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Giıt i ş 

E1ckıroforcıi~ abn{b hemoglobinlerin farklılı~,nın ilk dc · 
fa H:ırris vc W~~n (7) vc yiıı.e C~bomıes "" Scr~in (2) ı:ır.ı
fından. koyun kan1a,ıııt.I.ıı 8i")ılendiği bildjriln:ıd:~cdir. 

Elektru-foreıik ~Ianda koyun ~moglobinleri bir çift aııd gcn 
liIr.Ifıncbn yöneti lcn 3 tip anctnıcktcdir. Ilunlu hızlı seyre
den bır baııd Aıle. Y3\'a.Ş seyreden bir b,md 6 1'1' her iki 
bandın hızlanna eşiı iki bın<! AB ilc kar.ık~cnzc olmakıadı r. 

Geneıik oIar:ı~ A ı'" il ıiplerinin homo7.igol, AB ı i pinin i!iC 
he~cro'ıigoı yapıda oldukinn ifade cdilrnckıcdir(2). 

Kan alma~ surctiyk iuni şekilde yar:ı.rıbn antmilerde. 
Hb Aıipi n e sahipkoyunlarda Ilb A düzeyi düşmekı", ve ~ ~ıı i 
bir hcmoıılobin tipı oluşmakın<11r. 

Bu yeni ıiııc l lb C <lcnmeklcdır (~). Anemi li hayvan So1!':
Iıı:::ına kavuşlıı~ıılld~ Ilb C ban<11 kaylıolmnkıa . Hb A baııclı 

ise ıck,~r eski <luru,nım:ı gcl nıckıooir. 

Tiirkiye'de h:ıYI'3n türlcri üzerinıle hemııglohio ~iplcri ile 
i1sı1i olanık yapıl~n Dm~ıınnalar oldukça azdır. 

OoAlUl (2); Kıvırc ık. inıroı~ Merinos. Sakl7 gibi ~iıli 
koyun ırklarılldallb A. All i·c B tiplerini belirledığıni i~ .ıb 
il lipinin A ve AH'yc (M"3ula dahil fazla okluğmm ifadc eı 
rnckıedi r. 

Yanı~n (iii). AlI~al1l ~cçllerinde ıiI'1l~ O/.eIll~leı1 Ilc 
Mmoglabin l ipleı i. heınogloblO miktJIl I'C hcma~okrit <lcğer 
arırsında bir ıJi~kiu;11 oldugunil vc Ankaıa h"ilcriııdc 
dck~roron:~ yönıeıni ilc J Ib A vc Hb B tiplerini ayııı cnigiııi 
bild irmck~<Illir. J;;rkoç ve ,,, k. (4) da Aııkn" ke<; ilcrindc iib A. 
Hb AB ve I lb n ~iplcrini ıaplBlIHşlardır. 

Scruın pıoıe,ııl",ri"ilı aynlrmt .. ı 1'1' bıınl8rııı c1cktroforcük 
prniilierinin çıknnlmMl klinik biyo~imyada önemlidir ve 
13nl(\.1 ynrdımcıdır. Anornınl 5<:",nl ",roı",in prolilleri hasta _ 
hklann lipleri iLC ba~ı inceliklerinin ~yn lnı.:ısında kullanılır. 

Ktıpek. 3t. koyun ve ill$an gibi ıütlcnlc :ılbunıin/globul i n 

onmında. albumin uıikıan glabu li n mikt~n üurine eıki eder 
(9). 

NorUlal bir ~n.ım cI;;;k~roforezi i\Onuculı(b :ılbilmin (Alb), 

a. j} YC 'i globulindcn oluşmu~ dön temel fmksiyon clde edil
mişıir. Selüloz lisetat clckı roforczindc nonnal keçi vc koyun· 

da Alb ile aı. LLL. Jh ve y ı;lobulin fr.ıksıyonl:ırrrıa r.ısılanıldıj:tı 
bilcliri!m"kt,,"ir (\I). 

Lipoprolciıı lcrin gcncl ("nhiyon". çözUllmcycn lipid ı erin 
kanda çöz'liıebilir lipid i·c pro~cin komplekslcri hnli nde l aşın_ 
Olası için bir nıaç sörev; y~pnı:ısıdll. Bıı lipidler arasında 
Iti:;liscridlcr. kolesterol c .• ıerleri. scrbcıil kolcs ~e.ol i·c f""ro
lipidler bulunmakıadır. Çcşilli lip0l'l"IJlcınlcrle d;şk;l; nıx:ıll' 

POlltOlci" adı venlcn A.li.C .......... 1·5. di~'c sıral:maıı on 
dcğı~;k proıein yal"5' bulolUııaktadır. Lipıdlerinta~,nıruı$ınd;ı 
çeşit li roller üstlenen başlıca ııhı lipopro~ein bııınnmaktadır. 

