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farklı Irklardaki ithal Etçi Koyunlarda Serum Lipoprotcin Düzeyleri 

Haııdan GUNDUZ1 Nı haı MERTI 
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llimıpshırc, Sı,ah Uaş Alman \ i! Bonkr) ıır.ışlınııa lIl.1ll!l)all olaroık kullanıldı Ikr ırkıan onbc;>l!r ,ıucl ko\unuıı 1..,111 onıı:\,kn 
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ınglısent dılJ.evı, SI)lIh llaş Alın:m ı IDI.. I30rdcr ırkındn gözlcııırkcn en >ii koksıcrol \e i IDI -kokslı.:rol ıhveyı . i ın~oln ııkı 
kOYUIıı!'1 ı;;ıpııındı 

Ana htar KCıjnıel ... r KOYun. i ıpopmıemlı::[ Ko]ı:slerol. ı rıglıscrıı 

SerulI1 LiııOl'l'tııti n LcH' ls in Diffcrcıı! "fect.! of Iıııııul"lt'd Shccp 

Summa~ : hh' uııkr..:ul hı..:eu ol [lIIptlrt ... 'Il sh ... ...:p \\..:1<: ıh..: lescardı 1ıı,I\I:n,,1 ı\hıdı ııe[..: IcJ III ıh..: H;lllulıın;ı 

Slııt..: She..:p Brccdıııg Rcse.IH.:h I·unu (I)or~ı, ı \\Iwhı , 1I'I111sphıre . G..:r111alı ıılm:~ F:ıı;e aııd Borden i' l[ıım c.ıdı hıc..:d tll 
shı.:cp. toıal 75. bllXxI S;111lP!...-S ııefe takcil hoııı \eILa Jugul;ım Sem ııefe Llıllecl..:d ı'ıpopıoteııı I\ııc~ ,11111 amuum ... ııele 
Jcl ... ~t ... \I ..:kcırophoreııc.lll) Senıın ırıglıscndc, dıoksıerol ,ınd ı [J)! .·dıulCS ı..:nıl kleb ıı..:r..: 1\1..:;I\IIı..:d 

spceırupholOll1eım:ıı1l1 Oblaın..:J dnla ıı ..:r..: labu l ııt ... 'Il lt ııas louııd thal ıhe Imıcsl kıds ııl VI!)) ,ın.! IlıclısclıJe \\er..: ın 
(İ..:nlhlll Binek be..:, i ID! ııı Borıkr, cholcsı ..:rol aııd i lDl ·dmlcslelOl ın tınııılıı Bıc..:d 

Kc~ Word) Sh..:cp. Iıpoproı..:ıııs. CholCSıı:rol, J"nglıscnJc 

Gir i ~ 

Lll>OProt cınlcr proteın-lıpıd koıııpld..slcndır Pb /
ınad;ı trı ı; lı sc rıı kolesıcrol csıcrle rı . ko l cs ıcro l \c 
fosfolıpıdle r! ıaşırla r E lek[roforeı ıle ı /o l e edılen 

t ıplcn pla/ ııla protcınlerınc ocıııcr olarak a, \c prc·p 
l ı poproıeın olarak S1l1ınandırıl s; 1 da bııgıııı daha çok 
VLDL. LDL ic HDL ısı mlerı kullanılmaktadır 

Lıpoproıeınler ulıras;ıl1ırıfiıJlc \C)ii e lckıroforetık 

olarak a~rışıırılabılır B:ı/cn IIDL'c p. VLDL'c pre-p 
lıpopro[cııı de dcıHnckıcdır ı l ) 

E\cıl hay\a nlarda lı]>oproıclll çalışıııa ları 

IIctıccsıııde c11lslc rc gorc değ ı şım oldugu bı ldırı l· 

mışlif fhnc:ı \..uçıık h:IŞ h. ı ~ıa nlarda lı l>opro ı cııı 

lIpll:rı koııusUlıda çok f;lıla ~; ı ~ [ıı ~okıur Kaneko(-ı) 

ll l>opro ıcın tıpl crl. ıns;ııılardakı profi l \c 
lııpcrlıpoprot cıııc 1ll1 koııusıınH ben/cr olar:ık s ı g ır. 

