildiği gibi, sağım ve altlık yönetiminden de direkt olarak etkilenmektedir [28].
Somatik hücreler meme dokusundan süte karışan epitel hücreleri ve yangı veya travma durumlarında kandan meme bezine geçen lökositlerden
oluşmaktadır. Süt somatik hücrelerinin %75’ini
lökositler (lenfosit, nötrofil ve makrofaj) %25’ini
de epitel hücreleri oluşturur [19]. Meme dokusu
enfeksiyonlarında sütteki lökosit ve epitel hücre
sayıları artar [4]. Sağlıklı meme somatik hücre sayısı 100.000 hücre/ml’den az kabul edilirken [18],
meme içi enfeksiyon geliştiğinde enfeksiyona karşı artan immun yanıta paralel olarak lökosit sayısı
(özellikle nötrofiller) önemli ölçüde artar. Bu sayının, California Mastitis Test (CMT) şüpheli olanlarda 150.000-500.000, CMT (+) olanlarda 400.0001.500.000, CMT (++) olanlarda 800.000-5.000.000
ve CMT (+++) olanlarda ise 5.000.000’dan fazla
sayıda olduğu bildirilmektedir [1, 4, 5].
Yangı sırasında lökositlerde meydana gelen
artış, mikroorganizmalara karşı vücudun savunma
sistemlerinden birini oluşturmakta ve serbest radikal üretimini artırmaktadır. Serbest radikal eşlenmemiş elektron taşıyan atom veya atom gruplarıdır.
Bu moleküllerin artması sonucu meydana gelen oksidatif hasara bağlı olarak, membran bütünlüğünün
bozulduğu, DNA hasarlarının olduğu proteinlerin
yapı ve fonksiyonlarının değiştiği bildirilmektedir
[16]. Serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı organizmada antioksidan olarak ifade edilen koruyucu
mekanizmalar vardır. Bu koruyucu mekanizmaların
bir kısmı serbest radikal oluşumunu önlerken, bir
kısmı ise oluşmuş serbest radikallerin zararlı etkilerini önlemektedir. Artan serbest radikaller ve mevcut antioksidan moleküller arasındaki dengesizlik
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oksidatif strese sebep olmaktadır [11]. Serbest radikallerin zararlı etkilerinden korunmak için hücreler
enzimatik ve nonenzimatik antioksidan savunma
sistemlerini kullanırlar. Bunlar başlıca; superoksid
dismutaz, glutatyon peroksidaz, katalaz gibi enzimatik ve glutatyon, α-tokoferol, karotenoidler ve
Vitamin C (Vit C) gibi enzimatik olmayan moleküllerdir [11, 20]. Eschericia coli ile deneysel olarak enfekte edilen Holstein ineklerde 24 saat sonra
alınan süt örneklerinde Vit C düzeylerinin mastitis
derecesinin artması ile birlikte önemli düzeyde düştüğü bildirilmiştir [25]. Develerde de mastitisli sütlerdeki Vit C düzeyleri sağlıklılara göre daha düşük
olarak belirlenmiştir [12]. Yapılan araştırmalarda;
antioksidanlar düzeyinde meydana gelen azalmanın
mastitis riskini arttırabileceği ve antioksidan takviyesinin ise bunun önlenmesinde etkili olabileceği
belirtilmektedir [21, 22].
Subklinik mastitis oluşumunda rol oynayan
patojenler kontagiyöz (S. aureus, S. agalactia ve S.
bovis) ve çevresel (E. coli, P. aeruginosa, S. uberis,
S. chromogenes ve diğer koagulaz negatif stafilokoklar) olarak sınıflandırılmaktadır. Son yıllarda
dünyada subklinik mastitis etkenleri arasında koagulaz negatif stafilokolar (KNS) ilgi çekmektedir.
KNS’ler subklinik mastitise neden olduğundan son
yıllarda birçok ülkede subklinik mastitisin önemli
etkenlerinden biri olarak kabul edilmektedir [2].
Sunulan çalışmada farklı derecelerde subklinik mastitisli sütlerde (yağı ve hücreleri alınmış) ve
hücrelerinde Vit C düzeylerinin belirlenmesi, Vit C
ve somatik hücre sayısı arasındaki olası korelasyonun incelenmesi amaçlandı. Ayrıca mastitis etkenlerinin tespiti yapılarak patojenler ile Vit C düzeyleri
arasındaki bağıntı incelendi.

