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ı. GİRİŞ 

Günümüzde sağlıklı ve dengeli hir şekilde beslenmede hayvansal 

proteinlerin ne kadar öne mli olduğu artık herkes tarafından bilinmektedir. 

Bedensel faaliye tlerin eksiksiz yapılahilınesi,_. sağlıklı, zeki, hareketli, kuv

vetli. üretken ve ve rimli olma ancak hayvansal besinlerin yeterli, dengeli 

ve devamlı tüketilmesi ile rnümkünLlür . 

Özellikle hayvan sal orijinli besinlerden et, organizmada hayati 

fonksiyonları olan ekzojen amino asitlerinden, B komplex vitaminlerinden, 

bazı minerallerden ve hilhassa demir bakımından zengin olması ne<leni ile 

yüksek değerli hesin maddelerinden olup sağlıklı beslenmede çok önemli 

bir yere sahiptir(64). 

Fakat bugünkü ekonomik koşullar nedeniyle dar gelirli , tüketici 

kesimi, sağlıklı yaşamları için yenilmesi gereken bu değerli protein kayna

ğını almakta zorlanmakta ve ucuz et arayışı içine girmektedirler. Buna kar

şın, bazı zayıf ahlaklı satıcılar toplumun dinine, kültürüne ve sağlığına 

uygun olmayan hayvan etlerini diğer kasaplık hayvan etlerine karıştırmak

ta veya kasaplık hayvan etleri adı altında satmaya çalışmaktadırlar(33). 

Ancak, bu gibi etleri kasaplık hayvan etlerinden ve kasaplık hayvan etleri

ni birbirinden ayırt etmek suretiyle hu gibi hilelerin önüne geçmek ve hal

kın sağlığını korumak mümkün olmaktadır. 
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Ülkemizde et ve ürünlerinin orijinlerinin belirlenmesinde serolo

jik bir yöntem olan presipitasyon tekniğinden yararlanılmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde et ve ürünlerinin orijinlerinin belirlenmesin

de tekrarlanabilir olması ve ucuz olması açısından elektroforetik yönte

melr kullanılmaktadır( 1 ,2, 16,52,53 55 ). 

Ülkemizde elektroforetik yöntem ile kasaplık hayvan eti türleri

nın belirlenmesi üzerinde birkaç çalışmaya rastlanmakla beraber, bu çalış

maların poliakrilamid jel disk elektroforez (tüp teknik) ile yapıldığı, stan

dart poliakrilamid jel elektroforez (slab teknik) ile yapılan bir çalışmanın 

olmadığı görülmüştür. 

Bu çah~ma ile be lli kasaplık hayvan türlerine ait etlerin ve bu 

etlerle karıştırılabilme olasılığı olan diğer bazı hayvan türlerine ait etlerin 

standart poliakrilamid jel ekktroforez yöntemi ile incelenmesi ve bu yön

temden ülkemizde ne ölçüde yc:1rarlanılabileceğinin belirlenmesi amacı ile 

yapıldı. 



2. LİTERATÜR BİLGİSİ 

2.1. F.t ve Ürünlerinin Orijinlcrinin Belirlenme Yüntcmleri 

Bugüne kadar et ve ürü ıı terinin l~f ij inlerinin bt!I i rlen mesi için 

pek çok çalışma yapılmış ve bunların sonucunda da çok sayıda değişik yön

temler geliştirilmiştir( 16,33). 

Öncelikle kemikli ve büyük parça halinde kesilmiş etlerin ayrı

mında kemik üzelliklerine göre anatomik yöntemden yararlanılır. Ancak 

kıyma yapılmış. yarı pişmiş veya karışık ürünler haline getirilmiş etlerin 

hangi hayvana ait olduğu hu yöntemle tespit edilememektedir( 16). 

Kesimden sonra derinin yüzülmesi sırasında karkasın etine yapı

şan kılların histolojik muayenesi ile şüpheli etin tür teşhisi olabilmekte

dir(61 ). Ayrıca derinin histolojik bakısı ile de tür tayini yapılahilmekte

dir( 11,22). 

Et ve ürünlerin in doıuna ve er ime nokta la r ı ile u I t rav iyole ışın la

r ına karşı gösterdikleri renk hassasiyeti dikkate alınarak fiziksel metodlar

la da etlerin orijinleri tespit edilmektedir. Gerek fiziksel ve gerekse kimya

sal metodlarla etlerin tür belirlenmesinde birtakım zorluklarla karşılaşıl

maktadır(50). 
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Et ve ürünlerinin orijinlerinin belirlenmesinde ülkemizde en çok 

serolojik olarak presipit:ısyon yönteminden faydalanılmaktadır(6). 

2. l. 1. Serolojik Yöntem 

Bu yöntemin esası antijen-antikor reaksiyonuna dayıınmaktadır. 

Antijen, bir organizmaya verildiği zaman kendine karşı özel olarak tesir 

eden ve antikor denilen maddelerin teşekkülüne sehep olan maddelere 

denilmektedir. Besin maddelerindeki proteinlerin saptanması için hu şekil

de hazırlanmış serumlardan yararlanılmaktadır. Tayin edilmesi istenen pro

tein maddesinin kolloiJ:ıl çözeltisi aynı protein cinsi ile h:ızırlanmış anti

kor içeren serumla karıştırılırsa hir ~·ükelti oluşmaktadır. Bu nedenle rec1k

siyon prcsipitin reaksiyonu olarak da isimlendirilir . Antikor oluşturan inti

jene presipitinojcn ve antikora da presipitin denilir. Presipitinojen ile pre

sipitin bir araya geldiğinde hir çükclti (prcsipitat) meydana gelmektedir. 

Presipitinojen olarak kan, kan serumu, et ve doku ekstraktlarınd:ın yararla

nılır(44 ). 

