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ÖNSÖZ 

 

 

Ankara Keçisi (Tiftik Keçisi) Türkiye’nin yerli bir ırkı olup, en önemli verim 

özelliği tiftiğidir. Son 30 yılda Ankara Keçisinin Türkiye’de yıldan yıla 

azalmakta olduğu ve gerekli tedbirler alınmaz ise yok olma tehlikesi ile karşı 

karşıya kaldığı bilinmektedir. Bu açıdan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

tarafından “Gen Kaynağının Korunması” kapsamına alınmıştır. Türkiye’de 

tiftik üretimindeki azalma, dış ülke pazarlarını kaybetmeye yol açacağından 

önemli bir ekonomik kayba neden olmaktadır. 

 

 Serum proteinlerinin ve sialik asit düzeylerinin belirlenmesi klinik 

biyokimyada önemlidir. Bazı hastalıkların tanısında yardımcıdır. Anormal 

serum protein profilleri hastalıkların tipleri ile bazı inceliklerinin ayrılmasında 

kullanılır. 

 

 Normal olarak kanda en çok bulunan protein albumindir ve genellikle 

toplam proteinin üçte ikisini oluşturur. Karaciğerde sentezlendikten sonra diğer 

dokularda hücre içinde yıkımlanarak diğer proteinlerin sentezi için amino asit 

deposu olması, ilaçlar dahil bir çok organik ve inorganik molekülün 

taşınmasındaki rolü, onkotik basıncın oluşumuna katkısı, antioksidan etki 

göstermesi gibi özellikleri ile son derece önemli görevler üstlenen albumin, 

klinik biyokimyada da genel sağlık durumu hakkında fikir veren önemli bir 

rutin parametreyi oluşturmaktadır. 

 

Türkiye’de tiftik üretimindeki azalma, dış ülke pazarlarını kaybetmeye 

yol açacağından önemli bir ekonomik kayba neden olmaktadır. Bu nedenle 

Ankara Keçisi ile ilgili daha çok araştırma yaparak öz varlığımız olan Ankara 

Keçisi ırkına sahip çıkmamız gerekmektedir.  
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 Bu tez çalışmasında da; sağlıklı Ankara Keçisi Tekelerinde, sialik asit, 

toplam protein, albumin, globulin düzeyleri ve albumin/globulin oranlarının 

belirlenerek milli varlığımız olan Ankara Keçileriyle ilgili varolan bilgi 

birikimine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

 

 Bu araştırmada yardım ve desteklerini esirgemeyen Biyokimya 

Anabilim Dalı Başkanı ve tez danışmanım sayın Prof. Dr. Hilal KARAGÜL’e, 

çalışmalarım ve Yüksek Lisans öğrenimim sırasındaki yardımları için 

Biyokimya Anabilim Dalı’nın değerli öğretim üyeleri Prof. Dr Arif 

ALTINTAŞ, Prof Dr. Ulvi Reha FİDANCI, Prof. Dr. Berrin SALMANOĞLU, 

Prof. Dr. Tevhide SEL ve Doç Dr. Hamdi UYSAL’a ; ayrıca emeklerini bizden 

esirgemeyen sayın Dr. Mert PEKCAN’a, hayvan materyali temininden dolayı 

Lalahan Hayvancılık Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürü sayın Talat 

GÖZET’e ve her zaman arkamda olduklarını bildiğim sevgili aileme ve 

müstakbel eşim Engin ERKAN’a  en içten saygı ve teşekkürlerimi sunarım. 
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SİMGELER VE KISALTMALAR 

 

 

g  Gram 

mg  Miligram 

µµµµl    Mikro litre (1µl =1.10-6 litre) 

µµµµmol  Mikro mol (1µmol =1.10-6 mol) 

dl  Desilitre 

l  Litre 

D  Dalton (1D = 1,67x10-24 g)  

nm  Nanometre (1nm = 10-9m) 

RBC  Eritrosit (Red Blood Cell) 

BCG  Bromocreosol Green Yöntemi 

HDL  Yüksek Dansiteli Lipoprotein 

LDL  Düşük Dansiteli Lipoprotein 

VLDL  Çok Düşük Dansiteli Lipoprotein 

IgA  İmmunoglobulin A 

IgE  İmmunoglobulin E 

IgM  İmmunoglobulin M 

NANA  N-asetil nöraminik asit 

pKa  Asitlik sabititin eksi logaritması 

PSA  Protein bağlı sialik asit  

LSA  Lipid bağlı sialik asit  

TSA  Toplam sialik asit 

ACNeu N-asetil nöraminik asit 

FAD  Flavin adenin dinükleotid 

TPP  Tiamin pirofosfat 

POD  Peroksidaz  

EHMT N-etil_N_2_hidroksietil_3_toluidin 
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1. GİRİŞ 

 

 

1.1. Ankara Keçisi 

 

Türkiye'de yetiştirilmekte olan önemli yerli gen kaynaklarından birisi de Ankara 

keçisi olup, tekstil endüstrisi için gerekli olan tiftiği karşılayan tek keçi ırkıdır 

(Ertuğrul ve Öztürk 1993, Anonim, 1998).  

 

Türkiye’nin önemli gen kaynaklarından birisi olan Ankara Keçisi esas olarak 

Orta Anadolu Platosu’nda yetiştirilmektedir. Dünya’da da Ankara Keçisi (Angora 

Goat) olarak tanınan bu ırkın 1839 yılına kadar yalnızca Anadolu’da yetiştirildiği, bu 

tarihten sonra ise öncelikle Güney Afrika olmak üzere dünya’nın çeşitli ülkelerinde 

yetiştirilmeye başlandığı iddiaları yaygındır (Düzgüneş, 1987). 

 

Türkiye küçük baş hayvan varlığının % 2,25’ini, keçi varlığının ise % 10’unu 

teşkil etmektedir. Çoğunluğu Ankara il sınırları içinde olmak üzere tüm yurda 

dağılmış toplam Ankara Keçisi varlığı  1 367 000  kadardır (Setbir, 1990). 

 

Ankara Keçisi (Tiftik Keçisi) Türkiye’ye has bir ırk olup, özellikle, gümüş 

beyazı rengi, parlaklığı, uzunluğu, elastik oluşu, dayanıklılığı, iyi boya alması ve 

diğer tekstil elyafı ile karışabilmesi gibi en çok aranan tekstil hammaddeleri arasında 

yer alan tiftik üretimi için yetiştirilmektedir (Yalçın, 1982). 

 

Türkiye'de Ankara keçisi yetiştiriciliği son yıllarda ekonomik önemini hızlı 

bir şekilde kaybetmiş ve buna bağlı olarak da keçi sayısı önemli ölçüde azalış 

göstermiştir. Son 30 yılda Ankara Keçisinin Türkiye’de yıldan yıla azalmakta olduğu 

ve gerekli tedbirler alınmaz ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı 

bilinmektedir. Bu açıdan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından “Gen Kaynağının 

Korunması” kapsamına alınmıştır. Nitekim, 1978 yılında yaklaşık 3,6 milyon baş 

olan Ankara keçisi varlığı 1991 yılında yaklaşık olarak 550 bin başa düşmüştür. 
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Şekil 1.1. Ankara Keçileri  http://home.earthlink.net/~lureynolds/breeds.html 
 

Bu duruma neden olan bir çok faktörün bulunmasına karşın, Türkiye'de 

üretilen tiftiğin miktar ve kalite özellikleri bakımından diğer yetiştirici ülkelerden 

yetersiz olması bu faktörlerin başında gelmektedir (Ertuğrul ve Öztürk 1993, 

Anonim, 1998). 