Materyal ve Metod
Materyal
Laktasyonun aynı döneminde olan 4-5 yaş aralığındaki Holstein ırkı inekler çalışmanın hayvan materyalini oluşturdu. Meme başı temizlenip %70’lik alkol ile silindikten sonra ilk sıkım süt atılarak her bir
meme lobundan 45-50’şer ml süt örnekleri alındı.
İneklerin her bir meme lobundan alınan süt örnekleri California Mastitis Test (CMT) ile muayene edilerek, CMT reaksiyonlarına (- negatif, -/+ şüpheli,
+1, +2, +3) göre gruplandırıldı.
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Metot
Somatik Hücre Sayımı
Çalışmada subjektif [9] bir metod olan CMT skorlamasına göre alınan süt örneklerinde somatik hücre sayımı yapıldı ve yeniden yapılan skorlamada
örnekler, kontrol (1-87 x 1000 hücre), mastitli 1.
grup (154-380 x 1000 hücre), 2. grup (418-812 x
1000 hücre), 3. grup (914-1928 x 1000 hücre) ve
4. grup (2614-8050 x 1000 hücre) olarak gruplandırıldı (n=12). Alınan süt örneklerine, hücreleri koruma amaçlı, 0.05 ml %24 mg sodyum azid
(Sigma-Aldrich) eklendi. Somatik hücre sayımı
yarı-otomatik bir cihaz olan ve flowsitometri prensibi ile çalışan Bentley BactoCount IBCm (Bentley
Instruments Inc.,Chaska, MN, USA) ile gerçekleştirildi.
Biyokimyasal Analizler
Biyokimya laboratuvarına getirilen sütler, süt serumu ve süt hücrelerinin ayrımlanması için 600 g’de
4°C’de 10 dk. santrifüj edildi. Santrifüj sonrası üstteki yağ tabakası koton bir aparat ile alınarak, yağı
ve hücreleri uzaklaştırılan, süpernatant (süt serumu)
eppendorf tüplere aktarıldı, Vit C analizi için, üzerine %6’lık Triklor asetik asit (TCA, 1 birim serum+2
birim TCA) eklenerek analizler için -86°C soğutucuda saklandı. Santrifüj sonrası dipteki pellet, soğuk PBS ile 2 defa yıkandı. Her yıkama sonrasında
600 g’de 4°C’de 10 dk santrifüj edildi. Yıkanmış
hücre pelleti PBS ile 2 ml’ye tamamlandı. Hücreler
10 sn süreli, 30 sn soğutmalı, 5 tekrarlı olacak şekilde sonike edildi (Bandelin, Sonopuls, HD 2070,
Almanya). Sonikasyon sonrasında homojenatlar
13000 g’de 4°C’de 15 dk santrifüj edildi. Hücre homojenizasyon süpernatantları, üzerine %6’lık triklor asetik asit (TCA, 1 birim serum+2 birim TCA)
eklenerek, analizler için -86°C soğutucuda saklandı.
Analizden hemen önce süt serumu ve hücre homojenizasyon süpernatantları çözündürüldü ve 1000
g’de 4°C’de 15 dk santrifüj edildi. Süpernatantlarda
Vit C analizi yapıldı.
Vitamin C Analizi
Süt serumu ve hücre süpernatantlarında Vit C analizi Haag [5]’ın metoduna göre yapıldı: Askorbik asit
hafif oksitleyici etkenlerle dehidro askorbikasite
dönüşür, dehidro askorbik asit hafif asit solüsyonlarda yavaş bir şekilde diketogulonikasite dönüşür.
Etlik Vet Mikrobiyol Derg,
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Dehidro askorbik asit ve diketogulonik asit, 2,4-dinitrofenilhidrazin (DNPH) ile reaksiyona girerek
bis 2,4-dinitrofenilhidrazonu oluşturur. Sonuçlar
µg/ml ve µg/106 hücre olarak verildi.
Mikrobiyolojik Muayene
Laboratuvara getirilen süt numuneleri öncelikle
bakteriyoskopi amacıyla Gram boyama yapılarak
mikroskopta incelendi ve bakteriyoskopik bulgular
kayıt edildi. Antibiyotik bulunmayan steril plastik
numune kaplarına alınan süt numunelerinin, Kanlı
Agar, MacConkey Agar’a ekimleri yapıldı ve 37°C’
de 2-3 gün süre ile aerobik ortamda inkübe edildikten sonra üreyen koloniler bakteriyolojik testler
kullanılarak identifiye edildi. Ayrıca tüm bu numunelerden Sabouraud Dextrose Agar’a ekimler yapılarak 25°C’ de 7-10 gün süreyle aerobik ortamda inkübe edildikten sonra Aspergillus spp., ve Candida
spp. yönünden cins düzeyinde identifikasyonları
araştırıldı [15, 17].
İstatistiksel Değerlendirme
Elde edilen değerler SPSS 15.0 programında
ANOVA ile değerlendirilerek, gruplararası farklılıklar Duncan testi ile ortaya konuldu. Korelasyon
analizleri için Pearson Korelasyon uygulandı ve
p<0.05 önem düzeyinde önemli kabul edildi.

