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AKKARAMAN X ETÇİ ALMAN KARABAŞ MELEzt (FI)
KOYUNLARDA HEMOGLOBtN (Hb) VE TRANSFERRİN

(Tf) TİPLERt

Cahit Bağcı * Nesrin Sulu** Bahri Emre**

The types of haemoglobin and transferrin in Akkaraman X
German Black Headed Mutton crosses.

Summary: In this study, haemoglobin and transferrin types were deter-
mİtıed in 56 Akkaraman X Cerman Black Headed Mutton cross (1'1) sheep
reared at the Lalahan Livestock Research Institute with the aim of increasing
the production if the widespread Akkaraman breed and the development of a
breed of sheep suited to the Turkish climate within the rramework of the sheep
improvement project or Turkey.

A haemolysate produced b)' the lysis if i :i diluted red blood cells was used
ror haemoglobiıı typing and serum was used ror traıısrerrin thyping. Using ho-
rizontal staı-clı gel electrophoresis, haemoglobin types were determined; 55 sheep
had haemoglobiıı type HbB and i Iıeep had haemoglobin type HbAB. Using
alkali polyacrylamide gel electroplıoresis, 12 transrerrin phenotypes were deter-
mined; 4 ofthese homozygotes (TfAA (I), TfBB (6), TfMM (3), TfDD
(3)) and8 orthese heteroqgotes (TfAB (7), TfAM (4), TfAD (4), TFAE
(I), TfBM (12), TfBD (11), TfBE (1), TfMD (3)). The gen frequ-
qucncies of transferrin were raund to be A =0.384, B =0.161, D =0.214,
M =0.223 and E =0.018.

Özet: Bu çalışmada Türkiye koyunculuğunun ıslah projeleri çerçevesinde,
yaygın bir ırk olan Akkaraman koyununun et verim kabiliyetinin artırılması ve
ülkemiz iklim şartlarına uyumlu bir ırk elde edilmesi amacryla Lalahan Hay-
vanalık Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen Akkaraman X Etçi Alman Karabaş
melezi (F.I) 56 adet koyunda hemoglohin ve transrerrin tipleri belirlendi.
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Hemoglobin tipleri için i :i oranında sulandırılan alyuvarlarııı parçalan-
ması ile oluşan hemolizat, transferrin tipleri için de serum kullanıldı. Hori-
zontal nişasta jel elektroforeci ile belirlenen Izemoglobin tiplai olarak 55 ko-
yunda HbB 1 koyunda HbAB bulundu. Alkali poliahilamit jel elektroforezi
ile_tespit edilen.transferrin tip olarak da 4'ü homozigot (TfAA (1), TfBB
(6), TfMM(3), TfDD(3)), 8'i heteıw:.igot (TjAB (7), TfAlıf(4), TfAD
(4), TfAE(I), TfBM(12), TjBD(1 ı), TfBE(1), TfMD (3)) olmak
üzere toplam 12 fenotip saptandı. Transferl'ine ait gen fi'ebms/arı A=0.381,
B =0.161, D =0.214, M =0.223 ve E -0.018 çek/inde bulundu.

Gh:iş

Dünya nüfusıın:ın çoğalmakta olması üretimin de her alanda art-
tırılmısını gerekli kılmaktadır. Bugün bu amaçla hayvancılık alanında
birçok araştırmalar yapılmakta, genellikle çevre ve iklim şartlarına
uyabilen genetik niteliklere sahip ırklar elde etme yoluna gidilmckte-
dir. Kan grupları ve biyokimyasal polimorfizmin uygulama alanına
girmesi bu konuda daha nitelikli çalışmalar yapılmasına olanak ver-
mektedir. Kan serum proteinlerinin analizi, ';nzim1crin çeşitli molekül-
leri ve biyokimyasal polimorfizmi hakkında yayınlar yoğun biçimde
sürdürülmekte ve yeni elektroforez teknikleri geliştirilmektedir.

Koyuneu.lukta da bu. amaçlar doğrultusunda birçok araştırmalar
yapılmış ve yapılmaktadır. Polimorf karakterlerinin çevre ve iklim
şartlarına uyum (8), döl verimi (9, 10) ve bazı hastalıklara direnç (3)
ile ilişkili olduğu şeklinde bildirimlere rastlanılmaktadır. Türlerin
iyileştirilmesinde bu ilişkinin bilinmesi istenilen özellikler doğruftusun-
da seçim yapılması için gereklidir. Bu nedenle ülkemiz hayvanlarının
polimorfik yapılarının incelenerek genetik parametrelerinin ortaya
konulması gerekmektedir.