 

 
Şekil 1.2. Ankara Keçisi Tekesi  http://www.britannica.com/EBchecked/topic-
art/387576/10571/Angora-goat 
 

Kaliteli ve vasıflı tiftik üretiminin ihracatımıza ve halı sanayine büyük katkı 

sağlayacağından dolayı yetiştiriciliğin başarılı yapılması hayvanların yeterli ve 

rasyonel olarak beslenmeleri ile mümkündür. Çünkü, yün verimindeki değişiklikler 

hayvanın genetik potansiyeli yanında beslenme düzeyleri ile de ilişkilidir (Bretzlaff 

ve ark., 1991).  
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Türkiye'de özellikle Ankara keçisi başına elde edilen tiftiğin miktar ve 

kalitesini iyileştirmeye yönelik genetik ve çevresel ıslah programlarının geliştirilmesi 

ile birlikte, tiftik kalite özelliklerinden belirli düzeylerde taviz verilerek et verim 

özelliklerinin de ıslah edilmesi, bu yetiştiricilikten elde edilen gelirlerin artırılmasına 

dolaysıyla da bu türün korunmasına önemli düzeyde katkılar sağlayacaktır (Ertuğrul 

ve Öztürk 1993, Anonim, 1998). 

 

 

1.2. Serum Proteinleri 

 

1.2.1. Toplam Protein 

 

Kan plazmasındaki çözünmüş katı maddelerin  büyük çoğunluğunu proteinler 

oluşturmaktadır. Toplam plazma proteininin 3,5-5,0 g/dl kadarını serum albumin, 

2,5-3,2 g/dl  kadarını da globulinler oluşturur.  

 

% g toplam protein − %g toplam albumin = % g toplam globulin 

 

Çeşitli yöntemler kullanılarak kan plazmasında 300 farklı protein varlığı 

gösterilmiştir. Bu proteinlerin bazıları sadece bazı fizyolojik veya patolojik 

durumlarda plazmada bulunurlar.  

 

Normalde intrasellüler sıvılarda bulunan bazı çözünen proteinler, hücre hasarı 

olduğunda hücre dışı ve damar içi sıvılara geçebilirler.  

 

Plazma proteinlerinin birçok fonksiyonu vardır: 

-Kanın ozmotik ve onkotik basıncını sağlamaya katkı 

-Plazmada bulunan birçok maddeyi ilgili yerlere taşıma 

-Plazma suyunu damar yatağı içinde tutma 

-Kan viskozitesine etki 

-Asit-baz dengesini sürdürmeye katkı 

-Kanın süspansiyon stabilitesinin sürdürülmesi 
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-Dokuların protein ihtiyacını karşılama 

-Organizmayı enfeksiyon ve zararlı maddelere karşı koruma (Altınışık, 2008). 

 

Proteinler, fonksiyonel görevlerinin yanında dokular için besin kaynağı 

olarak da görev yapabilirler. Ayrıca toplam plazma proteinlerinin miktarlarının 

bilinmesi hayvanlardaki beslenme durumunu yansıtır. Besinsel durum uygun ve 

yeterli düzeyde protein veya protein yapıcı maddelerin varlığıyla yakından ilişkilidir 

(Aras ve Erşen, 1975; Coles, 1986; Murray ve ark., 1990).  

 

Toplam plazma proteinleri canlı türlerine göre değişiklik gösterir (Çizelge 1.1.) 

 

Çizelge 1.1. Bazı evcil hayvan türlerinde normal kabul edilen serum toplam protein 

düzeyleri (Kaneko, 1997) 

Tür Toplam Protein (g/dl) 

At 5,2-7,9 

İnek 6,74-7,46 

Koyun 6,0-7,9 

Keçi 6,4-7,0 

Kedi 5,4-7,8 

Köpek 5,4-7,1 

Domuz 7,9-8,9 

 

Serum toplam protein konsantrasyonundaki artma ve azalmalar disproteinemi 

olarak adlandırılır. 

 

Disproteinemiler, hiperproteinemi (serum protein konsantrasyonu artışı) ve 

hipoproteinemi (serum protein konsantrasyonu azalışı) olmak üzere iki türdür. 

Normalde kanda bulunmayan ve özel fonksiyonları olmayan proteinlerin varlığına 

paraproteinemi adı verilir (Altınışık, 2008).  
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Hiperproteinemi nedenleri; 

 

1) Plazma su içeriğinin azaldığı hemokonsantrasyon durumlarında  göreceli olarak 

hiperproteinemi (relatif hiperproteinemi) ortaya çıkabilir.  

 

2) Paraproteinlerin ortaya çıkışına bağlı olarak hiperproteinemi gelişebilir.  

 

3) Bazı kronik hastalıklarda γ globülin artışına bağlı olarak hiperproteinemi gelişir 

(Altınışık, 2008). 

 

 

1.2.2. Albumin 

 

Albumin toplam plazma proteinleri içerisinde at ve sığır hariç diğer türlerde oranı en 

yüksek olan proteindir. Genellikle toplam plazma proteininin üçte ikisini teşkil 

etmektedir. Hayvanlarda serum proteinlerinin % 35-50’ sini oluştururken, insan ve 

primatlarda bu oran % 60-67 arasındadır (McPherson, 1991; Kaneko, 1997). 

 

Albuminin molekül ağırlığı 66 000 Dalton olup (1 D=1,67x10-24g) tek peptid 

zincirinden oluşmuştur ve 17 di sülfit bağı içerir (Prisen ve Velden, 2004). 

Albuminin başlıca sentez yeri karaciğerdir ve plazma yarılanma ömrü 15-19 gün 

arasındadır (McPherson, 1991).  

 

Albumin ‘genel nakledici’ ya da ‘taşıyıcı protein’dir. Birçok organik ve 

inorganik ligand  (örneğin: Tiroksin, bilirubin, penisilin, kortizol, östrojen, serbest 

yağ asitleri, kumadin, kalsiyum, magnezyum, hem), albumin molekülünün değişik 

bölgeleri ile ya kovalent (örneğin:delta bilirubin) ya da ayrılabilen (dissosiye) bağlar 

aracılığıyla bağlanabilmektedir. Tiroksin, triiyodotironin, aldosteron ve kortizol gibi 

hormonlar için depo görevi de üstlenir. Kanda pek çok ilaç albumine bağlı olarak 

taşınır ve ayrıca plazma kalsiyumunun bir kısmı albumine bağlı olarak bulunur 

(McPherson, 1991; Kaneko, 1997). 
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Tiroksin ve lipidler erimiş halde albumin tarafından taşınır. Ayrıca bazı 

kimyasal maddelerin (bilirubin ve yağ asitleri gibi) böbreklerden kaybını da önler 

(Bingöl, 1972). 

 

Albumin, yüksek kan düzeyine rağmen damar dışı sıvılarda çok az miktarda 

bulunur. Ozmotik basıncın regülasyonunda albumin son derece önemlidir. Onkotik 

basınç albumin, globulin gibi büyük molekül ağırlıklı maddelerin tanecik sayıları ile 

ilişkilidir. Bunlar arasında molekül ağırlığı en küçük olanlardan birisi albumindir ve 

dolayısıyla ağırlık bazında aynı yoğunluktaki diğer proteinlerden daha fazla tanecik 

sayısına sahip olduğundan onkotik basıncın oluşturulmasında diğer proteinlere göre 

daha önemli bir rol üstlenir (McManamon ve Lott, 1987; Kaneko, 1997; Choi ve 

ark., 2004). 

 

Albumin yüzeyinde yer alan pozitif yüklü gruplar; klorür, yağ asitleri, azo 

boyaları ve alkil sülfatları kolaylıkla bağlarken, ağırlık ve tanecik sayısının fazla 

olması yüksek ozmotik basınç meydana getirmesine neden olur (Karagül ve ark., 

2000). 