kOpl!k \c doııııııda baıı b ıl gıler bulundugunu. 
bunlarında s;ıdccı: ııplerın sıııınilndırılıııa sı hilsusuııda 

olduguııu blldırmck ıedır Köpck ıe \..ı VLDL. LDL \c 
HDl l" 1I1II 1I1S;lııd:-ıkl VLDL. LDL \e IIDL 'c k,ırşılık 
olduğunu SO~ Icmek ıedır Ins<ınlarda\..ı Iııpcrlıpoproı cı

ncııllilin s:ıdcce kopcklcrde b:ııı \;ık;ı la rda gonılduğıı. 
\..o]>c ı...lc rde Id l ~op:lIlk lılpcrşılollll\..roııenııllılı Tıp i 
~ılOIILI\..roIICI1ll\c bcn /cdığıılı.::n ~ lInılıllll şlıır ( -ı ) 

I\.o~uıııa rd;ıı...ı Iıpopro[c [ıı bıleşııııı \c ronk~ı~ol1]arı 
koıııısııııda"ı ~ llllrll çalı~ınal;ırd:ı i j.5. 7.X.IJ) ınaı cnı:ıl 

\1: foıal du/e~ler ıncelenmış (~) CIIISI\C1C ~ore 

değışıııı olmadığı b ıldırılıııı ş I'}). ~;ığ llLI sunııııda Iıpıd 

bılcşllIL ınllL değışıığı Ci). Slll el1llllC d(mcınıııdc 

lıpoprolCHI dıı/C) ı 11111 yııksc ldı gı bı ldırılın[ ş ıır ()) 
Bıı ça lı ş ın,ıda farklı ko~ıın ırklarınd,ı dcıa ~ 1ı 

şekılde lıpıd I1Icıaboll/llı:ısı ıııcclcıııııck. lıpoprotı:ııı 

ııplerı sapı annıa\.. \c normal dl1/c~ler ~l1llll lm:ık 

ısıcıııııı~ıır 

1\ı:ılcr~;ı1 \c !\Ictot 

Bandınm Ko~ııncıılıık \c Araşıırııı;ı Ens[ılıı<,ıı Ilde 
bul ulı ,1I1 Dor~ı. Lıııcol[ ı, l!;tl1lpslllfe Sı\:ılı B;ı ~ 

Alınan ıc Bordcr ır\..ı CtÇI kO\llIllard:ı n her ırkloııı 

IS·cr ı anc olmak u/crc ıopla ııı 7.~ adedı ca ııl[ 

ınaı c!"):! 1 ola rak kuııanıldı Veıı;ı Jı ıgııl:ınsıeıı pl:ı~ıık 

ıuplcrc :ılınan k ;ııı örncklerııı ııı serHmlan çıkarıld [ 

B ı~ okllll~:tS; 11 iln:ılı/lcr IÇ1l1 soguk ı ınc ı r kanıııarak 

labor.lllL:ıra gemıldı 

Lıpopro[cıı , eleh[roforCi[ Rcp-Rapıd I- Iecırop· 

lıorcsı~ (Helcna L;ıbor:ııoncS) cıhaıı ılc ~:ıpıldı :;0-

ını) pl ~..:nıııı orncklcrı !ol nıınHlllel,\.. ham Rep-prep 
.ıcı Iı /c rıllc ı..Olıı lp iX dakıka sıırc ık elek troforcı 
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ışlemı ~apı]dı Bo~anıada lıpoproıell1 ıçın spcs ıfil., 

olan Od Red 7B boyası kullanıldı S 5 i oranmda 
meıanol s ıı . :ıscıık asıı desıam solu~'omı ıle boya 
gıderıld ı . kuruıuldu Banıların )oğunlugu vc elde 
ed ılen rra!.s ı)onla ruı değerlerı ~ mc a~ 111 alet 
ıııerındekı scal1ner ıl e otomatık olarak s:ıpıandı 

Verıler ırkıara göre gnıplandınldı , onalamaları 

alındı 

Total !.olesterol. ] lDL·kolesterol ve tngllscm 
duıc~lerı (B ıo~steT11 COD-I 105-] 150u-l i 519,52!!) 
Iıe;ırı kııler yardıııııyhı spckırorOloıııeınk olarak tayın 
edıldı 

T bı i F kı k k " o ar ' i ır ' o\llll arın scnım , d filL ii pro i ,n 
DOfSl.!I t ııı~oll1 
(ıl i Sı 111- i" i 

.- + S' , ,- S ' 