Bulgular
Alınan süt örneklerinden hazırlanan hücre homojenatı süpernatantlarının 1 ml’sindeki somatik
hücre sayıları ile Vitamin C (µg/ml ve µg/106 hücre)
düzeyleri Tablo 1’de sunuldu.
Tablo 1. Sağlıklı ve mastitisli sütlerde hücre sayıları ve
Vitamin C düzeyleri (n=12, Ort±SH)
1 ml hücre
süpernatantındaki
hücre sayısı x 1000

Kontrol
1. grup
2. grup
3. grup
4. grup
p

247-3153
3751-7620
7641-15484
22155-43087
35507-170560

Vitamin C
µg/ml

Vitamin C
µg/106 hücre

1,18±0,12 a
1,31±0,16 a
4,10±1,05 b
1,62±0,25 a
5,23±1,37 b
*

2,47±0,75 a
0,23±0,02 b
0,41±0,11 b
0,06±0,01 b
0,07±0,02 b
*

* : p<0,001, a, b: Aynı sütundaki farklı harfler birbirinden istatistiki
açıdan farklıdır.
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Süt hücre Vit C düzeyleri ile süt somatik hücre
sayıları arasında pozitif bir korelasyon belirlendi ve
Figür 1’de sunuldu.

Mastitis 4. grup Vit C düzeyleri diğer mastitis
gruplarına (p<0.05) ve kontrol grubuna (p>0.05)
göre düşük olarak belirlendi.
Süt serumlarındaki Vit C düzeyleri ile süt somatik hücreleri arasında negatif bir korelasyon belirlendi ve Figür 2’de sunuldu.

Figür 1. Süt hücrelerinde Vitamin C düzeyleri ile somatik hücre sayıları arasındaki korelasyon (r=0,469,
p<0,001 n=60)

Alınan süt örneklerinin 1 ml’sindeki somatik
hücre sayıları ve süt serumundaki Vit C düzeyleri
Tablo 2’de sunuldu.
Tablo 2. Sağlıklı ve mastitisli sütlerde Vitamin C düzeyleri (n=12, Ort±SH)
1 ml sütteki
Vitamin C
hücre sayısı x 1000
µg/ml
Kontrol
1-87
23,78±0,55ab
1. grup
154-380
26,53±0,74a
2. grup
418-812
25,40±2,53a
3. grup
914-1928
24,79±1,28a
4. grup
2614-8050
19,89±2,04b
p
**
* : p<0,05, a, b: Aynı sütundaki farklı harfler birbirinden istatistiki açıdan farklıdır.