 

Birbirine bağlı gelişen sentez, salgılanma ve yıkımlanma olaylarının 

arasındaki dengeyi damar içi sıvının albumin düzeyi sağlamaktadır (Hill, 1985). 

Albumin aynı zamanda hücre içinde yıkımlanarak diğer proteinlerin sentezi için 

amino asit deposu olarak görev yapmaktadır (McPherson, 1991). 

 

Albuminin dehidrasyon durumunda plazma miktarı artarken, dolaşım, 

boşaltım ve sindirim sistemi hastalıklarında, yetersiz beslenmede, kan ve plazma 

kayıplarında miktarı azalır (Bingöl, 1972). 

 

Ayrıca düşük albumin birçok hastalık süresince birkaç faktör ile 

ilişkilendirilebilir. Yangı, karaciğer hastalıkları ya da sonuçta azalan protein emilimi, 

dokuların hasarı sonucu artar. Protein kaybı, protein katabolizması, idrarla protein 

kaybı, amino asitlerin iyi emilememesi (Crohn’s Hastalığı), böbrek sendromları, kötü 

huylu tümörler sonucu oluşur. Ağır hipoalbuminemi’de maksimum albumin 
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konsantrasyonu plazmada 2,5 g/dl’dir. Bu sürede osmotik basınç plazmada düşerse 

dokular arası sıvı venöz kan kapillere geçemez ve ödem oluşur. Karaciğer 

fonksiyonlarının ve hastaların diyetlerinin izlenmesinde de klinik olarak 

yararlanılabilir (Doumas ve ark., 1971; Grant ve ark., 1987).  

 

Evcil hayvanlarda serum albumin düzeylerine ait değerler Çizelge 1.2.’de 

gösterilmiştir. Bazı dehidrasyon ve şok görülen olgularda albumin seviyelerinde artış 

görülebilir. Kan alınırken turnikenin uzun süreli uygulaması, güneş çarpması ve 

sürekli ağır egzersiz gibi durumlarda da serum albumin seviyesinin hafif artmasına 

neden olsa da hiperalbuminemi (serum albumin düzeyinin >55 g/l olması) olguları 

nadirdir ve dehidrasyon, şok haricindeki olgularda klinik önemi yoktur (Prinsen ve 

Velden, 2004). 

 

Diyabetli olgularda kanın vizkozitesi ve kırmızı kan hücrelerinin yapımı artar 

ve buna ilave olarak hafif şekil bozukluğu ve aşırı kümeleşme meydana gelir. Bu 

olay birkaç hastalıkta eritrositlerde (RBC) görülebilir. Bütün bunların sonucu 

hücrelerde sialik asit parçalarının kaybı mümkün olabilir (Taniuchi ve ark., 1990). 

 
Çizelge 1.2. Bazı evcil hayvan türlerinde normal kabul edilen serum albumin 
düzeyleri 
 Köpek Kedi Sığır At Domuz Koyun Keçi 

Albumin g/dl* 2,6-3,3 2,1-3,3 3,0-3,5 2,6-3,7 1,9-3,9 2,4-3,0 2,7-3,9 

Albumin g/dl** 2,6-4,0 2,4-3,7 2,8-3,9 2,5-3,8 2,3-4,0 2,7-3,7  

*Kaneko, 1997;  ** Kahn, 2005 
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1.2.3. Globulinler 

 

Serum globulinleri, başlıca α- globulinler, β- globulinler ve γ- globulinler olmak 

üzere üç ana sınıfa ayrılır. Ancak bütün bu sınıflar homojen değildir (Kaneko ve ark., 

1997). 

 

 α- globulinler; α-1, α-2 

 β- globulinler; β-1 ve β-2 

 γ- globulinler;  γ-1 ve γ-2 alt sınıflarına ayrılırlar. 

 

 

1.2.3.1. α- globulinler: Elektroforezde α fraksiyon çok hızlı göç eder, diğer bütün 

globulinler, geviş getirenler hariç α1 ve α2 olarak iki fraksiyona ayrılırlar. 

Globulinlerin başlıca sentezlendiği yer karaciğerdir. α1- fetoprotein gelişmemiş bir 

protein olup karaciğer kanserinin tanısında kullanılır. α1- globulinler genellikle 

α2’lerden daha küçüktür, fakat elektroforetik ayırımlarda ikisi arasındaki fark belirgin 

görülmemektedir. Bu fraksiyonların önemli proteinlerinden: α- lipoproteinler (HDL), 

α1 gibi göç ederler ve pre- β- lipoproteinler (VLDL), α2 pozisyonunda göç ederler. 

α2- globulinler nefrotik sendromlarda artar. α2- makroglobulinler  β- lipoproteinleri 

(LDL) kapsar, haptoglobulin, seruloplazmin ve amiloid-A önemli akut faz 

proteinleridir (Kaneko ve ark., 1997). 

 

 

1.2.3.2. β- globulinler: Ruminantlar hariç diğer hayvanlarda elektroforez sonunda β1 

(hızlı) ve β2 (yavaş) fraksiyonlarına ayrılırlar. Evcil hayvanlarda bu proteinlerin 

önemli parçaları komplement (C3, C4), transferin, ferritin ve C-reaktif proteinidir. 

Fibrinojen β2 bölgesine yavaş göçen önemli bir akut faz proteinidir. 

 

Son zamanlarda köpeklerde tespit edilen bazı immunoglobulinler (IgM, ve 

IgA), β2 bölgesinden  γ2 bölgesine kadar genişleyebilir (Kaneko ve ark., 1997). 
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1.2.3.3. γγγγ- globulinler: Bir çok hayvanda, γ globulin fraksiyonu γ1  (yavaş) ve γ2 

(hızlı) şeklinde iki alt fraksiyon sergileyebilir. İmmunoglobulinler iki ağır, iki hafif 

zincir içeren glikoproteinlerdir. Hayvanlarda çeşitli immunoglobulinler (IgA, IgM ve 

IgE) bulunur (Kaneko ve ark., 1997). 

 

 

1.3. Sialik Asit 

 

Sialik asitler nadir bulunmaları nedeni ile yüksek oranda değişken kimyasal yapıları 

olan, çoğunlukla hücre ve moleküllerin yüzeyinde oligosakkarit zincirlerinin uç 

kısmında bulunan şeker moleküllerinin bir üyesidir. Bu özellikleri bir çok önemli 

görevi ve tamamen biyolojik fonksiyonları yerine getirmesini sağlar (Aquino ve ark., 

1980). 

 

Şekil 1.3. Sialik asitin kimyasal yapısı 

 

Sialik asitler güçlü karboksil gruplarından (NANA için pKa=2.6) dolayı 

hücre yüzeyine net negatif yük kazandırır (Cook, 1976; Moss, 1984). Bu nedenle 

trombosit, eritrosit ve kanser hücrelerinde görülen elektrostatik itmeden sorumludur 

(Jeanloz ve Codington, 1976; Schauer, 1982). Pek çok hücre yüzey reseptörünün 

temel bileşeni olarak da bulunan bu asitler, genellikle glikolipid ve glikoproteinlerin 

antijenik kısmını oluşturur. Makromoleküler yapı üzerinde de bazı etkileri vardır 

(Schauer, 1985, a)  ve bu etki, bazı sialo-glikoproteinlerin proteolize 

dayanıklılığından sorumlu gibi görünmektedir (Aquino ve ark., 1980). 
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Sialik asit daha ziyade omurgalı hayvanlarda bulunur (Gottschalk, 1960). 

Sialik asit serbest moleküller olarak biyolojik materyalde çok düşük oranda bulunur. 