Presipitan serum elde ctlilmcsindc genellikle tavşan kullanılmak

tadır. Presipitinlerin etkisi antikor tabiatında olduklarından üze! olup bu 

yüzden en kuvvetli olarak antijenin kaynaklanJığı hayvan cinsinin protein

leri ile reaksiyon (homolog çökme) vermektedirler. Ancak bunun yanında 

birhiri ile yakın akraba cinslerinin proteinleri ile çökmeler (heterolog çök• 

me) olabilmektedir. Örneğin, köpek ile tilki veya insan ile maymun gibi 

yakın cinslerin proteinleri emin bir şekilde birhirinJen ayırt edilememekte

dir(6 ). 

2.1.1. 1. Presipitin H:ılka Metodu ( Uhlenhut Metodu) 

Bu metod, küçük tüplerde antijen ile presipitan serumu üst üste 

birbirine karıştırılmadan konarak iki sıvı arasında en çok 30 dakika zarfın

da gri-beyaz bir presipitasyon halkasının oluşup oluşmadığının tespit edil

mesi esasına llayanmaktadır(6). Bunun için hemoliz veya aglütinasyon tüp

leri kullanılabilirse de en çok 0.5-0.8 cm çapında ve aşağı kısmı daha incel-
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tilmiş tüplerin kullanılması tercih edilmektedir. Tüplere ünce ekstraktın ve 

daha sonra antiserumun konulmasıyla, reaksiyon daha belirgin biçimde 

oluşmaktatlır(26). Antiscrumun tüp içerisine yavaş akımını sağlamak ama

cıyla kullanılacak pastür pipetinin ucu mümkün olduğu kadar inceltilmesi 

gerekmcketdir. Reaksiyon siyah bir zemin karşısında okunursa, presipitas

yon halkasının görülmesi kolaylaşınaktadır(6). 

2.1. 1.2. Agar Jel Difüzyon Metodu 

Bu metod donmuş agar veya jelatinin diffüzyon yeteneğinden 

yararlanarak, antijenlc antikorun karşı karşıya getirilmesi esasına dayan

maktadır. Bir antijen ve huna homolog olan antikor bir agar jelintle hirhir

ler ine doğru yay ıld ıklar ı zaman. op ti ma I birleşme bülgesi ıale bir pres ip itas

yon çizgisi oluşturmaktadırlar. Ounu gerçekleştirmek için de ya çift difüz

yon metoı.lu veya tek (basit) difüzyon metodu kullanılınaktadır(JJ) . Çift 

difüzyon metoı.luntla donmuş agar veya jel plağı üzerinde birbirine aynı 

uzaklıkta bulunan deliklere ayrı ayrı konulan presipitan serum ve antijen 

reaksiyona bırakılmaktadır. ı\gar jel i~·inde açılan deliklere konan antijen 

ve antikor birbirine doğru y.ayılarak karşılaştıkları yerde çökmekte ve opak 

bir çizgi olarak görülmektedir. Tek veya basit difüzyon metodunda agar 

veya jelatinin sıvı halde iken içine ya antikor veya antijen ilave edilerek 

tüplerde veya özel plaklarda bloklar halinde dondurulmaktadır. Sonra hu 

plak ve tüpler, presipitan serum ilave edilmişse antijenin çeşitli dilüsyonla

rıyla, antijen ilave edilmişse presipitan serumla reaksiyona bırakılmakta

dır. Sıvı halde bulunan ve sonradan ilave edilen madde, donmuş kısma 

temas ettikçe presipite olmakta ve beyaz bir halka meydana gelmekte

dir(G,33,44 ). 

Serolojik yöntem taze, donmuş ve salamura et ve ürünlerinde iyi 

sonuçlar vermesine karşın. ısı işlemi gürmüş et ve ürünlerinde uygulanması 

sınırlıdır(26). Ayrıca çok yakın türlerin ayrımında oluşan çapraz reaksiyon

lardan dolayı güçlükle karşılaşılmaktadır. Bu yöntemde kesin sonucu söyle

mek için her zaman uygun antiserumun varlığı gerekmektedir(3, 16,33). 
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2. 1.2. Elektroforeıik Yöntem 

Bu yöntem elektrik yüklü parçacıkların elektriksel hir alan içeri

sinde farklı hareket etmeleri esasına dayanmaktadır. Et türlerinin elektro

foretik yöntemle belirl e nmes inde genellikle etin suda çözünen miyojen pro

teinlerinden faydalanılmaktadırp. U.19,31) . 

Elckıroforeıik yüntenıde analiz edilecek örnekler d estek ortam 

üzerine uygulanmaktadır . Örnekler hu faz üzerinde adsorhe olarak yürü

mekte ve ayrılma gerçekleşmektedir. Destek ortam olarak genellikle Poli

akrilamid jel. agar jel, nişasta jel. SDS-poli:ıkrilamid jel. üre-poliakrilamid 

jel kullanılmaktadır( I0.J6 . . '\8 ,49,58,51J) . 

E le ktrik akımını il e tm e k ve e lc ktroforez s üres inde oluşacak pl-l 

değişmeleri n i tampo nlamak iç in he r zama n pH's ı b e lli tampon çüze ltileri

ne ihtiyaç duyulmak tadır(33 ) . Tampo n ~·özeltisi o larak t r is, ase ta t , bo rat, 

fosfat çözeltiler inde n yararlanılır(3 3 , 44 ) . 