Tablo 3. Mastitisli sütlerden (n=12, toplam 48 adet süt)
izole edilen patojenler
Patojenler

Sayı (%)

CNS (Coagulase Negative Staphylococcus)
Streptococcus spp.
Bacillus spp.
Maya
Miks Enfeksiyon
Etkenli
Etkensiz
Toplam mastitisli süt sayısı

20 (41,6)
2 (4,16)
4 (8,32)
2 (4,16)
3 (6,25)
31 (64,58)
17 (35,42)
48 (100)

KNS ve diğer patojenler arasında Vit C düzeyleri yönünden önemli bir
farklılık belirlenmedi (p>0.05).
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Figür 2. Süt serumunda Vitamin C düzeyleri ile somatik
hücre sayıları arasındaki korelasyon (r=-0,420, p<0,01
n=60)

Tartışma ve Sonuç
Mastitis süt sığırcılığının önemli problemlerinden
birisini oluşturmakta ve etkilediği her bir meme
lobunda süt üretimini baskılayarak ciddi ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Çalışmamızda süt
hücrelerinin sonikasyonundan sonra elde edilen süpernatantta ve yağı ve hücreleri uzaklaştırılmış süt
serumlarında Vit C düzeylerinin değişimi, Vit C ile
somatik hücre sayıları arasındaki korelasyonlar belirlenmiştir. Sonuçta sağlıklı ve mastitisli sütlerin
değerleri arasında önemli farklılıklar gözlenmiştir.
Sağlıklı süt serumundan elde edilen Vit C düzeyleri sağlıklı inek sütlerinde bildirilen düzeyler
ile uyum göstermiştir [8, -25]. Çalışmamızda mastitisli sütlerdeki Vit C düzeylerinin yalnızca 4. grupta grupta düştüğü belirlenmiştir. Weiss ve ark. [25]
Eschericia coli ile deneysel olarak mastitis oluşturulan Holstein ırkı ineklerde 24 saat sonra alınan süt
örneklerinde Vit C düzeylerinin mastitis derecesinin
artması ile birlikte önemli düzeyde düştüğünü bildirmişlerdir. Staphylococcus aureus, Streptococcus
agalacia ve Echericia coli ile mastitisli ineklerde
kan serumu Vit C düzeylerinde de bir düşüş bildirilmiştir [10].
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Somatik hücreler meme dokusundan süte karışan epitel hücreleri ve yangı veya travma durumlarında kandan meme bezine geçen lökositlerden
oluşmaktadır. Süt somatik hücrelerinin %75’ini
lökositler (lenfosit, nötrofil ve makrofaj) %25’ini
de epitel hücreleri oluşturur [19]. Meme dokusunda enfeksiyon oluştuğunda sütteki lökosit ve epitel
hücre sayıları artar [4]. Sağlıklı bir memede somatik
hücre sayısı 200.000 hücre /ml’den az kabul edilirken [4, 18], meme içi bir enfeksiyon geliştiğinde
enfeksiyona karşı artan immun yanıta paralel olarak lökosit sayısı (özellikle nötrofiller) önemli ölçüde artar. Çalışmamızda süt hücrelerinde yapılan
Vit C analizlerinde, µg/ml üzerinden değerlendirildiğinde özellikle 4. grupta yüksek Vit C düzeyleri
belirlenmiştir. Somatik hücre sayısının çok fazla
artması (4. grupta) ile nisbi bir Vit C artışı olduğu
düşünülmektedir zira µg/106 hücre üzerinden değerlendirildiğinde, mastitis derecesi arttıkça Vit C
düzeylerinde azalma görülmüştür ancak istatistiki
fark sadece kontrol grubu ile gözlenmiştir. Yapılan
literatür taramalarında sağlıklı ve mastitisli sütlerde somatik hücre Vit C düzeylerinin belirlendiği bir
çalışmaya rastlanılmamıştır. Ancak Weiss ve Hogan
[26] lipolisakkarit (LPS) uygulaması ile oluşturulan mastitiste, süt nötrofil hücrelerini izole ederek
dondurma ve çözündürme yöntemi ile hücre lizisi
sağlamış ve HPLC metodu ile Vit C düzeylerini
belirlemişlerdir. Buna göre süt nötrofillerindeki Vit
C düzeylerini 80-90 pmol/106 hücre (yaklaşık 0,150,17 µg/106 hücre) olarak bildirmişlerdir. Sunulan