Daha çok oligosakkarit, polisakkarit ve glikokonjugatların glikozidik bağlı 

komponenti olarak bulunur (Gottschalk, 1972). 

 

Sialik asitlerin % 85 - % 90’lık kısmı α ve β globulinlere bağlı olarak 

bulunur. Buna proteine bağlı sialik asit (PSA) denir. Geri kalan % 10 - % 15’lik 

kısmı lipide bağlıdır ve lipid bağlı sialik asit (LSA) adını alır. Her ikisi toplam sialik 

asiti (TSA) oluşturur (Yokoyama ve ark., 1996).  

 

Doku ve hücrelerin çözünebilir ve çözünemez komponentlerinin yapısal 

bileşenleri olan sialik asitler, protein ve lipide bağlı oligosakkaridlerde terminal 

olarak bulunan dokuz karbonlu şeker neuraminik asitin asetilenmiş türevleridirler 

(Ng ve Dain, 1976).  

 

Sialik asitler, asidik yapılarından dolayı sialik asitler hücre yüzeyine negatif 

yük kazandırırlar ve hücre-hücre ya da hücre-matriks etkileşimlerinde önemli rol 

oynarlar. Spesifik hücresel tanıma bölgelerini maskeleme yeteneğine sahiptirler ve 

biyolojik bilginin transferinde rolleri vardır. Ayrıca glikolipidlere ve glikoproteinlere 

antijenik özellik kazandırırlar ve glukokonjugatların makromoleküler yapısını 

etkileyebilirler (Schauer, 1985, b). Sialik asitler nöromüsküler sinapslarda sinyal 

akışını düzenlemekte de görev alırlar (Grow ve Gordon, 2000). 

 

Sialik asit, glikoprotein ve glikolipidlerin yapısında bulunan ve organizmada 

pek çok biyolojik işlevi olan bir şekerdir. Organizmada özellikle glikoprotein, 

mukoprotein ve glikolipidlerin yapısında bulunan karbonhidrat birimlerinin 

redüklenmemiş ucunda son üye olarak bulunur. 

 

Sialik asite karşılık gelen diğer terimler ise; nöraminik asit, hematonomik 

asit, laktaminik asit, serolaktaminik asit ve ginaminik asittir (Gottschalk, 1972). 
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Çizelge 1.2. Bazı ruminantlarda serum sialik asit düzeyleri (Clark ve Barth, 1995) 

Hayvan Türü Sialik Asit (µmol/dl) 

Keçi 207  

Koyun 177  

 

Sialik asitler, dokuz karbonlu nöraminik asitin yaklaşık 40 türevlik bir ailesini 

oluşturmaktadır. Özel yapısal özellikleri arasında 5. karbonda amino grubu ve 1. 

karbonda fizyolojik şartlar altında molekül üzerinde negatif bir yük veren karboksil 

grubu ile güçlü bir organik asit olarak karakterize edilir ( pKa=2,6 ). Subsititue 

olmayan formu olan nöraminik asit, doğada mevcut değildir. Amino grubu genellikle 

asetillenmiştir ve sialik asitin en yaygın formu olan  N-Asetil nöraminik asit oluşur 

(Traving ve Schauer, 1998).  

 

 

 

Ankara Keçileri’nde serum albumin/globulin oranı ve sialik asit düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi araştırması yönünden orjinallik arz eden bu çalışmada, klinik 

olarak sağlıklı Ankara Keçisi Tekelerinde serum sialik asit, albumin ve globulin 

düzeylerinin belirlenmesi, albumin/globulin oranının hesaplanması ve bu şekilde de 

Ankara Keçileri ile ilgili, varolan bilgi birikimine katkıda bulunulması 

amaçlanmaktadır. 

 

. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

2.1. Gereçler 

 

2.1.1. Hayvanlar 

 

Bu çalışma, Ankara Üniversitesi’nin Yerel ‘Etik Kurul Kararı’ uyarınca alınan Etik 

Kurul Kararı esaslarına uygun olarak yürütülmüştür.  

 

Çalışmada kullanılan kan örnekleri Tarım Bakanlığı Lalahan Hayvancılık 

Merkez Araştırma Enstitüsü’nde yetiştirilen 1-4 yaşlı civarında 26 baş sağlıklı 

Ankara Keçisi Tekesinden sağlanmıştır. Çalışmada anamnez ve klinik muayene 

sonuçlarına göre sağlıklı olarak belirlenmiş aynı bakım ve beslenme şartlarındaki 

hayvanlar kullanılmıştır. 

 

Kan örnekleri hayvanların vena jugularis’lerinden vakumlu kan alma tüpleri 

kullanılarak 2008 Mart ayı içinde alınmıştır. Tüm analizler Ankara Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen serum örnekleri analizler gerçekleştirilinceye kadar -20 oC de saklanmış 

ve tüm analizler 2 gün içerisinde tamamlanmıştır. 

 

Aynı bakım ve beslenme şartlarında tutulan hayvanlara kaba yem olarak kuru 

yonca ile buğday samanı, kesif yem olarak da arpa, ayçiceği küspesi ve vitamin-

mineral karışımı verilmiştir.  

 

 

2.1.2. Kullanılan Cihaz ve Malzemeler 

 

Çalışmada Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı 

Laboratuarlarında bulunan aşağıdaki cihazlar kullanılmıştır; 
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HERAEUS Minifuge RF soğutmalı santrifüj,   

ERBA XL 600 Mannheim  otoanalizör,   

SHIMADZU UV-1700 PharmaSpec Uv-Visible spectrophotometer, 

NÜVE BM 101 su banyosu ve 

BİOSAN Biovortex V1 vorteks   

 

Ayrıca  otomatik pipetler ve çeşitli cam malzemeler ile pipet uçları, ependorf 

tüpler gibi sarf malzemeleri de kullanılmıştır. 

 

 

2.2. Yöntemler 

 

2.2.1. Serum Toplam Protein Düzeyinin Ölçümü 

 

Serum toplam protein düzeyleri IBL firmasından temin edilen ticari test kitleri 

kullanılarak otoanalizörde ölçülmüştür (Katalog No: TR 90371).  

 

Çalışmanın materyalini oluşturan 26 baş sağlıklı Ankara Keçisi Tekesinden 

elde edilen kan serum örneklerinde toplam protein miktarı Weichselbaum (1949) 

tarafından tarif edilen Biüret Yöntemi ile belirlenmiştir. 

 

 

2.2.1.1. Yöntemin Prensibi 

 

Proteinler yapılarındaki peptid bağları nedeniyle bazik ortamda CuSO4 ile 

menekşe rengi kompleks oluştururlar: 

 

Protein + Cu+2            Cu-protein kompleksi   (Alkali ortam) 
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Rengin şiddeti peptid bağlarının sayısı, dolayısıyla protein miktarı ile doğru 

orantılıdır. Renk yoğunluğuyla orantılı olan  protein konsantrasyonu fotometrik 

olarak (540nm’de) belirlenebilir (Karagül ve ark., 2000). 

 

 

2.2.2. Serum Albumin Düzeyinin Ölçümü 

 

Serum albumin düzeyleri IBL firmasından temin edilen ticari test kitleri kullanılarak 

otoanalizörde belirlenmiştir (Katalog No: TR 90101).  

 

Bu çalışmada serum albumin düzeyi, Bromocreosol Green (BCG) Yöntemi 

kullanılarak belirlenmiştir.  

 

 

2.2.2.1. Yöntemin Prensibi 

 

Renk yoğunluğuyla protein konsantrasyonu orantılıdır ve böylelikle protein 

konsantrasyonu fotometrik olarak hesaplanabilir. BCG albumin ile bileşik oluşturur 

ve boyanın spektrumunda değişime neden olur. Albuminin varlığı 628 nm’de 

absorbans artışı meydana getirir (Doumas ve Watson, 1971). 