VLDl I"',ı) i~ lı ± (, 7 15 -i ± ı i 
LDl ı~·~ı 15 .L i i ] 21H±2l 

III )1 1%1 (H-l iııı {LU ol +- ı i 

lol, ı ı Kı'I~~Iı.:rollll/o mg! 77 cl ± l .j he, :; ± ol 1 

LI U)I -Kokslı.:rol (u'o mg) ii>!i ~ S i .ı ı lı i i 'I 

I ng ll ,ı.:111 ('hı ıng) 22,+,(1 L2 ~ i:- 1 ı 

HDL \c LDL dLl/e~le rı bıılun ırkl :ırd ;, bırbınne ~ a!.Hl 

sınırlar ı çınde yer alırkcn VLDL Sı\ah Baş Alman 
ırkında dığerlerlnc göre duşuktur Toıal kolesıerol 

Border ır!.ında dığcrlennden fa7la , HDL kolesteroldc 
Il:ımpshıre ırkında daha \ uksck dtl/e~e Siıhıpıır 

T:ı rıı ~ nıa H' SOI1U\' 

E\ c ıl ha\'\ :lIll:ırda pla/ ıı ıa Iıpoproıc ııı ,1Il0r
ıııallıklcn \01111 o.:k ~ıkllk \c f .. / lalıkları f: ııla önelii 
ıa sınıadı ı; ı ıçın deıa\lı aıaşıırılııı:uııı ş ıır SOI1 \ll1:ırd ;ı 

C\dC beslc ııc ıı h:I)\illlların çogalıııa s ı ncdenl\le 
kopcklcrdc b;1I1 çalışmalar \ardır Yalnı ı IIl s:ıııl:ırda 

oıe llıkl c !' ardıak boıııklııklann ctl)olOjl \ C 

patogc ııe ııs ıııde oncmll bır rolu oldugu ı ç ı ii 

Iıpoproıc ıııl e r t)/cI bır çalışın; ı alanı halıne gelmı ş ıı r 
Koyunlard:! lıpoprotc ıl1 tıp \c mıkıar 1:1)'111111111 

de!.ırofor~ıık olarak çalışıldıgı ~;ı)ın s: ı)ı s ı oldukça 
sınırlıdır Ancak son ) ılIard:1 lıpıd tr;ııı s fc fl . li L)oloJ ık 

onenılerı bıleş ıııılc n Iı/crınde çalışınalar ,\ a pıl 

makladır 

Pin 10\ ı e (I}) ko)ııııl:ırda 101:11 $enli]] lıpopro

t e ıııl e rııı Vv -IO-6U' IlILII HDloldugunu koçlarda ı sc 

LDL' IIIII daha \ıık ı.ck oranda bulunduğııım 
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Irkıara göre Islallstıkscl .ınall/de i t eslınc f!c rc!. 
dıı)ulııı:ıdı Sadece ırklarııi norıııal du /e~le rıııl clck 
etmek ıçın onalama \e sıandan s:ıpma değerl e rı 

hesaplandı 

BıılJ!lıl:lr 

Semın örneklerınden el ektrororc:ı ı ş l c mı IlCtl-
çesınde elde edılcn baııtım \ e bıınların !. ; ır ~ ılı ğ ı o laıı 

VLDL, LDL, \c HDL du /c\ len ıl c kole .. ı c: rol IIDL· 
kolesterol \ c ın g lıse fl1 mıktarları L ıb lo I'de 
gosıerı lilli ş ıır 

i [,ııııp~h ı r~ Sı\; ı h fI,l~ 111'lıkl 

(11' 15 J i\1111;ı1ı11l' 1 S i i 11' i ~ i 

< t ~ .- - S · . j S .-

ıs') ± ı 1 S 'Xı:t: lol i ~ 1 ±·I , 

2:ı.7:!:1f, 2'1h:tı, 17 h t i " 

i' i j _' i \ lı i S -1 21 ~ ... 2 , ·1 , 

~-I ,i t l c> 71 l +.j ~ '1-1 lı t ... ~ 

(" ":' +1 i -1'1 i) "t: li hO 7 :t: 1 'I 

1·1 -I i 'Il iX i :i: i S 21 ., :+: i ·1 

gos tcnnı ştır Noblc \ c Ark _ n~ fda fo t;ıl \ e ınatermıl 
pI:ı zlIlanıl1 buyıik rr:ıks l~ onulluıı IIDL'den 
oluşııığunıı , Leat \c ar!. { ;ıi )' d:ı ycnı doğmuş kııııılarda 

