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Elazığ Yöresinde Bulunan Koyun Irklarının Cinsiyete Göre
Eritrosit Arginaz Aktiviteleri ve Karşılaştırılması *
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Bu çalışmada Elazığ ili içerisinde Akkaraman, Morkaraman ve İvesi koyun ırklarının erkek ve dişi
cinslerinin eritrosit arginaz aktiviteleri karşılaştırılmıştır. Koyun ırklarından alınan kanların eritrosit
arginaz aktivitesi tiyosemikarbazid-diasetilmonoksim üre (TDMU) metodu ile ölçülmüştür.
Akkaraman ırkından aynı bakım ve şartlarda yaşayan 10 hayvanın kan örneği, Morkaraman ve
İvesi ırklarından ise 13 hayvanın kan örneğiyle çalışılmıştır. Çalışma sonucu tüm ırklar için dişi ve
erkek cinsiyetler arasında eritrosit arginaz aktivitesi istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı
bulunmuştur.
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In this study the erythrocyte arginase activity of male and female strains of Akkaraman,
Morkaraman and Awassi breed sheep located in Elazığ were compared. The erythrocyte arginase
activity of blood samples obtained from the sheep strains was mesured by the thiosemicarbazidediacetylmonoxime urea (TDMU) method. The blood samples obtained randomly from of 10
Akkarman, 13 Morkaraman and 13 Awassi strain animals were used in this study. The results
demonstrated that the erythrocyte arginase activity of male and female gender for all strains was
statistically significantly different.
Key Words: Arginase, erythrocyte, Akkaraman, Morkaraman, Awassi