Albumin + BCG  Albumin-BCG  kompleksi (mavi-yeşil) 

 

2.2.3. Serum Globulin Düzeyinin Hesaplanması 

 

Serum toplam protein miktarından, serum albumin miktarının çıkarılmasıyla serum 

globulin miktarı elde edilmiştir. 

% g Toplam Protein  -  % g Albumin =  % g Globulin 
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2.2.4. Serum Sialik Asit Düzeyinin Ölçümü 

 

Serum sialik asit miktarları ise; ticari test kiti (Roche Cat No:10 784 192 001) 

kullanılarak kolorimetrik olarak ölçülmüştür.  

 

Çalışmamızda sialik asit düzeyleri Zoppi’nin (1985) kullandığı yönteme göre 

belirlendi. 

 

 

2.2.4.1. Yöntemin Prensibi 

 

Yöntemin prensibi, renk yoğunluğu ile doğru orantılı olan sialik asit 

konsantrasyonunun fotometrik olarak 550 nm’de belirlenmesi esasına dayanır. 

 

1- Glikozidik olarak bağlı olan sialik asit nöraminidaz etkisiyle hidrolize olarak 

N-asetil nöraminik asiti oluşturur. 

ACNeu nöraminidaz     ACNeu   +  aglikon 

 

2- N-asetil nöraminik asit; asetil nöraminik asit-aldolaz etkisiyle N-asetil 

mannozamin ve piruvata parçalanır. 

ACNeu    ACNeu-aldolaz      N-asetilmannozamin  +  piruvat 

 

3- Okside olmuş piruvat; MgCl2, flavin adenin dinükleotid (FAD) ve tiamin 

pirofosfat (TPP) varlığında piruvat oksidaz enziminin etkisiyle asetil fosfat, 

CO2 ve H2O2’e dönüşür. 

Piruvat  +  O2Pi   piruvat oksidaz       asetilfosfat  +  CO2 + H2O2 
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4- Serbest N-asetil nöraminik asite eşdeğer miktarda oluşan H2O2, peroksidaz 

(POD) etkisiyle, 4-aminoantipirin ve N-etil_N_2_hidroksietil_3_toluidin 

varlığında kırmızı renk oluşturur. Bu oluşan kırmızı rengin absorbansının 

spektrofotometrede 550 nm’de okunmasıyla serum sialik asit miktarı 

belirlenmiş olur (Zoppi, 1985). 

2  H2O2  +  4-aminoantipirine  +  EHMT     POD  kırmızı renk 

 

 

2.2.3.1.1. Yöntemin Yapılışı 

 

Standart, kör ve numune tüpleri hazırlanır. Her birine 20 µl numune konur. Sonra 

hepsinin üzerine 500 µl  Reaktif A   ve  500 µl  Reaktif B  ilave edildikten sonra 

tüpler, tüp karıştırıcı yardımıyla karıştırılarak 37oC ‘lik sıcak su banyosunda 20 

dakika inkübe edilir. Tüm tüplere 2ml deterjan eklenip tekrar tüp karıştırıcı ile 

karıştırılır ve spektrofotometrede 550 nm de okunur. 

 

                                                                 Anumune 

Sialik asit konsantrasyonu mg/dl =     X  Cstandart 

                                                                 Astandart 

Anumune =Numunenin absorbans değeri 

Astandart = Standardın absorbans değeri 

Cstandart = Standardın konsantrasyonu = 59 mg/dl 

 

 

2.2.4. İstatistik Yöntemler 

 

Değişkenler arasındaki ilişki  “Pearson korelasyon katsayısı” ile incelendi 

(Düzgüneş, 1987). 
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3. BULGULAR 

 

 

Tarım Bakanlığı Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü’nde yetiştirilen 1-

4 yaşlı 26 baş sağlıklı Ankara Keçisi Tekesinden alınan kan örneklerine ait 

serumlarda; albumin/globulin  oranları ile toplam protein, albumin, globulin ve sialik 

asit düzeyleri  ölçülmüştür. 

 

           Ankara Keçisi Tekesi serumlarında, toplam protein, albumin, globulin, 

albumin/globulin oranları ve sialik asit değerlerinin ortalamaları  ve  standart hataları  

Çizelge 3.1 de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.1. Ankara Keçisi Tekelerinde serum toplam protein, albumin, globulin, 
albumin/globulin oranları ile sialik asit değerlerinin ortalamaları  ve  standart hataları   
  n       X    ±  SX   Min  –  max 

T.Protein  (g/dl) 26   7,896  ±  0,154   6,600 – 9,500 

Albumin  (g/dl) 26   3,494  ±  0,037   3,000 – 3,840 

Globulin  (g/dl) 26   4,402  ±  0,143   3,400 – 5,820 

Albumin/Globulin  26   0,813  ±  0,026   0,598 – 1,059 

Sialik Asit  (mg/dl) 26 68,215  ±  2,302             49,920 – 96,480  

 

 

           Serum toplam protein değerleri  ortalama 7,896  ±  0,154 g/dl olarak 

ölçülmüştür. Bireysel olarak serum toplam  protein düzeyleri 6,6 g/dl ile 9,5 g/dl 

arasında dağılım göstermiştir.  

 

           Serum albumin  ve globulin değerleri   ortalama olarak sırasıyla 3,494  ±  

0,037 g/dl;  4,402  ±  0,143 g/dl bulunmuştur. Bireysel olarak serum albumin 

düzeyleri 3,0 g/dl ile 3,84 g/dl arasında, serum globulin düzeyleri ise 3,4 g/dl ile 5,82 

g/dl arasında değişim göstermiştir. 



 18 

           Serum albumin / globulin oranı ise ortalama  0,813  ±  0,026 olarak 

bulunmuştur. Bireysel olarak serum albumin/globulin oranları ise 0,598  ile 1,059 

arasında değişim göstermiştir. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

g/dl

1 2 3

T. Protein           Albumin           Globulin

ORTALAMA

 
Şekil 3.1.Ankara Keçisi tekelerinde serum toplam protein, albumin ve globulin 
düzeyleri 
 

           Serum sialik asit ortalama değerleri   68,215  ±  2,302 mgdl olarak 

bulunmuştur. Bireysel olarak sialik asit düzeyleri ise 49,920 mg/dl  ile 96,480 mg/dl 

arasında değişim göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2. Ankara Keçisi Tekelerinde serum toplam protein  

                 düzeylerinin dağılımı. 
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Şekil 3.3.  Ankara Keçisi Tekelerinde serum albumin düzeylerinin dağılımı 

 

 

Ankara Keçisi Tekelerinde serum toplam protein ile albumin düzeyleri Gauss 

eğrisine uygun normal bir dağılım göstermektedir. 
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Şekil 3.4. Ankara Keçisi Tekelerinde serum globulin düzeylerinin dağılımı 
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Ankara Keçisi Tekelerinde serum globulin düzeylerinin dağılımı ise Gauss eğrisine 

uygun bir dağılım göstermemektedir. 
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Şekil 3.5.  Ankara Keçisi Tekelerinde serum sialik asit düzeylerinin dağılımı 
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Şekil 3.6.  Ankara Keçisi Tekelerinde serum albumin/globulin  

                 oranlarının dağılımı. 