Biyokimyasal polimorfizmin önemli iki üyesi hemoglobin ve trans-
ferrindir. Hem ve Globin.den kurulu bir kromoprotein olan hemoglo-
binin globin kısmı 2 alfa ve 2 nonalfa (rı.y) zincir içerir (15). Globulin-
deki bu farklılıktan dolayı hemoglobin yapısı polimorfik karakter gös-
terir. Koyunlarda pH 8..9 dolaylarında elektroforezde, hemoglobin
A, B ve bunların heterozigotları olan hemoglo bin AB tipleri bulun-
maktadır (15). HbA anat yönüne doğru HbB'den daha hızlı göç
eder. Erken yaşlarda ve fötal dönemdeki kuzularda HbA ve HbB ara-
sında Hbf (fötal hemoglobin) bulunur. Yine bun.lardan başka ancmik
koyunlarda HbC'nin bulunduğu, Yugoslavyada HbD tipinin varlığı
bildirimleri vardır (14, 16).
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Türkiye'de çeşitli ırk koyunlar üzerinde yapılan çalışmalarda
HbA, HbB ve HbAB tiplerinin bulunduğu bildirilmektedir (5, 13,
17, 18),

Beta globulin adı da HTilen demir taşıyıeısı olmaslIldan dolayı
daha çok transferl'in olarak adlandırılan kesim ise yine polimorfik
olup,tiplcrine göre demir bağlama kapasitesinde değişiklikler göster-
mektedir. Koyunlarda transferrin polimorfizmini ilk kez Ashton (I)
bildirmiştir. Bunu izleyen çalışmalarda transferl'in tipleri ile et verimi,
süt verimi, döl verimi gibi ilişkiler de incelenmiştir (2, '1, 1i, 12).

Elektroforetik alanda koyun transferl'in. ıipleri koyu bir bant ilc
ondan hızlı seyreden zayıf bir banda şekillenmektedir. Bu tipierin CIl

hızlı göç edeni A, diğerleri de B, C gibi hızlarına göre alfabetik sırayla
adlandırılmış tır.

Ülkemizde yapl!J.:-ı ç'alışmalarda bazı ırklara ait transfen'in tip-
leri belirlenmiş bulunmaktadır (5, 12, 17).

Bu araştırma Türkiye hayvancılığının ıslah projeleri çerçevesin-
de yaygın bir ırk olan Akkaraman koyunu ilc Alman Karabaş Etçi
koyunu melezierinde (FI) hemoglobin ve transfenin tiplerinin belir-
lenmesi düşüncesiyle ele alınmıştır.

Materyal ve Metot

Bu çalışma Lalahall Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde yetiş-
tirilen Akkaraman X Alman Karabaş ::Y1dezi(F i) koyunlar üzerinde
yürütüldü,

Hemoglobin tiplerini saptamak için EDTA'lı tüplere, transferl'in
tipleri için. de antikoaı.,'Ulansız tüplere Yer ml kan alındı.

Hemoglobin tiplerinin tayini için, önce alyuvarlar 3 kez SeiJm
fizyolojik ile yıkanmış ve daha sonra i: ı oranlIlda distile su ile he-
molize edilCı'ek hemolizat elde edildi. Transfenin tiplerinin tayini için.
ise antikoagulaıısız kan sarıtrifüjc edilerek senımu ayrıldı. Hemoglo-
bin tipleri için horizontal nişasta jel elektrofon'zi (7), transferrintip-
leri için ise poliakrilamit jel dektroforezi (6) kullanıldı.

Hemoglobin elektraforezi için tris EDTA tampon solüsyonu kul-
lanıldı. Bu solüsyon: Tris 22 g, Borik asit 1.5 g, EDTA 2 g saf su ilc
1000 ml'ye tamamlanarak hazırlandı. Bu tampon solüsyonııı'dan 25
ml üzerine 75 ml distile su konaı'ak jel solüsyor:.ı'. oluştıırulclu. 100 ml
jd solüsyonuna II g hidrolize ni~asta ka tılarak jclleşinceye kadar ısı-
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tllıp havası alınmış 0.4 X 1O~<16 cm genişliğindeki jel kaplarına dökü-
lerek soğumaya bırakıldı. Soğuyan jeller üzerine, 3 nolu Whatman
kağıtlarına eındirilen hnnolizat örnekleri tatbik edildikten sonra 300
Voltta 2,5-3 saat göçe tabi tutuldu. Bu süre sonunda ayrılan hemoglo-
bin bantlan okunarak değerlendirildi.

Transfen'in dektroforezi için kullanılan alkali poliaktilamit jel
elektroforezi:

Sol. A Sol. B Sol. c:
32 g akrilamit
0.8 g bis akrilamit
70 ml distile su

25 ını % 4'lük asetik asit200 mg am::ınyum persulfat
25 ml % i 8'lik tris 100 ml distilc su
150 ını Tcmed
75 ını merceptoethenol

Hazırlanan bu solüsyonlar yardımıyla 29 X 24'lük 2 cam plaka
arasın.a % 12'lik (22.4 mı Sol A. -.- 7,6 ml HıO -1- 15 ml Sol. B -i- 15
mi Sol. c) 14 cm, % 4'lik 1 ml Sol. A -: i ml Sol. B + 2 ml Sol.
C + ıo fl.l Temed ,- 4.1 ml H ıO) ve % 8'lik (3 ml Sol. A -i- 4.5
iiLI HıO .:.. 1.5 ml Sol. B-+-3 ml Sol. C -+- 7.5 {liTemed) olmak üzere
3 kademeli dökülerek jelleşmeye bırakıldı. Daha sonra jelleşen plaka-
lar üz~rine Whatman kağıtlarına cmdirilen serum numuneleri tatbik
edilerek 800 Voltta elektroforez gerçekleştirildi. Amido black ile bo-
yanarak oku ma işlemine geçildi.