E le ktrofore tik yü nte rn tüp ( di sk) ve s lah (standa rt) j e l t ekniği 

olmak üzere iki şek i lde uygulanır . Disk j e l e le ktrofo r ez yö nte minde e lek

troforetik ayrılma ufak bir poliakrilamid jel kolonu içerisinde gerçekleş• 

mektedir. 6 mm iç çapında 80 mm boyundaki cam bir horu içerisinde oluş

turulan jel alttan ve üstten iç kısımlarında bulunan t.ımpon çözeltilerle 

temasla olmaktadır. Tüpün üst ucuna ayrılması iste nen karışım uygulan

makta ve elde edilen elektroferograınl:ır maddder boyandıktan son·ra deği• 

şik diskler halinde ortaya çıkmaktadırlar(J,4 ). 

Slab jel ele ktroforezdc hazırlanan jel iki düzgün cam tabaka ara

sına değişik kalınlıklarda (_l-6 mm) dökülmekte, yatay ya da dikey olarak 

kullanılmaktadır. Örnekler jel üzerine oluşturulan bölmelere uygulanmakta 

ve e lde edilen elektroferogramlar boyandıktan sonra protein handları gürü· 

nür hale gelmektedir(56). 

Besinlerdeki prote inlerin ele ktroforetik analiz yoluyla saptanma-
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sı hesin maduelerinin kontrollerinde son 30 senede artan hir şekilde kulla

nılmaktadır. Bugün pek çok ülkede resmi analiz yöntemi olarak kabul edi

len elektroforez, özellikle ikinci dünya savaşından sonra büyük gelişme gös

termiş olup, haşla hiyokimy:ı olmak üzere geniş hir kııll:ınıın al:ını hulınuş

tur(J,4.5). 

1960'da Thompson(59) tarafından, suda çözünen halık eti prote

inlerini. nişasta jeli üzerinde ayırarak Jeğişik şiddetlerde boyanan protein 

handları dizisi veren tekrarlanabilir ilk elektroforetik tür tayini yöntemi 

uygulanmıştır. 

Daha sonra hu yöntemde bazı değişiklikler yapılmış(58) ve bu 

yöntemin gelişti rilmiş şekli halıklar<la nişasta jel e lektroforezi ile resmi 

tür tayini yöntemi olarak A.O.A.C (Association of Official Analytical Che

mists) tarafından kabul edilmiştir(48). 

1959 yılında Davis ve ark.(5) tarafından poliakrilamid jel disk 

elektroforez yöntemi bulunmuştur. Daha sonra aynı araştırıcılar tarafın

dan geliştirilen bu yöntemden pek çok ülkede tür saptanmasında yararlanıl

maya başlanmıştır(5 1 ). 

Payne(52) tarafından yapılan hir çalışına<l:ı poliakrilamid jel disk 

elektroforezinin nişasta j el elektroforezinden daha kullanışlı olduğu ve 

daha az zaman altlığı tespit edilmiştir. 

Poliakrilami<l jel disk elektroforezi ile incelenen 22 balık cınsı

nin birbirinden ayırtedilebildiği saptanmıştır(37,40 ,43,60). 

Poliakrilaınid jelden başka selüloz poliasetat şeridi ile yapılan 

elektroforez yöntemi yardımıyla da balıklarda cins tayini yapllmakta

dır(34,35). Balıkların cins tayini için selüloz poliasetat şeridi ile yapılan 

elektroforez yöntemi, Association of Official Analytical Chemists 

(A.O.A.C.) tarafından resmi yöntem olarak kabul edilmiştir(48). 



8 

Poliakrilamid jel disk elektroforez sadece çiğ balıkların değil 

aynı zamanda pişmiş balıkların ayrımına da hizmet etmektedir. Yapılan 

çalışmalarda bunun için sadece birkaç gram balık eti kullanılmakta ve piş

miş balıkların p_roteinlerinin ekstre edilmesinde üre çözeltisinden yararla

nılmaktadır ( 40,41,42,4 7). 

Höyem ve Thorson(2 l) tarafından poliakrilamid jel elektroforez 

yöntemi uygulanarak hayvan türlerinin etleri teşhis edilmiş ve bu etler vası

tasıyla hayvan türlerinin tespit edilmesinde myoglobin bandlarının tercih 

edilmesinin da ha güvenilir olacağı vurgulanmıştır( 16, 21). 

Besin maddeleri analitikçileri tarafından etlerin elektroforetik 

tür tayini için izoelektrik odaklama = IEF (Isoelectric focusing) yöntemin

den de faydalanılmıştır. Bu yöntem izoelektrik noktaları birbirinden farklı

lık gös teren proteinlerin, poliakrilamid veya agar jeli üzerinde oluşturul

muş bir pH gradientinde ayrılması esasına dayanmaktadır. IEF, araştırıcıla

rın kendi döktükleri poliakrilamid jel (PAG) plaklar üzerinde veya piyasa

dan temin edilen hazır plaklar üzerinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu yön

temle et ve balık türlerinin tespiti birçok araştırıcı tarafından gerçekleşti

r ilm işt ir(2 7 ,28, 38, 3 9 ,57 ). 

14 sıcak kanlı ve 17 soğuk kanlı olmak üzere 3 l hayvan türünün 

iskelet kaslarının sulandırılmış ekstraktlarının tesbiti poliakrilamid jel 

iozelektrik focuslama (PAGIF) ve Agar jel izoelektrik fokuslama (AGIF) 

yöntemleri kulanılarak Kaiser ve ark.(29,30) tarafından saptanmıştır. 

Poliakrilamid jel izoelektrik fokuslama yöntemiyle ikili et karı

şımlarının kantitatif ve kalitatif tayinleri mümkün olabilmekte ve protein 

elektroferogramlarının densimetrik değerlendirmesinde, biri en az % 2-5 

oranında olsa bile kantitatif olarak tespit edilebilmektedir(3 l). 

Wreede ve ark.(63)'nın araştırmasında elektroforetik yöntemle

rin sosis, salam gibi ısı _ işlemi görmüş et ürünleinde uygulanabildiği, ancak 

uzun süreli ısıtmanın elektroferogramlarda düzensiz bandlar oluşturduğu 

.. lı 
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bildirilmektedir. 