 

Ankara Keçisi Tekelerinde serum sialik asit düzeyleri ile  albumin/globulin   oranları 

da Gauss eğrisine uygun dağılım göstermektedir. 
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           Serum sialik asit düzeyleri ile serum toplam protein, albumin ve globulin 

arasındaki korelasyona bakıldığında istatistik olarak önemli bir farklılık tespit 

edilmemiştir.  
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4. TARTIŞMA 

 

 

Sunulan çalışmada milli varlıklarımızdan biri olan, Ankara Keçisi Tekelerinde serum 

sialik asit, toplam protein, albumin, globulin düzeyleri ve albumin/globulin 

oranlarının belirlenmesi, aynı zamanda serumda yüksek oranda proteinlere bağlı 

olarak bulunan sialik asitin serum proteinleri ile ilişkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır.  

 

Biyokimyasal parametreler tür, yaş, çevre ve fizyolojik faktörlerden 

etkilenmektedir (Karagül ve ark., 2000). 

 

Serum proteinlerinin ayrılması ve bunların elektroforetik profillerinin     

çıkarılması klinik biyokimyada önemlidir ve tanıda yardımcıdır. Anormal serum     

protein profilleri hastalıkların tipleri ile bazı inceliklerinin ayrılmasında kullanılır. 

Köpek, at koyun ve insan gibi türlerde albumin/globulin oranında, albumin miktarı 

globulin miktarı üzerine etki eder (Kaneko, 1997). 

 

Keçilerde serum toplam protein düzeyleri 6,4 – 7,0 g/dl arasında; serum 

albumin düzeyleri 2,7 – 3,9 g/dl arasında; serum globulin düzeyleri 2,7 – 4,1 g/dl 

arasında; serum albumin/globulin oranı ise 0,63 – 1,26 arasında değişim 

göstermektedir (Kaneko, 1997). 

 

Tarım Bakanlığı Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü’nde 

yetiştirilen   1-4 yaşlı sağlıklı 26 baş Ankara Keçisi Tekesinden alınan kan 

örneklerine ait serumlarda albumin/globulin  oranları ile toplam protein, albumin ve 

globulin  ortalama düzeyleri sırasıyla;  0,813  ±  0,026; 7,896  ±  0,154 g/dl; 3,494  ±  

0,037g/dl ve  4,402  ±  0,143 g/dl olarak bulunmuştur. 
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Sağlıklı ve yetişkin Norduz Keçilerinde (Yur ve ark., 1998); toplam protein  

7,25 ± 0,19 g/dl; albumin 4,0 ± 0,2 g/dl ve globulin 5,98 g/dl olarak ölçülmüş; aynı 

hayvanlarda albumin/ globulin oranı ise 0,68 olarak belirlenmiştir. 

 

Sağlıklı 10-12 aylık erkek Ankara Keçilerinin rasyonuna çinko ilavesinin 6 ay 

boyunca incelendiği bir çalışmada (Dönmez, 1998), plazma toplam protein düzeyleri 

6 ay boyunca kontrol grubu keçilerde sırasıyla 6,75 g/dl; 6,88 g/dl; 6,86 g/dl; 6,82 

g/dl; 6,80 g/dl; 6,91 g/dl iken, çinko verilen gruptaki keçilerde ise 6,90 g/dl; 7,24 

g/dl; 7,08 g/dl; 7,16 g/dl; 7,11 g/dl ve 7,28 g/dl olarak bulunmuştur. Çinko verilen 

grubun plazma toplam protein düzeyi önemli bir farklılık göstermemekle birlikte 

kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Ankara Keçisi Tekelerinin serum toplam 

protein düzeyleri Dönmez’in (1998) Ankara Keçisi Tekelerinde yapmış olduğu 

çalışmadaki plazma toplam protein düzeylerinden daha yüksek değerlerde 

bulunmuştur. Aynı ırk ve cinsiyetteki hayvanlarda elde edilen toplam protein 

düzeylerindeki farklılık beslenme koşullarındaki farklılıktan ileri gelmiş olabilir. 

Yine bu çalışmada plazma albumin düzeyleri kontrol grubu hayvanlarda 6 ay 

boyunca sırasıyla 3,24 g/dl; 3,35 g/dl; 3,27 g/dl; 3,14 g/dl; 3,03 g/dl; 3,23 g/dl iken 

çinko verilen gruptaki keçilerde ise 3,47 g/dl; 3,69 g/dl; 3,61 g/dl; 3,49 g/dl; 4,06 g/dl 

ve 3,72 g/dl olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar çalışma sonuçlarımızla uyum 

göstermektedir. 

 

Farklı rasyonlarla beslenen dişi Ankara Keçilerinde (Sahlu ve ark., 1992, a), 

diyetteki protein oranı arttıkça plazma toplam protein düzeyinin önemli oranda arttığı 

bildirilmektedir. Isı uygulanmış protein içeren rasyonların ise plazma toplam protein 

düzeyini etkilemediği, plazma toplam protein düzeyini rasyonun farklı protein 

içeriğine göre düşük protein yüksek yıkımlanabilir grupta 63,2 g/l, düşük protein 

düşük yıkımlanabilir grupta 65,4 g/l, yüksek protein yüksek yıkımlanabilir grupta 

68,6 g/l, ve yüksek protein düşük yıkımlanabilir grupta ise 67,2 g/l olduğu 

bulunmuştur. 
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Ankara Keçisi oğlaklarıyla yapılan bir çalışmada da (Sahlu ve ark., 1992, b) 

toplam protein konsantrasyonunun keçi sütüyle beslenenlerde daha yüksek olduğu 

cinsiyetin toplam protein düzeyini etkilemediği bildirilmiştir. Keçi sütüyle beslenen 

Ankara Keçisi oğlaklarında plazma toplam protein düzeyi 50,3 g/l olarak 

bulunmuştur. 

 

Plazma ve serum protein konsantrasyonu yeni doğanlarda düşüktür, türlere 

göre farklılık göstermekle birlikte 6 ay ile 1 yıl içerisinde artarak yetişkin düzeyine 

erişir (Duncan ve ark., 1994). 

 

Kandaki toplam protein değeri üzerine yemlerin etkilerinin incelendiği bir 

çalışmada (Öztürk ve Deniz, 2000) farklı yemleri tüketen oğlak kanlarında toplam 

protein miktarları farklı bulunmuştur. En yüksek toplam protein düzeyi  7,98 g/dl 

saptanmıştır. Toplam protein düzeyi bakımından besi öncesi dönem ile besi dönemi 

arasında saptanan farklılık istatistik olarak önemli bulunmuştur. Besi dönemine 

geçilmesi ve oğlakların tükettikleri kesif yem  miktarının artmasına paralel olarak 

tüm gruplarda kandaki toplam protein düzeyi de artmıştır. Besi döneminin ilerlemesi 

ile toplam protein miktarı da artmıştır. Bu da yoğun yem alımının artması, yani 

protein ve azot tüketimindeki artışa paralel olarak kanda toplam protein miktarında 

bir artışın sebep olduğu bildirilmiştir. 