duşıık du/e\de dc 015:1 (O,,, lDü mg) hpoproteınle r11l 

tcmel kısmının HDL oldugunu bıldırınış l crdır '(Ille 
a\11I araştırına dOğumdan don hafta O;O l1ra Iıpoproıe 11l 

dıı/e~ıııııı ~ :ı"laş l!. altı kaı arımasmil mgmcn 
HDL 11111 \ıııe bLJ~uk fr;ık s l\ O llLl o lıışııırduğu ( "'ı 6S· 
70) LDL ' lıın <i" I O-!~, VLDL 1111l ı se vu!!_I-' 
oranlarında buhıııdıığUl\1I gO!ıl c rnıış l erdır (5.M.IJ) Bıı 

çalışmada d ; ı Tablo [ ınce le ııdığ ı 1.;lll1illl beş koywı 

ırkıııııı hcpsıııdc I-lDL bııyuk orandLl bulunmakta (o 'n 

~7 1 ·(ı4 4) bu niL LDL (Ilı" 22 7·2<) 6) \ e VLDL (R 1). 

1 ~_6 ) Iılemckıe ~ aııı hıeratur bıılguları ılc paraıcılık 

go/ le ıııııcktedır 

Ne lso ıı (7) ko~uıılarda prc·~ (VLDL ) fraksı\· 

OIlLJIlıın bııhıııınadıg ıııı lJıldırırken ıkı tane HDL 
fraksl) ol1llll \arlı g,ıııı ıddıa Clıııı şlır A ııç:ık dığer 

araştırıııalarında ( \~ ) bıldı rdıg ı g ıbı bıı ç; ıll şıııada da 
ıncc lcnen 7 f" scnıııı orneğ.ındc prc-B (VLDL ) 
rraks l~ o l111 bUIIIIII1\Uşlllr 

Sı~;ıh Bnş Alımlıi ırkı !.o)uıılmda VLDL Orall1nlıl 
dıger ırkıara gore ça!. dliSUl. oldugu gÖTlılnıektedır 

(Tablo i) VLDL' nın ıemcı hpıı !.ı s ını ın gllscfll 



 

oldugund: ııı .ı~ııı ır"ııı Irı~Jıscnl du/e~l l1dc de 
dlgcrkrı1li.' gore bır aılı" ,>01 "OlıılslıdlIT \'LDL ıle 

Irı).!ll',ı·rıı ,ıras ıııdakı ılış"ıııııı gıııd bır ~allSlll1asl 

bur,ıd:ı "endilli ~oslcrl11e"lcdır 
"o~lını.ırd'l lıpopretl.'1I1 uplcrımu Jıpıd bıleşımlcn 

d..:: çcşıılı ;lr, l şlIm:ıI;lr I ; ırafııı ,bıı ıııcekıımışıır (7)\) 

:-'oblc ıe ark IXl ıııaıı:rnal ıe föı;ıl pl;ııına HDL H' 

LDl bıleşıııııııı l"celclIl ı şk r . HDL \e LDL 'de 
bulıımm ICIllCI lıpıdııı kolesıerol esıerı olduğunu . 

LDLdc daha f:vla ıngllserıl. daha ;IL. fosfoltpıd 

bul ulıdlıg llll11 bclınıııışlerdır Maıe rn;,1 pla/ mad;ı 

Imok ık ;ısı i ı e sı e:ırık as ıı fa/la c;ı bulunurken. foıa l 

planııad:ı paluıııoJeık asıı ıe pal 11l11 i" asıı t eıııel ıag 

; ı s ıdı oldugunu gosıern ıı şlcrdır 

t\d~011 ı sc (7). "O~UIL lıpoprelC1Jllcflııdc "" ~x·55 
koksıcrol csıen "o ~()-'7 fosfolıpıd" <;·12 
I..oksıerol "lO 1·../ Tngbsenı ıe "" u ı";ıd;ır serbest ı;ıg 
a~ıdı blıllıuduğuJlu bchT1l11l"llr Ca ll1CrOIl ic ark (2) 

plaıııw esıerleşmeıııı ş ~;ığ asıdı ılc VLDL lIlıktarınm 
I..arl..as ~ ağ ı~ la ılgılı ol madı ğı ııı ıfade eımışlerdır 