Bulgular

Araştırmamızda kullanıla'''t 56 Akkaraman X Alman Karabaş
koyunu melezine ait helP.oglobin tipleri ve transferrin tiplerine aİt
sonuçlar Tablo i'de verilmiştir. Ayrıca Şekill'de hemoglobin tipleri
ve Şekil 2'de transferrin elektroforezine ait bantlar gösterilmektedir.

Tablo ı. Akkaraman X Alınan Karallaş Melezi koyunlarında Hcmoglo-
hin ve Transferrin tipleri.

I

Hay. i i Hay .. 1 i Hay. i Gen
H~Tipi ~ay. !~tip~ ~yı~ ~r~tip~ sayısı Frekanslar_ı_

HbA - Tf AA 1 Tf BMI 12 A 0.384
HbB 55 Tf AB 7 Tf BD II B 0.16]
HbAB 1 Tf A~1 '1- Tf BE 1 D 0.214-

Tf AD ,t Tf MM 3 M 0.223

ı I Tf AE 1 i Tf MD 3 E 0.018
Tf BB 6 Tf DD 3
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Şekil ı. Akkaraman X Etçi Alman Karahaş Melezi (Fı) koyunlarda he-
moglobin tipleri.

Fig. 1. The type of haemoglobin in Akkaraman X German Black headed
mutton e:rosses.

Şekil 2. Akkaraman X Etçi Alman KaraLa~ melezi (Fl) koyunlarda
transferriıı tipleri.

Fig. 2. The type of tramferrin in Akkaraman X Gerrnaıı Black headed
mutton erosses.
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Tabloda. görüleceği üzere Akkaraman X Etçi Alman Karabaş
Melezi koyunların 55 adedinde HbB tipi, 1 tanesinde ise HbA tipi
tesbit edilmiştir. Tf tipleri olarak da 4'ü homozigot (TfAA (1), TfBB
(6), TfMM(3) ve 8'i heterozigot (TfAB (7), TfAM (4), TfAD (4),
TfAE( Ij, TrEN! (12), TfBD (ll), TfMD (3) olmak üzere 12 fenotip
belirlenmiş tir.

Tartışma ve Sonuç

Sonuçlara göre Akkaraman X Etçi Almaıı. Karabaş YIelezi ko-
yunlarda lıemoglobin B tipinin yoğun olduğu görülmektedir. Araştır-
ma materyalini sağlıklı koyunlar oluşturduğımdan, <inemiklerde bulu-
nabildiği kaydedilen (I 5) HbC ve HbF'ye çalışmamızda rastlanılma-
mıştır. Doğrul'da (5) yaptığı çalışmada Akkaraman koyunlarda sade-
ce HbB'nin bulunduğunu bildirmektedir. Alman etçi Karabaş koyun-
Iannda da HbB'nin yoğun olduğu, HbA geninin ancak O.16 frekansta
bulunduğu bildirilmektedir (I 3). Bir mı.muneden HbA iipli hemoglo-
bini n çıkması da bu gepotipin etçi Alman Karabaş koyunundan kay-
naklandığı şeklinde açıklanabilir.

Transferrin tiplerine aİt tablo ve şekil 2 incekndiğinde bu koyun-
larda 4'ü homozigot TfAA, 'HBR TfDD, TfM!\,f ve 8'i heterozigot
TfBM, 'ffBD, TfAB, TfMD, TfME, TfBE, TfAE ve 'HAM olmak üze-
re toplam 12 genotip saptanmıştır. Tiplendirmder uluslararası stan-
dartlara göre değerlendirilmiş ve en hızlı seyreden banda TfA ve onu
takibeden bantlara sırasıyla, TfB, TfM, TfD, TfE olarak adlandırıl-
ıTuştır (12). Bu çalışmanın son.uçlarına göre TfBM ve TfBD'nin en
fazla bulund'..ığu görülmektedir. Bumı sırasıyla TfAB, TfBB, TfAD,
TfAM, TfMD, TfME, TfBD, TfAE, TfBE ve TfAA şeklinde sıralan-
maktadır. TfB, TfM ve TfD alelleri en fazla yoğunlukta bulunmakta
TfE aUeli ise en az yoğunlukta olup, TfEE'ye rastlanılmamıştır. Bul-
gulanmız Rah man (12) ve Doğrul 'un (5) bildirimlerine paralellik
göstermektedir.

Sonuç olarak hemoglobin ve transferrin tiplerinin belirlenmesi,
soy testi ve seleksiyon içi!ı önemli parametrelerdir. Hemoglobin tiple-
rinin fazla çeşitlilik göstermediği dikkaH~ alınarak kayıtlarda trans-
ferriııin de d'2ğerlendirilmcsinin uygulamayı daha güvenli hale geti-
receği kanısma varılmıştır.
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