Elektroforetik yöntemlerden, hayvan ve balık türlerinin tespit 

edilmesinden başka patates ve buğday çeşitlerinin belirlenmesinde de 

yararlanılmaktadıre46). 12 değişik patates cinsi_nde bulunan 42 protein ve 

21 inhibitör ile değişik patates cinsleri ayırtedilebilmektedir(30). 

Uraz(62)'ın yoğurda işlenen değişik tür sütlerin poliakrilamid jel 

elektroforez yardımıyla gerçekleştirdiği çalışmasında, gerek inek ve keçi 

sütlerinin gerekse bunların çeşitli oranlarındaki karışımlarının yoğurda 

işlenmesi sırasında kazein fraksiyonlarında çiğ süte bir takım değişiklikle

rin ortaya çıktığı bildirilmektedir. 

İmre ve Bilgiç(23)'in, bazı sert ve yumuşak buğday çeşitlerinin 

suda çözünen pro-teinle rinin poliaicrilarn id jel disk: -e1ektroforezi ile incelen

diği araştırmasında, elde edilen elektroferogramların bu iki buğday çeşidi 

nin birbirinden ayrılmasına imkan sağladığı ifade edilmeketdir. Aynı araştı

rıcılar tarafından yapılan başka bir çalışmada(24 ), inek, koyun ve keçi süt

lerinden aynı yöntemle elde edilen protein bandlarının cinse özel olduğu 

ve bu sütlerin poliakrilamid jel disk elektroforez yöntemi ile teşhis edilebil

diği bulgularında kaydedilmektedir. 

2. 1.2. 1. Elektroforezin Temel Prensipleri 

Viskoz bir ortamda (sıvı veya jel) elektrik yükle bir (Q) parçacı

ğın, elektriksel alanın (E)_ etkisiyle göçe zorlanması olayı genel olarak 

elektroforez olarak tanımlanmaktadır. Parçacık göçüne sabit bir hızla etki 

eden itici kuvvet (K), parçacığın vasatla üstesinden gelmesi gereken sürtün

me direncine (f) eşit olmaktadır. Bu itici kuvvetin parçacığın elektrik yükü 

ve elektrik alan kuvveti ile doğru orantılı olduğu gösterilmektedir( 45). 

K = Q.E Q.E = f 

Sıvı elektrofon;zde, sürtünme direnci Stokes kanununa uymakta

dır. 

f = 6 1HV1] 



r = parçacık yarıçapı 

V = parçacık hızı 

77 = vasatın viskozitesi 

Dolayısıyla Q.E = 67rrvt] 

Buratlan parçacık hızı 

Q.E 
V=---

<ı 1r ıv17 

Uir parçacığın dcktroforetik ıııohilitcsi tın) ısc şu şekilt.Je ifade 

etlilir. 

d V Q 
ın · = - = = 

tE E 61rrv17 

<l = parçacığın t zamanındaki güç uzaklığı 

cm2 

'volt. sn. 

Bu eşitliklerde görüldüğü gihi mutlak mohilite , ölçülen göç uzak

lığının elcktroforez zamanına ve uygulanan elektrik alan şiddetine bölün

mesiyle elde edilir. Göç uziıklığı mobiliteye eşit olmayıp sadece bununla 

orantılı olur . Deneyler aynı şartlarda yürütüldüğünde göç uzaklıkları 

direkt olarak karıştırılabilmektedir. Bunun için birçok araştırmacının 

sonuçları hağıl nıohiliteler olarak verilınekte<lir(4.5). 

Alan şiddeti (E), akım yoğunluğunun (j) (Amper/cm 2) spesifik 

iletkenliğe x (O- 1 • cm - 1) oranına e~İt ott1uı1,untlan 

E = 
J 
X 

[volt ı 
cm 

eşitliğinden yararlanarak parçacık hızı ayrıc.ı aşağıdaki formülde olduğu 

gibi de ifade edilebilir( 45 ) . 



ınJ 
V = Eın = -

X 

1 1 

Parçacık hızı. akım şiddeti ve par<;acık mohilitesi ile spesifik direncin bir 

fonksiyonu olmaktadır. Ayrıca parçacık mobilitesini etkileyen başka faktör

lerin c.Je olduğu helirtilnıiştir. Örneğin, tampon çözeltinin pll'sı, zayıf asit, 

zayıf haz veya :ıınfoter karakterdeki iyonun dissosiy:ısyon derecesine etki 

edip hunun net yükünü hclirkmcktcdir. Tampon \"ÜZcltinin iyon kuvveti 

ise , iyonun net yükünü t!fcktif yüke indiren clcktrokinctik potansiyeli belir

ler. Mohilite yaklaşık olarak iyon kuvvetinin kareküküyle ters orantıl ı 

bulunmaktadır( 4 5 ). 

Tampon çözeltisinin düşük iyon kuvveti, yüksek göç hızına izin 

verdiğinden ısı oluşumu düşmektedir. iyon kuvveti yüksek olduğunda ise 

güç hızı yavaşlamakta ve hu da ısının artmasına neden olmaktadır. Ancak 

bu <lurumda bandlar belirgin olarak görülmektedir. 

İyon kuvveti(µ) aşağıdaki formül ile ifade edilir(45). 

1 
ı=n 

µ = ı.: CjZ? 2 
i = 1 

ci = çözeltide bulunan iyonlardan lıcrhiriııiıı nıolar konsantrasyonu 

zi = bunların elektrik yükleri 

Uygulanan e lektr'ik akımı jelde meydana gelen ısı ile sınırlanır. 