Merl.. cıı sımr s ııe ınıııııı gelışmesı i·c 
fral..sl~onllnda LDL 'dcn gelen I..olestcroluıı öııcını 

konıısuııda ~apılan bır ç;ı!ışnıada (ıo). bc~1Il ge lışımı 

sıraSilıda LDL'delı gelen kolesı eroltın çok aı ıe.ıa hıç 
etkısının olmadığı. ~' iil c dolaşıındakı LDL koi es ı erol il 
ııııkwrının degış ıııcs ıııın bc~ III foııksı~onu nu ııda etkılı 

ol ıııadıg ı gbsıenlıııışı ır 

HDL·Kolesterol dUIi:.\"1 k ı ııııl.. olarak .. nenos· 
kleroLls \"e~a kalp hastalıkları ctl~'oloj ı s ıııııı önemc 
sahıptır Koyunlarda sabah sağıınından sonra HDL· 
koles ıe r')l dıı ıcyıııııı de dıışuk olduğıı. blllLlIn elle 
sağııııı sırasında neurohorıııonal bır uya rıınııı neııcesı 

old ugu ıleri sunilmüştür (3) Koyunl arda norına] 

scmın ıota i kolesterol mikırınILIn % Ion·ı50 mg 
arasında. ortala ma olarak % 65 mg diıLe~ ıııdc 

olabdeceği bıldırılnıı şıır (~.6) Buııa göre ıncelenen 

tıım ırkıarda kolesterol dlILeyi blldırı1c1ı 1ı0rın:11 

sınırlar ıçıııde bulıımııakıadır (Tablo i ) 

i ) L 1", I'{/~ O,',"}: 1997. 8/1·:, }j - :~ 

Sonuç olaral.. beş farklı ıthal e ı ç ı k O~(Ilıd : 1 lıp ıd 

ıııcıabohlll1aSI ilc ıl g ılı parametreler dcı:ı~lı şekılde 

(ın;n a "OIl IllIl Ş. ııorııı : ıl dcgerkr a .. ll..lanl11l ~ ıc f;ırl..lı 

i oruııı laınalara . fi/~ OIOjlk 01;1\ lar;ı mo l ek ııler bakış 

~cıırınc~(' ol:tııak sağlalllt ş ıır 

K.ı~ nakla r 

I·Antl.'nun, S.c., Cufl..:a~,ıı-. S. (1~')J) : ClıılIl,1I 
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J·Ful:ı.l.lo. A .. Pan/.ı·rıı, M .. Lıraıu., G.(I'JIIII) 

Ild"llloll1 LLL 'iı.:rııııı 11)\1,[, ,ııhl 11j "' \P\lll":I1\"":II"'~ dll .. ' 1 

Nı.:ııı"h"nmın,,1 "lımlı!.III,)\) Ih~I ... I,!k·J "ııh i tmJ 1\.1111..111:,: 
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S·lıoı ı . M.W.F., KahaH'h, F.O.T, B:ııırc", [\.\ 1')7(,) 
:PLı~ınu lıpopıotcıııs ul ı.:!ll1h~ ,!ııd Sh.:qı . (.,lıı.ırtall .ı 

hp Plıısıol ııl OL ı'ıı·:!oı 

b·M.' rt. N. ( 1 ~96) Vı.:lı.:mıı.:ı 1--.: 111111.. 1111\,1,111\1,1 \i li 
(iü\'lcl\ı!ınllc V"l..ıi '1',1\111 Nıı 12 Illıı,,1 

7-N<!ls<.lll. Li J 11'17.,) nw lıplJ lıllıııx'SIIIOlı ,)1 
PI;ı~11l:1 i 11",)]\IoIı.:1ıı Ikn~ılı CL;j~, .. " ,Il Shı.:qı (hı .11Il:J\ 

Cmnp [jııı..:hcııı .ıııd pııı~uıl ~l' B i1i SI-')I 

H·Nııhlı-.. R. C. Sh;IIHI., .I. ii (I'JHJ) i\ Clllııp.ırillll": 

Smdı ,'Illı..: ])ıslrı!ı ııl ıoıı ol 1·1111\ \ıl,llnmıxı,;ltı"ıl ulllı.: 

lıpopl0lCII1'; ii! ıh..: Idaıııııd M,II.:II\.ı1 l'I;ı~IıI;\ ,'i 'ilıı.:c!, 

Bıolo);!\ ofılıı.: N..:oıwlı.: .. i~ ii) HI-20 
'J· Pıı\lu\k , O., Viık, J . (1')7')) Pwıı.:ms aııu 
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