Giriş
Arginaz, (L-arginin amidinohidrolaz; EC 3.5.3.1) organizmada ürenin
oluşturulmasında kullanılan son basamak enzimi olup hayvanların karaciğerlerindeki Larginini, üre ve L-ornitine hidrolizini katalizlemektedir (1, 2). Molekül ağırlıkları ise
39.200±400 dalton olan üç subünitenin birleşmesiyle meydana gelen trimetrik bir yapı
olduğu belirtilmiştir. Karaciğerde azotu, vücut sıvılarında en iyi çözünebilir ve toksik
olmayan formu olan üreye dönüştürerek, idrarla atılımını sağlayıp; hemeostasise
yardımcı olmaktadır (3).
Arginaz, üre döngüsünün olmadığı organ ve dokularda prolin, glutamat ve
poliaminin sentezlenmesi için gerekli ornitini sağlamaktadır. Organizmada poliamin
oluşturulmasında ilk enzim olan arginaz ile sentezlenen ornitin, ornitinde karboksilaz
enzimi yardımıyla putressine çevrilmektedir. Daha sonra putressin ise spermin ve
spermidinin biyosentezinde önemli roller oynamaktadır (4, 5).
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Arginaz enzimi fare, at, tavşan, sığır, köpek gibi birçok hayvan türünde çeşitli
miktarlarda bulunmakla beraber, çoğu bakteri türlerinde de keşfedilmiştir. Çok hücreli
canlılarda ve hayvanlarda dağılımı dokuya göre değişmektedir (6, 7).
Arginaz enzimi en çok üre döngüsünün gerçekleştiği karaciğer dokusunda
bulunmaktadır (8, 9). Bunun dışında memelilerde kalpte, kaslarda, böbreklerde,
beyinde, tiroid bezinde, bağırsakta ve meme bezi gibi organ ve dokularda da varlığına
rastlanmaktadır. Eritrosit, makrofaj, fibroblast gibi kan hücrelerde üre üretilmemesine
rağmen enzimin aktif olduğu belirlenmiştir. Özellikle sığır ve koyun eritrositlerinde
arginaz aktivitesi saptanmıştır (10, 11).
Çalışmada daha önce literatürlerce farklı dokulara göre değişkenliği gösterilen
arginaz enzim düzeylerinin, ilimizde bulunan çeşitli koyun eritrositlerinde cinsiyetleri
bakımından bir farklılık olup olmayacağının araştırılması amaçlanmıştır.
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Gereç ve Yöntem
Çalışma
için
Elet
Gıda ve
Hayvancılık
Kesimhanesinden 2-3 yaşlarında gebe olmayan aynı
bakım ve şartlarda yaşayan erkek ve dişi Akkaraman,
Morkaraman ve İvesi cinsi koyunlar seçilmiştir. Aynı
beslenme ve bakım koşullarında yaşayan ve kesim için
getirilen hayvanların vena jugularislerinden, heparinli
tüplere steril kanüllerle kan örnekleri alınmıştır.
Akkaraman cinsinden erkek ve dişi 10’ar örnek,
Morkaraman ve İvesi cinslerinden erkek ve dişi 13’er
örnek alınmıştır. Araştırma için kullanılacak kanlar kısa
süre içinde laboratuvara ulaştırılıp, 2500 rpm’de 5 dk
santrifüj edilmiştir. Tüplerin üzeri çizildikten sonra
plazma bölümü alınıp, geride eritrositlerin kalması için
ayrılmıştır. Eritrositler serum fizyolojikle (%0.9 NaCl)
yıkanıp daha sonra araştırmada kullanılmıştır.
Arginaz aktivitesi ölçümü için TiyosemikarbazidDiasetilmonoksim Üre (TDMU) yöntemi kullanılmıştır
(12). Diasetilmonoksim, üre ile direk reaksiyona
girmemektedir. Bunun için öncelikle asitli ortamda ısının
yardımıyla diasetil ve hidroksilamine hidroliz edilmiştir.
Diasetil, asit çözeltide üre ile muamele edilip sarı renkli
bileşik olan Diazin oluşturuldu. Meydana gelen sarı rengi
+2
kararlı yapmak için Tiyosemikarbazid ve Fe iyonları
kullanıldı. Daha sonra spektrofotometrede ölçülen optik
dansiteler değerlendirilmiştir.
İstatistiksel analizler için elde edilen verilerin
değerlendirmesinde
Windows
SPSS
programı
kullanılarak tüm grupların ortalaması ve standart
sapması bulunup t-testine tabi tutulmuştur.
Bulgular
Çalışmaya alınan ırkların cinsiyetlerine göre
arginaz aktivitesi dağılımı ve gruplar arası farkın
istatistiksel değerlendirmesi Tablo 1’de verilmiştir.
Akkaraman cinsi için erkek ve dişi kıyaslama
yapıldığında ortalama ve standart sapmalarındaki
farklılık anlamlı bulunmuştur (P<0.001). Dişi Akkaraman
cinsi koyunlarda erkeklere göre arginaz aktiviteleri daha
düşük bulunmuştur. Standart sapma değerleri de
ortalama değerleri gibi daha düşük seviyede
gözlemlenmiştir.
Morkaraman’da Akkaraman’ın aksine, dişilerde
erkeklere göre daha yüksek arginaz aktiviteleri
gözlemlenmiştir (P=0.019). 3 cins arasında en düşük
değerler bu grupta tespit edilmiştir.
Tablo 1. Irkların cinsiyetlerine göre arginaz aktivitesi
(Ünite)
Irklar

Grup

n

Ortalama±Std.Sapma

P

Akkaraman

Dişi
Erkek

10
10

242.72±19.53
332.28±28.05

P<0.001

Morkaraman

Dişi
Erkek

13
13

187.99±50.81
138.98±48.19

P=0.019

İvesi

Dişi
Erkek

13
13

296.47±52,51
249.12±54.19

P=0.033

14

F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg.