Bunlar; şilomikmn . ~ilomikmn kalınırlaıı. çok düşük dansiteli 
lipoproıcin (VLDL). am d:ııı>jl~1i liıx:ıproıcin (ıoL). d,ı~rık 
dnıwi{di 1il'<>prutı:=in (I.Dl ) Ve yUhek d~n~i,..ıi lipoprotcin 
(!lDL) dir. PllI7.ma hpoproıcrnlcrı nın i~n(CZ edildigi b3~hca 
yericı amsındn ba~ ırsıtk i·c ku:ıoiscr bulunmaktaclır (I) . 

Bu çahşm~d3 . Akkarnm:ın ı rkının bir I'oryc~csi OlM 
Nmdul. ko)'uıı ve k""ilcrinde llclUoglobin ~ipkıi . >'Crum 
pro~cin profilleri. lipid ıı: lipopro~cin seviyeleriniıı normal 
değerlerinin s:ıplanmnsı nmnçlandı . 
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MATERYAL VE M ETOT 

Materyalolarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fa
kül tesi. Koyunculuk Ünitesi' nde bu lunan sağl ık lı ve 3-4 
yaşında 25 adet Norduz koyunu ve 20 adet Norduz keçisi 
kullanı ldı. Kan örnek leri hayvanların V. jugu larislerinden 
al ındı. Hemoglobin tip tayini için EDTA'lı tüp lere alınan 

tota l kan kullanıldı. Protein profillerinin, lipid ve lipoprotein 
sev iycJcrinin tespit i için alınan kan örneklerinin serumlan 
ç ı karıldı. 

Hemoglobin tipleri ve se ru m protein fraks i yonlarının 

tay ini selüloz asetat plaklan (Titan lll) kullanılarak Helena 
ma rka elektroforez cihazında yap ıld ı. Serum total protein , 
trigl iserid, tota l kolesterol , HDL-ko lesterol miktarları .9tstrol 
marka ıi eari kiıler kullanı l arak otoanalizör (Technicon RA
XT)de beli rlendi. LDL-kolesterol ve VLDL-kolesterol 
aşağıda k i formüle göre hesaplandı (3): 

LDL-kolestero l =Total Kolestero l-(Trigli serid+HDL
kolesterol) 5 

VLD I-.-ko!e.stl:"ro l = T01.<:ll Kolesterol -(HDL-kolestero l 
+ LDL-kolesterol) 

İstatistiksel anal İz l er Minitab Paket Programında yapıldı. 

BULGULA R 

25 adet Norduz koyun unda Hb A tipi tespit edildi. 20 
adet Norduz keç isini n 1 ı taııesinde Bb AB tipi , 4 tanesinde 
Hb B (ipi , S (anesinde ise Hb A tipi görüldü. 

Koyun ve keç ilere aiı senım total prote in ilc protein frak~ 
siyonlann ı n miktarları Tablo ı 'de; trigliserid, total kolesterol, 
HDL-kolestero l, LDL-koles terol ve VLDL-ko lesterol miktar~ 

lan Tablo 2'de sunuldu. 

l\ı blo ı. Koyun ve keç ilere ait ~erum tota l pro tein ve prote in 
fi k' i 'k ra s ı yon arının ııı ı tarl a rı 

Parametre 
Koyun (n - 25) Keç i (11 - 20) 

x + Sx x + Sx 
Total Pro te i ıı (% o) 7.23 ± 0. 19 7.2S + 0. 19 
Albuıni n (% o) 3.80 + 0.05 4.0 + 0.2 

aı - g:lobulin (% g) 0.S3 ± 0.02 0.78 ± 0.04 

a., - globulin (% o) I.3S ± 0.07 1.32 ± 0.04 

i G- nlobııli n(% o) 0.8 1 + 0.04 0.68 + 0.03 

11~ nlobul in (% g) 3.S0 ± 0.09 3.2 ±0. 1 
Total olobulin(% o) 6.19 5.98 
Albu ın inl 

0.61 0.68 
Globu!! n 

Tablo 2. Koyun ve keçi lerde lipid ve lipoçrotein miktarları 

Parametre 
Koy ıin (n = 25) Keç i (11 ~ 20) 

x +Sx x + Sx 

Trigliserid 
(nığJdl) 16.0 ± 1.9 24.0 ± 2.3 

Total kolesterol 
69.6 ± 4.4 77.7 ±7.2 

(moldl) 