Sıcaklığın artması ile iyonik mohilite ve serbest difüzyon artmakta ve bu 

sırada vasatın viskozitesi ise azalmaktadır. Mohilite, ısının her derece yük

selişinde yaklaşık % 2.4 oranında artmaktadır. 

Bütün elektroforetik yöntemlerde oluşan ısının ortamdan uzak

laştırılması en önemli problemlerden birini teşkil eder. Elektroforetik orta

mın soğutulması vasatın kalınlığına bağlı olarak vasat tabakaları arasında 
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ısı farkının oluşmasına neden olur. 

Bu fark ayrılan bantlarda az veya çok eğrilikler oluşturmakta-

dır(45). 

Açıklamalardan çıkan sonuçlar kısara üzetlenet:ek olursa elektro

foretik göç: parçacığın büyüklüğü, şekli. konsantrasyonu, elektrik yükü, 

hidratasyon ve dissosiyasyon derecesi, vasatın viskozitesi, pll derecesi, 

sıcaklığı ve iyonik kuvveti. uygulanan elektrik alan kuvveti ve göç süresi 

gibi birçok değişkene bağımlı bulunur. 

Elektroforetik ınohilite, göç hızı, alan ku vve ti , tampon çözeltinin 

pH değeri ve iyon kuvveti arasındaki ilişkiler hem serbest akım ve h e m de 

taşıyıcı fazlı elektroforezde aynı ölçüde etkili olın:ıktadır(45). Taşıyıcı faz. 

lı ortamda yapılan elektroforezde huıı:ı ek olarak mobilite ve ayrılmanın 

keskinliği, adsorpsiyon, taşıyıcı materyalin homojenitesi ve değiştirme 

kapasitesi, emme tesiri, ısınma, buharlaşma durumu ve elektroozmoz gihi 

faktörlerden etkilenmektedir. 

2. 1.2.2. Standart Poliakrilamid Jel Elektroforez (PAGE) 

Standart poli:ıkrilarnid jel elcktroforez yöntemi en iyi şekilde 

Raymond(54) tarafından inşa edilen ve Stegemann ik arkatlaşları(56) tara

fından dizayn edilen PANTA-PHOR aleti ile gerçekleştirilmiştir. Bu alet l 

mnı'den 10 ınm'ye kadar olan jeller ve 3 mm kalınlıktaki ikiz jeller için kul

lanı la bilm e ktedir( 5 6 ). 

M o I ek ü I ağırlığı 1 (J.l' den 1 ()6' ya kati ar o I a n m o I ek ü ilerin ayrımın -

da genellikle tercih edilen bu yöntemle meydana gelen bandlar, disk jel 

elektroforeze göre daha düzgün ve daha net görünmektedirler( 13,56). 

Aynı jel üzerinde çok sayıda örnek analiz edilmekte, paralel ilerleyen 

örnekler arasındaki ilişkiler kolay gözlenmekte ve birbiri ile aynı anda kar

şılaştırma yapılabilmektedir. lşleınin ilerlediğini ve bittiğini anlayabilmek 

için bandları oluşturacak mole küllerden daha küçük molekül ağırlığına 
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sahip bir boya konmaktadır. Elektroforez işleminden sonra handların görü

nür hir duruma gelebilmesi ve elektroferogramların ortaya çıkması için jel 

boyanmaktadır( 3 ,4,3 3). 

Yapılan çalışmalarda hin,·ok sıcak ve soğuk kanlı hayvan türünün 

standart poliakrilamid jel elektroforez yöntemi ile teşhis edildiği hildiril

mektedir(7, 12, 13, 14, 16). 

120°C'a kadar ısıtılmış etler, t:ıze etler. kaynatılmış etler ve et 

sularında da yöntemin denendiği. hunun sonucunda ısıtma işleminin elek

troferograınları etkili bir ş<:kil<le tlcğiştirdiği, fakat huna rağmen değişik et 

türleri :ırasıntlaki farklılıkların imkan dahilinde olduğu hildirilınekte

dir(7). Aynı çalışmada at etinin karışım halindeki et sularında % 1, taze et 

karışıınlarrnda ise% 5'e kad:ır tespit edildiği gösterilmektedir. 

Standart poliakrilamid jel elektrofornz ytintemi ile sadece prote

inlerin değil enzimlerin de tespit ediltliği ve tür tayininde bundan faydala

nıldığı Heinert ve ark.( U) tarafından hildirilınektedir. 

Yapılan bir çalışmada( 14) standart poliakrilamitl j e l elektrofore

zi yarı.lımıyla elde edilen enzim banc..lları ile yakın akraba türlerinin dahi 

ayrılabildiği belirtilmekte ve bu yöntem kullanılarak geyik ile karaca etinin 

hirhirintlen ayırtedildiği hulgularında kayde<lilınektedir. 

2.1.2.2.1. Poliakrilamit.l Jelin Yapısı ve Oluşumu 

Poliakrilami<l jel, monomer akril:ımit.1 (CH2 = CH- CO- NH.2) 

ile çap_raz bağlayıcı ajan N,N' - metilen - his- akrilamidin (Bis) (CH2 = 

CH-CO-NH-CH 2-NH-CO-CI-I = CH2) polimeriz:ısyon ve çapraz bağ

lama ürünüdür. 
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A B C 

Şekil J. Poliak.rilamitl jdiıı oluşma ıııckcıııizması 

Başlangıçta (Şekil I A) monomer akrilamid molekülleri yanyana 

polimerleşerck düzensiz yapıda polimer zincirleri oluşturmaktadır. Poli

ınerlcşınc ilerledikçe hifonksiyoncl hilqik IJis, polimer zincirlerin arasına 

çapraz bağlayıcı olarak yerleşmekte ve diğer zincirlerin uçlarındaki serbest 

fonksiyonel gruplarla reaksiyona girerek jelin üç boyutlu ağsı yapısını oluş

turmaktadır {Şekil 28 ve C)(45). 