çalışmada Vit C düzeylerindeki farklılık metodolojinin farklı olmasının yanısıra hücre farklılığından
da kaynaklanabilir zira elde edilen hücre pelleti tüm
süt somatik hücreleri yanısıra mikroorganizma Vit
C düzeylerini de içermektedir. LPS ile oluşturulan
yangı sırasında süt nötrofillerindeki Vit C düzeyleri
aynı hayvanlardaki kan nötrofillerinden 3 kat daha
yüksek olarak belirlenmiştir [26]. İnsan nötrofilleri aktive edildiğinde nötrofillerin ortamdan Vit C
alımı 10-30 kata kadar artmaktadır [24]. Vitamin
C’nin özellikle lökositlerdeki düzeylerinin plazma
düzeylerine göre oldukça yüksek olduğu da bildirilmiştir [7]. Vitamin C’nin nötrofillerce alımı, yangı sırasında hücre içinde meydana gelen oksidatif
hasarın önlenmesi amacıyla olabilir [24]. Süt nötrofillerindeki Vit C düzeylerinin yüksekliği, meme
yangısı sırasında sütteki nötrofillerin, kandakine
göre daha fazla aktive olmasıyla ilgili olabilir [26].
Etlik Vet Mikrobiyol Derg,
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Sunulan çalışmada hücre Vit C düzeyleri ve süt somatik hücre sayısı arasında pozitif bir korelasyon
belirlenmiştir (p<0,001). Bu bulgular araştırıcıların
bulguları ile uyumlu görülmektedir. Ayrıca süt serumu Vit C düzeyleri ile 1 ml sütteki somatik hücre
sayısı arasında belirlenen negatif korelasyon da, Vit
C’nin süt hücreleri tarafından ortamdan alındığını
ve kullanıldığını gösterebilir. Başpınar ve ark. [3] in
vitro kan lökositlerinin dış ortamdan Vit C alımının,
dozun artışına bağlı olarak, arttığını, ayrıca Vit C
dozu yükseldikçe, aktive edilen lökositlerin, fagositik ve mikrobisidal aktivitelerinin arttığını bildirmişlerdir. Wiess ve Hogan [26] LSD ile oluşturulan
mastitis modelinde dışarıdan Vit C takviyesinin süt
hücrelerinde ve sütte Vit C düzeylerini etkilemediğini bildirmişlerdir. Diğer yandan E.coli ile oluşturulan mastitis olgusunda süt Vit C düzeylerinde düşüş bildirmişler ve bakteriyel ve bakteriyel olmayan
mastitise memenin Vit C yanıtının farklı olduğunu
düşünmüşlerdir [25].
Subklinik mastitis oluşumunda rol oynayan
patojenler kontagiyöz (S. aureus, S. agalactia ve S.
bovis) ve çevresel (E. coli, P. aeruginosa, S. uberis,
S. chromogenes ve diğer koagulaz negatif stafilokoklar) olarak sınıflandırılmaktadır [2]. Son yıllarda
dünyada subklinik mastitis etkenleri arasında koagulaz negatif stafilokoklar (KNS) dikkat çekmektedir. Stafilococcus aureus gibi majör patojenlerden
farklı olarak KNS’ler subklinik mastitise sebep
olduğundan ayrıca antibiyotiklere karşı direnç geliştirdiğinden son yıllarda birçok ülkede subklinik
mastitisin önemli etkenlerinden biri olarak görülmektedir [14]. Subklinik mastitiste KNS’lerin diğer
etkenlere göre daha baskın olduğu Yağcı [27] ile
Türüt ve ark. [23] tarafından bildirilmiştir. Sunulan
çalışmanın mikrobiyolojik sonuçları değerlendirildiğinde de KNS’lerin oranının (%41,6) diğer tüm
patojenlere (%18,9) göre daha yüksek olduğu görülmüştür. KNS ve diğer patojenler arasında Vit C
düzeyleri yönünden önemli bir farklılık belirlenmemiştir.
Sonuç olarak subklinik mastitisin derecesi ile
ilgili olarak somatik hücre sayısının arttığı, birim
hücre başına düşen Vitamin C ve süt serumu Vit C
düzeylerinin düştüğü belirlenmiş ve sütteki somatik hücre sayısı arttıkça hücrelerin Vit C ihtiyacının
arttığı ve bu ihtiyacın süt serumundan hücre içine
Vit C alımının artırılarak giderilmeye çalışıldığı düşünülmüştür.
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