 

Leptospirozis saptanan bir keçi sürüsünde, tüm hasta hayvanların kan serumu 

toplam protein düzeylerinin fizyolojik değerlere göre  belirgin olarak arttığı, albumin 

değerlerinin fizyolojik değerler içerisinde olduğu, globulin değerlerinin ise fizyolojik 

değerlerin çok üzerinde bulunduğu ve albumin/globulin oranlarının da fizyolojik 

sınırların  altında olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular ışığında dehidrasyon tespit 

edilmeyen olgulardaki toplam protein artışından globulin artışının sorumlu olduğu, 

globulin miktarındaki bu artışın da enfeksiyona bağlı olarak şekillenen salgısal 

bağışıklığı gösterdiği bildirilmiştir (Dabak ve ark., 2001). 
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Serum veya plazma protein konsantrasyonlarının türler için minimum normal 

seviyelerinin altına düşmesi hipoproteinemi bunun tersi hiperproteinemi olarak 

tanımlanmaktadır. Hipoproteinemi albumin veya globulinlerin ya da her ikisinin 

serum seviyelerinin azalması olarak yorumlanırken, hiperproteinemi genellikle 

globulin seviyelerindeki artışla karakterizedir. Hipoproteinemi, 

hiperproteinemilerden daha yaygındır ve protein alımındaki yetersizlik, protein 

sindiriminin bozulması, protein kaybına yol açan enteropatiler, gastrointestinal 

kanalda yangı, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, akut ve kronik hemorajiler, 

sulanan yaralar ve deri lezyonlarındaki protein kayıpları, kalp yetmezligi, 

hipertiroidizm, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, iç parazit invazyonları gibi 

durumlarda gözlenir (Jain, 1986; Aslan ve ark., 1993; Turgut, 1995). Yetersiz ve 

dengesiz beslenme, kaseksi, nefroz, nefritis, dolaşım bozuklukları, pankreatik 

bozukluklarda protein absorpsiyonundaki yetersizlik ve birçok yangısal ve kalıtsal 

bağırsak hastalıklarının hipoalbuminemiye neden olduğu belirtilmektedir (Kramer, 

1989; Aslan ve ark., 1993). 

 

Sunulan çalışmada belirlenen Ankara Keçisi Tekesi serum toplam protein, 

albumin, globulin miktarları ve albumin/globulin oranı diğer çalışma sonuçlarıyla 

uyum içerisindedir (Kaneko, 1997; Mert ve ark.,1997). 

  

İntrauterin oksitetrasiklin sağaltımı uygulanan 20 baş metritisli inekte (Musal 

ve ark., 2004) serum toplam sialik asit, toplam protein ve albumin düzeyleri 

ölçülmüştür. Oksitetrasiklin günlük 25 ml dozda arka arkaya üç gün süreyle 

intrauterin olarak uygulanmıştır ve sağaltımı takiben klinik belirtilerde belirgin 

düzeyde azalma izlenirken, bu azalma serum sialik asit düzeyleri ile korelasyon 

göstermemiştir. Ortalama serum sialik asit konsantrasyonu sağlıklı ineklerde 89,6 

mg/dl, metritisli ineklerde sağaltım öncesi 106,38 mg/dl  ve sağaltım sonrası 105,3 

mg/dl olarak belirlenmiş, sağlıklı ve hasta ineklerde serum toplam protein ve 

albumin konsantrasyonlarında da farklılık görülmemiştir. 

 

Ankara keçisi tekelerinde serum toplam sialik asit düzeyleri 68,215  ±  2,302 

mg/dl olarak ölçülmüştür.  
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Serum sialik asit değerlerine etki eden faktörler arasında, kanser, arthritis, 

inflamasyonlar ve infeksiyon sayılabilir. Bunun nedeni bu hastalıklara ve 

infeksiyonlara bağlı olarak serum sialik asit oranlarının yükselmesidir. Bu artışın 

nedeni bir çok hücre glikoproteinlerine bağlı haldeki sialik asitlerin serbest 

kalmasıdır (Sydow ve ark., 1989). 

 

Serum toplam ve lipit-bağlı sialik asit düzeyleri, akut miyokard 

infraktüsünden (kalp krizinden) sonra artar. Bunun nedeni, kalp krizi sırasında, hücre 

membran yüzeyinin zarar görmesinden dolayı olabileceği gibi sialidaz aktivitesinin 

artması da mümkündür (Gökmen ve ark., 2000). 

 

Bir başka çalışmada ise (Sherblom ve ark., 1986), kortizol ile sialik asit 

oranları arasındaki karşılıklı ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Aynı çalışmada buzağı 

serumunda immunosupresyon (savunma sisteminin baskılanması) oluşturulan genç 

buzağılarda sialik asit oranının çok yükseldiği saptanmıştır. 

 

Lipid bağlı sialik asit (LSA) serum düzeylerinin, leukemia (kan kanseri), 

Hodgkin hastalığı, cilt kanseri, sarkoma ve ovaryum kanseri gibi hastalıklarda 

önemli bir işaret olabileceği önerilmiştir (Schutter ve ark., 1992). 

 

  Meme tümörlü köpeklerde, sağlıklı olanlara göre serumda toplam sialik asit 

oranında artma görülmüştür, bunun da tümörlü köpeklerde alfa-asit glikoproteinin 

sializasyonunun artışına bağlı olarak oluşabileceği üzerinde durulmuştur (Thougoard 

ve ark., 1999). 

 

Tümörlü sığırlarda, sialik asit ve lipid bağlı sialik asit oranlarında çok belirgin 

bir yükseliş saptanmıştır. Aynı şekilde bufalolarda sialik asit ve lipid bağlı sialik asit 

arttığı görülmüştür. Bunun, anormal hücre çoğalmasında hücre yüzeyindeki 

glikoprotein ve glikolipidlerin artışına bağlı olabileceği ileri sürülmüştür (Murali ve 

ark., 1993). 
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İnsan ve hayvanlarda meydana gelen kötü huylu tümörlerin yüzeylerinde 

sialik asitlerin yoğunluğunun arttığı bildirilmektedir (Van Beek ve ark., 1973; Mabry 

ve Carubelli, 1972). 

 

Sialik asitler insan karaciğer kanserinde hastalığın gelişiminde bir gösterge 

olarak kullanılabilir (Cao ve ark., 1999). 

 

Karbonhidrat metabolizması bozukluğu ile karakterize olan diabetes 

mellitus’ta doku ve serum sialik asit düzeylerinin değiştiği çeşitli araştırıcılar 

tarafından ortaya konulmuştur. Sialik asitin konjugatlara aktarılmasında, buradan 

koparılmasında ve yıkımında görev alan enzimlerde de değişiklik görülmüştür. Zar 

glikokonjugatlarındaki diğer sentetik olaylara yüksek miktardaki sialik asit düzeyleri 

etki etmemektedir (Uslu, 1990; Schumacher ve ark., 1996). 

 

Diabetes mellitus’tan sialik asit metabolizmasının nasıl etkilendiği henüz 

kesin olarak açıklanamamıştır. Hastalığın oluş nedenlerine ve seyrine bağlı olarak 

değişen vaka gruplarında farklı neticeler alınmıştır (Uslu, 1990). 

 

Kronik böbrek yetmezliğinde serum sialik asit düzeylerinde önemli bir artış 

görülmemiştir. Bu değere, şeker hastalığının, yaşın ya da cinsiyetin etkisi olmamıştır 

(Uslu ve ark., 2000). 

 

Kistik fibrozis hastalığında şekere bağlı sialik asit miktarında artış görülür 

(Shory ve ark., 2001). 

 

Ankara Keçisi Tekelerinde serum toplam protein,  albumin, sialik asit  düzeyleri ile 

Albumin/globulin oranları Gauss eğrisine uygun normal bir dağılım gösterirken 

serum globulin düzeyleri dağılımı Gauss eğrisine uygunluk göstermemektedir. 

Serum globulin düzeylerindeki dağılımın gauss eğrisine uymaması bireysel 

farklılıklara bağlı immun sistemdeki yanıtların değişik olmasından kaynaklanabilir. 
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5. SONUÇ  VE ÖNERİLER 

 

Tez çalışmasında Tarım Bakanlığı Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma 

Enstitüsünde aynı bakım ve beslenme şartlarında yetiştirilen sağlıklı Ankara Keçisi 

Tekelerinde serum toplam protein, albumin, globulin ve sialik asit düzeyleri ile 

albumin/globulin oranları belirlenmiştir.  

 

Yapılan çalışma sonucunda Ankara Keçisi Tekelerinde serum albumin ve 

sialik asit değerleri ile albumin/globulin oranları keçiler için belirlenen normal 

sınırlar içinde olduğu anlaşılmıştır.  