HDL-kolesterol 
48.6 ± 3.2 55.2 ± 4.2 

(mold l) 

LDL.koleSlero(nıgldl ) 17.8 + 3.7 17.7 +8.2 

VLDL-kolesterol 
3.2 ± 0.38 4.8 ± 0.47 

(mgldl) 
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TARTIŞMA Vii: SON UÇ 

Ülkemiz koyunlarında Hb tipleri dolaylı olarak araştırıl 
maktadlL Zeybek ve ark. ( 19), Ka rayaka, Kı vı rc ı k ve Mcri
nos melezIeri nde Hb A, Hb B ve Hb AB; Morkaramanlarda 
yal n ı zca Hb B tipini belirledikleri ni bildirmektedirler. 

He111oglobinin hematokri t değe rl erl e ilişkili o ldu ğ u ve bu
nun hayvan l arın çevrelerine uyum yönünden önem taş ı dığı 

bildirilmekte, koyunlarda dağlık yörelerde Hb A geninin , de
niz yüzeyine yakın bölgelerde ise Hb B geninin fazla olduğu 
kaydedilmekted ir (S). 

Yilman ( 18), Ankara keçilerinde tiftik özell ikleri ile he
ınoglob in tipleri, heınoglobin miktarı ve hematokriı değe rl eri 

a rasında bir i l işkinin o l duğu ve Ankara keçilerinde clek
Iro fo rezle Hb A ve Hb B tipleri ni ay ni ettiğini ifade etmek
tedir. 

Erkoç ve arkadaşl arı (4) da Ankara keçilerinde J-lb A, Hb 
AB, Hb B tiplerini beli rled ik!erin i ve heTlloglobin tipleri ile 
tift ik verimi ve tifı i k ka litesi arası n da istat istiksel önemde bi r 
i l işkinin bu l unmadığıııı kaydetmektedirJeL 

Meyer ve arkadaşhırı ( 14), koç, koyun ve k u zuların he
moglobin tiplerini bel irl eyerek, döl veriminin I-Ib B taş ı yan

larda Hb A ve Hb AB taşıyanl ara oranla daha düşük olduğu

nu belirtmektedirler. 
Çeşit li hayvan larda et, süt verimi ve tiftik kali tesi ile hc

nıoglob in tip leri arasında ili şk i olduğunu bi ldiren araştırma
lara da rastlanınaktad ır (4, i 8). 

Çalışmam ı zda 25 adet Nordtlz koyununun tümünde J lb A 
tipi , 20 adet Nordu z keçi sinin II tanesinde Hb AB tipi , 4 
taııes i nde Hb II tipi,S tanesinde Hb A tipi bel irlendi. 

Mert ve arkadaş l arı (13) , Doı·set , Lincoln , Hamps1ıi re, 

Siyah Baş Alman, Border ırkı koyunların serum protein elek

troforez fraksiyonlarını albumi n, aı. u::, f3. Yı.Y2 fraksiyon
l arı ndan o l uştuğunu, Yı ve Yrglobulinleri bir değer olarak 
ifade ettiklerini belirtmektedir!e !". D i ğe r bir çalışmada (Il) 
koyun larda albumin, aı, a1, ~Iı ~2, "{lı Y1 frak siyon l arının 
varlığı bildiri lmektedir. 

çalışmamızda Norduz koyun ve keçi lerinde serum pro

tein fra ksiyon l arı a l buınin , aı. a2. ~, y-globulin o larak tespit 
edildi. I1ampshire ırk ı koyunla rı n a l bıımin, aı , a1, ~, y-globu
lin, total protein, tota l globu lin ve A/G oranları % g olarak 
sırasıyla 2.24, 0.84, 0 .79, 0 .68, 2.43, 6.98, 4.74 ve 0.47 olarak 
belirti lmekted ir ( 13). 

Keay ve arkadaşları (10), iskoç Siyah Baş X Chevioı , 
Border Leiceste r X Cheviot koyunları n ın tota l protei n 
düzeylerini % 8. 14-7.79g, n l bumin ı % 3.8-3.88 g, aı~g loblt l in 

% 0.4 19-0.63 g, arglobuliıı % 1.14-1.28 g, ~-g l o blı1in % 

0.75-0. 85 g, Yı-g l obul in % 2.91 -2.89 g, Y2 -globulin % 0.64-
0.71 g o larak bildirmektedirl er. 