İvesi cinsinde ise cinsiyet arası farklılık yine
istatistiksel olarak anlamlı tespit edilmiştir (P=0.033).
Dişilerde erkeklere göre daha yüksek arginaz aktiviteleri
gözlemlenmiştir.
Tarışma
İnsan, sığır ve koyun eritrositleri üre döngüsü
aracılığıyla üre sentez edememektedirler. Buna rağmen
eritrositlerinde aktif olan bir arginazın metabolizması
olduğu çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir (13).
Gülen ve ark. (14) yaptığı çalışmada Akkaraman,
Dağlıç, Rambouillet ırklarının eritrosit arginaz aktivitesi
incelenmiş, değişik koyun ırkları arasında bu aktivitenin
anlamlı derecede farklı olduğu gözlemlenmiştir.
Akkaraman ırkı eritrositlerinde diğer ırklara göre daha
yüksek seviyelerde arginaz ölçülmüştür. Yine aynı
ırkların kuzularında yapılan ölçümlerde de benzer
sonuçlar bulunmuştur. Çalışmada da türler arası
farklılığın anlamlı gözlemlenmesi bunu destekler
niteliktedir. Buna ek olarak yine çalışmada türlerin kendi
aralarında erkek ve dişi cinsiyetlerinde de farklı
derecelerde anlamlılık gözlemlenmiştir.
Güner ve ark. (15) yaptığı başka bir çalışmada
gebelik döneminde, eritrosit arginaz aktivitesinde,
anlamlı bir düşüş tespit etmişlerdir. Bu düşüşte arginaz
aktivitesinde hormonal değişikliğin etkili olabileceği
yorumu
yapılmıştır.
Yine
gebelikteki
insan
eritrositlerindeki arginaz aktivite düşüşü de Özdemir ve
ark. (16) yaptığı çalışmayı destekler niteliktedir.
Çalışmada da erkek ve dişiler arasındaki farklılığın
dişilerin metabolik farklılığından ileri gelebileceği
düşünülmektedir.
Gebelikte ve doğumdan sonra Akkaraman ve İvesi
koyunlarının eritrosit arginaz seviyelerinin ölçüldüğü bir
başka ırklar arası karşılaştırmalı çalışmada Akkaraman
ırkına ait seviyelerin İvesiye göre anlamlı yüksek olduğu
belirlenmiştir. Gebelikteki dişilik hormonları salınımındaki
farklılık bu sonucu ortaya çıkarmış olabilir (17).
Çalışmadaki erkek ve dişiler arasındaki fark bu sebebe
bağlı olabilir.
Arginazın erkeklik ve dişilik hormonları üzerinde
etkili olup, seksüel disfonksiyon bozukluğu tedavilerinde
göz önüne alınması gerektiği literatürde söylenmiştir.
Bunu cinsel organlardaki L-argininin regülasyonunun
nitrik oksit sentezine neden olmasıyla açıklamışlardır
(18). Cinsiyet steroid hormonlarının nitrik oksit sentezini
ve arignaz aktivitesini değiştirdiği bilinmektedir (19).
Khaled ve ark. (20) arginaz inhibitörlerinin
farmakokinetik ve farmakodinamiklerinden bahsettiği
literatürde, α-diflorometilornitin (DMFO), Nω-hidroksinor-l-arginin (nor-NOHA) gibi kimyasal maddeler veya
salvianolik
asit
B
(SAB),
piseatannol-3-O-β-dglukopiranosid (PG) bitkisel kaynaklı maddelerden
etkilendiği gibi organizmanın kendi farklılığından,
cinsiyetinden ve çeşitli hastalıklar (astım, şeker, kanser,
diabet vb.) da ileri gelebileceğini belirtmişlerdir.
Çalışmada da buna benzer farklılıklar bulunmuştur.
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Kan glikozu seviyesinin eritrosit arginaz seviyesi
üzerine etkisinin incelendiği bir çalışmada, arginaz
aktivitesinden
sorumlu
bazı
yapıların
glikozillenebildiğinden kan glikoz seviyesiyle güçlü bir
ilişkisi olduğu söylenmiştir (21). Çalışmadaki erkek ve
dişi cinsiyetler arasındaki enzim aktivite farklılığı erkek
ve dişilerdeki kan şekeri düzeyi farklılığından
kaynaklanabileceği fikrini oluşturmuştur.

Şubat 2018

Sonuç olarak, daha önceki literatürlerde koyun
ırklarının cinsiyetlerine göre kıyaslayan çalışmalara
rastlanılmadığı için Akkaraman, Morkaraman ve İvesi
ırklarının cinsiyetleri eritrosit arginaz düzey farklılığı
hormonal
ve
metabolik
farklılıklarından
dolayı
değişkenlik gösterebileceği fikri akla gelmektedir. Elde
edilen sonuçların ileride yapılacak başka çalışmalara ışık
tutacağı kanaatindeyiz.
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