Jelin kimyasal yapısı Şekil 2'de görülmektedir. 



1 

yH2 
NH 
1 

90 
-cn2-cH-

Şekil 2. Poliakrilamid jeliıı kimyasal yapısı 

Akrilamidin Bis'e olan ağırlık oranı l0'<lan küçük ol<luğunda 

kolay kırılabilen, katı ve opak hir jel elde edilmektedir. Bu oran l00'den 

büyük ol<luğunc.la ise jel yumuşak olmakta ve kolayca kopabilmektedir. Elas

tiki ve tümüyle şeffaf jeller, hu oran yak la şık 30 olduğunda elde edilmekte

dir. Bu jellerde akrilanıid konsantrasyonunun ua % 3'uen uaha yüksek 

olması gerekmeketdir(45). % 1.5-60 konsantrasyonda akrilamid ve % 

0-0.625 Bis konsantrasyonlarında jel yapımı denendiği ve akrilamid % 

2 ' den. Bis konsantrasyonu ise % 0.S'den daha düşük olduğunda jelin oluş

madığının görüldüğü hildirilmektedir(45). Elastik bir jel oluşturmak için 

bir yandan akri lamid konsantrasyonu arttırılırken, diğer yandan Bis kon-
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santrasyoııund:ı bir azaltma gerektiği helirtilmektedirp,45). 

Bunun için % 5-20 konsanlr;ısyontlaki jellerin bileşenlerinin 

hesaplanmasında kullanılabilen şu formül ünerilmektedir(45). 

C "' <>.5 - 0.1 T 

2.l.2.2.2. Polimcrizasyon 

Elektroforez işleınin<le, poli:ıkrilamidin polimerizasyonu ıçın 

genellikle aşağıdaki katalizör maddeler kullanılmaktadır. 

a) Amonyum pcrsülf:ıt / N.N.N' ,N' -tetramctilendiamin (Te-

med) , 

h) Amonyum persülfaı/1-dimetilaın.inopropioniıril (DMAPN), 

c) Amonyum persülfat/DMAPN/sodyunı si.ilfit, 

d) llidrojenperoksit/dcnıir si.ilfat/:ıskorhik asit, 

e) Rihoflavin/Temc<l 

Tersiyer alifatik aminlerin, örneğin TEMED veya DMAPN'in 

düşük konsantrasyonları hile polimcrizasyonu hızl:ın<lırm:ıkt:ıdır. Bunla<lan 

TEMED, DMAPN'e güre daha aktif olmaktadır. Amonyum persülfatın, saf 

olarak elde edilebilmesi, 0°C'tle stahil olması ve moleküler oksijen oluştur

ma eğiliminin az olması nedeniyle tercih edilmeketdir. Kullanılan hu sis

temlerin, jelin seçilmiş tampon şartlarını, elektriksel iletkenliğini ve visko

zitesi n i ueğişt i rmemes i gerekmektedir( 4 5 ). 

Kimyasal polimerizasyon, serbest monomer radikallerden başla

maktadır. bu ra<likaller, persülfaııan ortamdaki hazın (TEMED) katalitik 

etkisi sonucu oluşan serbest oksijen radikalleri tarafından oluşturulur. 

TEMED ve DMAPN serbest hazlarına ihtiyaç olduğundan polimerizasyon 

di.işük pH'lar <la tamamen önlenehilmekte<lir. Moleküler oksijen, soğutma 

ve kirlilikler (örneğin metaller) kimyasal polimeriz:ısyonu etkilemektedir. 

UV-Spektrofotometrik yöntemle, polimerizasyonun başlangıç hızının amon-
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yum persülfaı konsantrasyonunun karekökü ile orantılı olduğu bulunmuş

tur. pH 8.8'de % 7 .5'luk akrilamid çözeltisinde reaksiyon hızı başlangıçta 

yavaş olup. sonra birden artış göstermekte ve tekrar yavaşlayarak yaklaşık 

30 dakikada polimerizasyon tamamlanmakladır. pli 4.J'de polimerizasyo

nun başlangıç hızı çok daha yavaştır ve hundan dolayı polimerizasyon yakla

şık 90 dakikada lamaınlanınaktadır . Bu süre 5 mM sodyum sülfit çüzellisi 

ilave edilerek kısallılahilıııckledir( 45). 

Yüksek konsantrasyonlu vı.:ya geniş çaplı jellerin poliınerizasyo

nu sırasında ısı oluşması. jelde çüzünen gazların etkisiyle yarıkların meyda

na gelmesine ve jelin oluşturulduğu kabın iç yüzeyinden ayrılmasına neden 

olmaktadır. Bu etki çözeltinin ısısının polimerizasyondan önce yaklaşık 

6°C'ye düşürülmesiyle azaltılmaktadır . 

Persülfatla kimyasal poliıııcrizasyonun aksine rihoflavinle foto

kimyasal polimcrizasyon için eser miktarda moleküler oksijen gerekmekte

dir. Ribofl:ıvinin fotodckompozisyonu ve serbest radikallerin oluşması, 

ancak moleküler oksijenin başlangıçta ortamda bulunması ile mümkün ola

bilmektedir( 45 ). Başlangıç monomerlerin i su yeri ne glise rol. t!t ilenglikol, 

konsantre üre veya sakkaroz c;özeltilerinde çözerek de jel hazırlanmakta

dır. 

2. 1 .2.2.1. Jelin Moleküler Eleme Etkisi 

Sıvı elektroforezlerinde taşıyıcı materyal kullanılmadığından 

elektrik yüklerine göre ayrılan parçacıklar, elektrik akımı kesildiğinde 

yeniden karışmaktadırlar. 