Sunulan çalışmada Norduz koyun larında ıota i protein 

7.23 ± 0. 19 gldl , albumin % 3.8± 0.05 g, uı-g lobuli n % 0.53± 
0.02 g, Qrglobulin % L35± 0.07 g. ~-g ıobıı l in % 0.81 ± 0.04 
g, y-globul in % 3.5± 0.09 g, total globulin % 6.19 g, A/G 
oranı 0.61 olarak; Norduz keçilerinde ise tota l prote in % 

7.25± 0.19 g, albumin % 4.0±O.2 g, u1-g lobul in % O.78± 0.04 
g, arglobulin % 1.32± 0.04 g, ~-globuli n % O.68± 0.03 g. Y
globu1in % 3.2± 0.1 g, total globulin % 5.98 g, A/G oranı 
0.68 olarak be lirlendi. 



 

Normal koyun ve keçilerde AJG oranının 0.39-0.95 ara
sında olduğu bildirilmektedir (9, i 3). 

Be!irlene!~ !0t~1! pr0!e i;~ miktarı , serum protein fra ks iyon
l arı ve A/G oranı diğer ça lı şma larla uyum içerisindedi r 
(9,10, 13). 

Küçük baş hayvanlarda lipoprotein tipıeri ve miktarları 

konusunda çok fazla yayın bulunmamaktadır. 
Sığır, köpek ve domuzlarda insanlardaki lipoproteiıı 

profilleri ve hipcrlipoproteinemi yö nü nden benzerlik bu lun
makta ve köpekte VLDL, LDL, HDL2 ' nin insandaki VLDL, 
LDL, HDL'ye karşılık olduğu söylenmektedir. 

Sığırlarda laktasyon süresinde hiperkolestero lcmi 
oluştuğu ve bunun da HDL ve LDL'yi içeren lipoproteinlerde 
bir artış la seyrett iği, yine diyabetik köpeklerde HDL ve 
LDL'de artış gözlendiği, aynı zamanda akut pankreatitistc de 
kolesterol ve trigliserid miktarlarında artış olduğu ifade 
edilmektedir (9). 

Pavlovıe (17), koyun larda total seru m lipoproteinlerini % 
40-60'111111 HDL olduğunu, koçlarda ise LDL'nin daha yük
sek oranda olduğunu b ildinnek tedir. 

Bir araştırmacı (I 5) , koyunlarda VLDL fraksiyonunun 
bulunmadığını bildirirken, diğer araştmnacdarda (I 2, i 6), 
VLDL fraksiyonunun bulunduğunu bild irınekted irler . 

Gündüz ve Mert (6), ça lışmalarında beş farklı etçi koyun 
ırkında (Doı'set, Lincoln, Hampshire, Siyah Baş A lınan ve 
Border) elektro foretik olarak VLDL, LDL ve HDL bantlarını 
tespit ettiklerini, Dorsct, Lincoln, Hampshire, Siyah Ba ş 

Alman ve Border koyun ırklarında sırasıyla VLDL değerler i 

% 18 .6, 15.4, IS.LY, B . sıO, 15.2; LDL değerleri % 25 .3, 23.8, 
22.7, 29.6, 27.6 ; HDL değerleri % 64.4, 60.4, 61.3, 61.8, 
57.2; total kolesterol % 77.0,66.3,84.4,71.3,94.6 ıng ; 
trigli serid % 22.3, 22.7, 24.4, IS.3, 22.7 mg olarak belirtınek

{edirler. 
Norduz koyunlarında LDL-kolesterol 17.8± 3.7 mg/dı, 

HDL-kolesıerol 48.6± 3.2 mg/dı, VLDL-kolesterol 3.2± 0 .38 
ıng/dı' total kolesterol 69.6± 4 .4 mg/dı , ırigliserid 16± 1.9 
mg/dı olarak; Norduz keçilerinde LDL-kolesterol 17 .7± 8.2 
mg/dı , HDL-kolestero l 55.2± 4.2 mg/dı, VLDL-kolesterol 
4 .8± 0.47 mg/d ı , toWI kolesterol 77 .7± 7.2 mg/ci l, trig li g
liserid 24± 2.3 mg/cil olarak belirl endi . 

VLDL-kolesterolün diğer ı rk koyunlarda belirtilen (6) 
miktarlara gö re düşük olduğu, HDL-kolestero l, LDL-koles
terol, total kolesterol ve trig li serid miktarla rının bildirilen de
ğerlerle benzerlik gösterm ektedir. 

Sonuç olan:ık, Norduz koy un ve keçilerinde elde ed ilen 
bu değerlerin veteriner kliniklerinde referans değerler olarak 
fay-dalı olacağı ve b u konu ile ilgili daha bpsamlı 

çalışmaların gereklil i ğini ortaya koyduğu kanısındayız. 
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