 

Serum toplam protein ve globulin düzeylerinin ise keçiler için belirlenen 

normal sınırların üzerinde olduğu görülmüştür. Serum toplam protein ile globulin 

düzeylerinin ortalama değerlerinin değişim sınırlarının normal değerlerin değişim 

sınırlarının üzerinde olması cinsiyetin ve beslenme şartlarının farklı olmasına 

bağlanabilir.  

 

Veteriner hekimlikte klinik bulguları tamamlayan ve destekleyerek 

güçlendiren incelemelerden biri olan biyokimyasal analizler, hastalıkların erken 

tanısı, etiyolojisi, patogenezi, uygulanan sağaltımın kontrolü hakkında yardımcı 

olması açısından yararlıdır.  

 

Irklara ait referans aralıkların hesaplanması ve kullanılması zordur, fakat 

hayvanların yetiştirildikleri bölgeye ve ırka özgü referans değerlerinin ortaya 

konulması da gereklidir. Hayvan hastalıklarının tanısında, beslenmeleri ile ilgili 

problemlerin ortaya konulmasında, yorumlanmasında ve sağaltımların takibinde 

serum biyokimyasal değerlerinin değişim sınırlarının belirlenmesi önemlidir.  
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Ankara Keçisi Tekelerinden elde edilen bu değerlerin veteriner hekimlikte 

referans değerler olarak faydalı olacağı ve bu konu ile ilgili daha kapsamlı 

çalışmaların gerekliliğini ortaya koyduğunu düşünmekteyiz.     
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ÖZET 

 

 
Ankara Keçisi Tekelerinde Serum Albumin- Globulin Oranı ve Sialik Asit 
Düzeyleri 
 
Çalışmada Tarım Bakanlığı Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü’nde 

yetiştirilen 1-4 yaşlı 26 baş sağlıklı Ankara Keçisi Tekesinden alınan kan örneklerine 

ait serumlarda; albumin/globulin  oranları ile toplam protein, albumin, globulin ve 

sialik asit düzeyleri  ölçülmüş, aynı zamanda serumda yüksek oranda proteinlere 

bağlı olarak bulunan sialik asitin serum proteinleri ile ilişkisi araştırılmıştır. 

Serum örneklerinde toplam protein miktarı Biüret Yöntemi ile serum albumin 

düzeyi, Bromocreosol Green (BCG) Yöntemi ile belirlenmiştir. Serum toplam 

protein miktarından, serum albumin miktarının çıkarılmasıyla serum globulin miktarı 

elde edilmiştir. Serum sialik asit düzeyleri ise fotometrik hazır ticari test kitleri 

kullanılarak ölçülmüştür. 

           Serum toplam protein ortalama değerleri  7,896  ±  0,154 g/dl; serum albumin  

ve globulin ortalama değerleri sırasıyla 3,494  ±  0,037g/dl ve  4,402  ±  0,143g/dl 

olarak bulunmuştur. Serum albumin / globulin oranı ise ortalama  0,813  ±  0,026 

olarak belirlenmiştir.  

Serum sialik asit ortalama değerleri  ise 68,215  ±  2,302  olarak tespit edilmiştir. 

Serum sialik asit düzeyleri ile serum toplam protein, albumin ve globulin arasında  

istatistik açıdan önemli bir ilişki tespit edilememiştir.  

Yapılan çalışma sonucunda Ankara Keçisi Tekelerinde serum albumin ve 

sialik asit değerleri ile albumin/globulin oranları keçiler için belirlenen normal 

sınırlar içinde olduğu anlaşılmış; serum toplam protein ve globulin düzeylerinin ise 

keçiler için belirlenen normal sınırların üzerinde olduğu görülmüştür.  

 

Anahtar kelimeler : Albumin, Ankara Keçisi, globulin, sialik asit, toplam protein 
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SUMMARY 

 

 
Serum Albumin-Globulin Ratios and Sialic Acid Levels of Male Angora Goat 

 
 

Albumin-Globulin ratios and total protein, albumin, globulin and sialic acid levels 

were measured in the serums of 26 healthy male Angora Goats between the ages of 

1-4, which were raised at Ministry of Agriculture Lalahan Livestock Central 

Research Institute; the relations between serum proteins and sialic acid that exists 

related to high level proteins in the serum were also examined.  

Total amount of protein in the serum samples were determined by Biuret 

Method and serum albumin level was determined by Bromocreosol Green (BCG) 

Method. Serum Globulin amount was calculated by substracting serum albumin 

amount from the serum total protein amount.  

Serum total protein values were measured as an average of 7,896  ±  0,154 

g/dl. Average values of serum albumin and globulin were measured by order of 

3,494  ±  0,037g/dl;  4,402  ±  0,143g/dl. The ratio of serum albumin to globulin was 

measured as an average of 0,813  ±  0,026. 

 

           The average value of serum sialic acid was determined as 68,215  ±  2,302. A 

major difference hasn’t been determined statistically considering the correlation 

between serum sialic acid levels and serum total protein, albumin and globulin.  

 

           As a result of the study on Ankara Male Goats, serum albumin and sialic acid 

values and albumin globulin ratios were between the normal limits determined for 

goats.  

 

            However, serum total protein and globulin levels were above the normal 

limits determined for goats.  

 

Key words: Albumin, Angora Goat, globulin, sialic acid, total protein 
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EKLER 

 

 

Ek 1: Ankara Keçisi Tekelerine ait bireysel serum toplam protein, albumin, 

globulin, albumin/globulin oranları ve sialik asit düzeyleri 

Örnek No 

Kulak   

No  

Sialik                 

Asit 

(mg/dl) 

Toplam 

Protein 

(g/dl) 

Albumin 

(g/dl)           

Globulin 

(g/dl) Albumin/Globulin 

1 225-6  64,32 8,3 3,72 4,58 0,812 

2  T-6-4 67,2 8,7 3,84 4,86 0,79 

3  3-6 60,96 8,6 3,48 5,12 0,68 

4  T-24-4 49,92 8,1 3,48 4,62 0,753 

5  233-6 67,68 8 3,6 4,4 0,818 

6  248-5 96,48 8 3,48 4,52 0,77 

7  12-4 70,56 9,5 3,72 5,78 0,644 

8  200-6 57,12 7,6 3,6 4 0,9 

9  12-5 80,16 8,4 3,36 5,04 0,667 

10  19-5 74,4 8 3,84 4,16 0,923 

11  T-17-6 55,68 7,6 3,72 3,88 0,959 

12  18-4 77,28 8,9 3,36 5,54 0,606 

13  205-4 63,84 9,3 3,48 5,82 0,598 

14  236-5 96 8,4 3,36 5,04 0,667 

15  280-6 57,6 8,4 3,36 5,04 0,667 

16  13-6 53,28 7 3,48 3,52 0,989 

17  281-6 60,96 7 3,36 3,64 0,923 

18  236-4 71,04 8,1 3,48 4,62 0,753 

19  240-6 69,12 8 3,48 4,52 0,77 

20  219-6 76,32 7 3,24 3,76 0,862 

21  T-226-6 76,8 7 3,6 3,4 1,059 

22  30-5 62,4 7,5 3,6 3,9 0,923 

23  225-7 80,16 6,6 3 3,6 0,833 

24  16-7 61,92 7,7 3,48 4,22 0,825 

25  12-7 56,16 6,7 3,24 3,46 0,936 

26  268-7 66,24 6,9 3,48 3,42 1,018 

TOPLAM   1773,6 205,3 90,84 114,46 21,145 

ORTALAMA   68,215 7,896 3,494 4,402 0,813 
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