Kağıt elektroforezinde taşıyıcı materyal olarak kullanılan kağıt 

sadece destekleyici olarak gürev yapmakta ve ayırma olayına etkisi çok az 

olmakt:ıdır(45). 

Taşıyıcı materyallerden biri olan jeller sıvı vasatdan yüksek vis

koziteleri ve yüksek sürtünme dirençleri nedeniyle fark göstermektedirler. 
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Bu destekleyici vasat sadt•ce difüzyonu azaltmakla kalmamakta, aynı 

zamanda gü~'l'll parçacıklara, p:ırçank hüyüklüğiinl' h;ığlı olarak karşı etki 

güstermekte ve aktif olarak ayrılma olay ına da katılmakıatlırlar. Örneğin. 

nişasta jellerinde hemoglohin-haptoglobin komplt::ksinin ınohilitesi hu 

kompleksi oluşturan proteinlerin mohilitelerintlen daha az olmaktadır. 

Jellerin farklı büyüklükteki molekülleri ayırma özelliği, büyüklük 

eleme kapasitesi olarak tanımlandığından bu olaya moleküler eleme etkisi 

denmektedir . 

Kağıt elektroforezinde moleküler eleme etkisi olmadığından 

yukarıda verilen örnekteki kompleksin mohilitesi kendisini oluşturan prote

inlerin mobiliıeleri arasında olmaktadır. 

Nişasta ve Poliakrilanıid jcllerde nwleküllcrin farklı büyüklükte 

olması ayırmada bir üstünlük sağlamasına rağmen ag:ır jellcrue hunun etki

si çok az olmaktadır . ı\sid (izclliktcki hir polisakkarit olan agardan yapılan 

jtdlerin bir diğer dezavantajı. alkali özt'lliktcki tampon çözelti kullanıldı

ğında birçok ayrılma problemine tıl'dcn ol:ın, elcktroozmot ik akımlar güs

termesiuir( 45 ). 

Sentetik bir polimer olan poliakrilamid ile daima homojen ve 

aynı özellikte jeller elde edilebilmesine rağmen tabii hir madde olan nişas

ta ile aynı sonucu elde etmek zor olmaktadır. Bundan başka poliakrilamid 

jel ağının yoğunluğu nişasta jeline kıyasla daha geniş bir alanda değişken 

olup, bu özellik poliakrilamid jetlere birçok ayrılma probleminin çözümü 

konusunda üstünlük sağlamaktadır. Sentetik bir polimerizasyon ürünü olan 

poliakrilamid jel, kimyasal yünden stahil ve inert olması, saydam olması, 

değişik por büyüklüklerinde oluşturulabilmesi, adsorpsiyon ve elektroozmo

tik akımlar göstermemesi. sıcaklık ve pH değişikliklerine dayanıklı olması, 

pek çok çözücüde çözünebilmesi gihi özelliklerinden dol:ıyı diğer jetlere 

tercih edilmektedir. 
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3. MATERYAL VE METOO 

3. 1. MATERYAL 

3.1.1. Et Örnekleri 

Materyal olarak 50 sığır. 22 koyun ve 10 keçi eti Lefkoşe bele<li

y e nH.: z ha h a s ı n da n . 1 2 ti o m u z ve 1 4 t a v ş a n e t i m a r ket I e r d e n , 3 a t , 4 k ö p e k 

ve 4 kı.·di eti ise otopsi :ıınan ik Vl'teriner kliniklerine gelen hayvanlartlan 

temin edilmiştir. Bu çalışmada toplam olarak 119 hayvan kullanılmıştır. 

3. 1.2. Gereçler 

ÇalışmaJa La hor M üller K. H Firmasının pleksiglastan yapılmış 

PANTA-PHOR aleti kullanıldı (Şekil 3). Alet esas olar.ık soğutucu kılıflı 

alt kısım, soğutucu kılıflı üs t kısım, üzerinde elektrodlar bulunan emniyet 

kapağı ve tampon çözelti tepsisin<len oluşmaktadır. Ayrıca aletin örnekle

rin yerleştirilmesi için jclue bölmeler oluşturan 10 dişli tarak, soğutucu 

kılıflı üs t kısım ile alt kısım arasına yerleştirilen jel mesafe ayarlayıcı 2 

çubuk ve elektroforez işlemi tamamlandıktan sonra jeli yerinden kaldırmak 

için kullanılan kürek gibi bir parçası vardır. 

Doğru akım için Lahor Müller K.H. firmasının 0-1500 Volt ve 

O- 150 ıniliamper çıkışlı güç kaynağı. soğutucu olarak mgW Lauda firması-
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nın R M 6 aleti kullanıldı. 

Örneklerin homojenize edilmesinde Ultra•Turrax homojenizatü• 

ründen, homojcnizatlartrı santrifüjünde ise lfer:ıus Christ, Manifuge G L 

santrifüjünden yararlanıluı. 

5J 
8 o 

6 

7 

Şekil 3. PANTA-PHOR (!) Soğııtrıeıt kılıflı alt kısmı, (2) Soğutucu kılıflı üst 

kısım, (3) Emniyet kapağı. ( 4) Taıııpoıı çbzelti tepsisi, ( 5) Tarak, 

(6) Jeli yeriııdeıı kaldırmaya yarayaıı kiirek lıeıızcri parçası, (7) Mesa

fe ayarlcıyıcı ~·ııh1tk, (8) Giiç kayııağı, (9) Elektrodlar, ( 1 O) Soğutucu 

10 
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Kimyasal Maddeler 

Akrilaınid (Serva) 

N, N' -nıetilcn - his-akrilaınid = Bis (Merek) 

N. N.N' .N' -tetraınctilendiamin = T E MED (Merek) 

Aınonyuınpersülfat (Se rva) 

H idroksiıne ı ilam ipometan = Tris (Merek) 

Borik :ı s id (M e rek) 

Sodyum sülfit (M e rek) 

Triklorasetik asit! ( t-.·1erck) 

Asetik asid % 1Hi (Merek ) 

Metanol (Merek) 

Amidohl:ıck 10 B (Men.: k) 

Co ına ss i e l3rill an ı l3 lue R (S i gııı a ) 

METO D 

Ö rne kler in H aı ırl anmas ı 

Ç iğ ve taze yağsız e tler kü\· ük parça lar ha l inde kes ilerek 2 g. tar

tıld ı. 4 mi. distile s u ile ho moje nizatörde homojenize edildi. Homojenizat 

4000 dev ir/dakika'd:ı 20 dakika s üre ile santrifüj edildi ve sıvı kısım alına

rak Whatman 1 süzgeç kağıdından süzüldü. Miyoje n proteinle ri içeren bu 

süzüntüden 50 µl alınarak . 20 µI miktarında hazırlanan boya çözeltisi ile 

karıştırıldı(3 , 12, 13). 

3.2 .2. Aletin Hazırlanmas ı 

llcr c;alışıııadan önce ale t ince granüllü bir temizley ici ile temiz

lendi , distil e su ile yıkandı ve kurulandL Bu işlemlerd en sonra pleksiglas 

dan yapılmış mesafe ayarlayıcı çubuklar alt kısmın sağ ve sol kenarlarına 

yerl eştirildi. Üst soğutucu kısım. alt soğutucu kısım üzerine yerleştirilerek 

yanlarda ki kenetle r yavaşça ve aynı anda kapatıldı. Alt ve üst kısım kenet

lene re k hare ket etmele ri önlendi(5(ı). 
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3.2.3. Jel Hazırlanması 

En uygun jel konsantrasyonunu saptamak amacı ile % 7.5, % 6 

ve % 5 olmak üzere üç farklı konsantrasyonua jel hazırlandı. Bu jellerle 

yapılan çalışmalar sonunda en iyi ayrılmış ve keskin handlar % 7.5 konsan

trasyondaki jeller ile elde edildi(J.11). Bu ön araştırmanın sonucu olarak 

yapılan çalışmada bu konsantrasyonda hazırlanan jeller kullanıldı. 

J.2.3.1. Monoıner Çözeltinin ltazırl:ınması 

200 ml'lik bir erlenmayerdc 111.82 g. akrilamid ve 0.36 g. Bis, 

l O O m 1. T r i s - h o r i k :ı s i d t a m p o n ç üze 1t i s i ıı d e ( p H : 8 . 9 ) çöz ü ıu.l ü r ü 1 e re k, h a c

m i 150 ml.'ye tamamlandı. Çözelti \Vhatman I süzgeç kağıdından temiz bir 

erlenmayer içine süzü ldü ( 12, 11,34 ). 

3.2.3.2. Katalizör/erin Katılması 

Katalizör olarak Amonyum persülfat, Sodyum sülfit ve Temed 

kullanıldı( 12, D ). Yapılan iin araştırmada Temeli yerine ( N,N,N' ,N' -tetra

metilend iamin) , 3-Dimetil aminopropionitril (DMAPN) kullanılması denen• 

di. Temed veya DMAPN kullanılması halinde farklılık görülmedi. Her ikisi

nin de en düşük konsantrasyonlarının hile polimerizasyonu hızlandırdığı 

görüldü. Sodyum sülfit ile Amonyum persi.ilfat çüzeltileri her zaman taze 

olarak hazırlandı. 

Hazırlanan % 2'lik Amonyum persülfat çözeltisinden (0.50 g./25 

ml. distile su) 2 mi. 200 ml.'lik bir erlenmayer içine konuldu. Süzülen 

monomer çözelti Amonyum persülfot çözeltisinin olduğu erlenmayer içine 

döküldü ve hemen üzerine % 2'lik Sodyum sülfit çözeltisinden (0.50 g./25 

mi. distile su) 3.2 mi. ve 0.6 mi. Temed ilave edildi(12,l3,14). 



2J 

3.2.4. Jelin Alet içine Doldurulması ve Pulimerizasyon 

Polimerizasyon için monomcr ve katalizörler karışımından olu

şan çözelti, hava kabarcıkları olmadan alet içine doldurulabilmesi için alet 

horizental bir şekilüc ünden arkaya doğru kaldırıldı ve jel alet içine bu 

şekilde dolduruldu. Jel doldurulduktan hemen sonra, on dişten oluşan 

tarak kısmı hava kabarcıkları olmamasına tlikkat etlilerek ün kısma yerleşti

rildi. Polimerizasyon için soğutucu 5°C'ye ayarlandı. 

3.2.5. Tampon ve Elc.:ktrod Çözelti llazırlanması 

Tris-13orik Asid Tampon, Çözeltisi (pH: 8.9) 

Çalışmaların tümünde kull:ınılan hu tampon çözelti için ünce 

stok çözelti hazırlandı. Uu amaçla li05 g. Tris ve 46 g. 13nrik asid tartıldı 

ve 6 l. ' lik bir halonjoje içerisinde 1000 mi. distile su ile çözüntlürüldü. 

Çözünme sırasıntla magnetik karıştırıcı konarak çözeltinin berraklaşıncaya 

kınlar karıştırılması sağlandı. Karışım herraklaştıktan sonra distile su ile 5 

l.'ye tamamlandı. 

Hazırlanan bu stok çözeltiden 300 mi., 3 1.'lik bir balonjojeye 

alındı ve üzerine 2 l 00 mi. distile su ilave ediltli. Hazırla nan Tris-Borik 

asid tampon çözeltisi tüm çalışmada kullanıldı( 13 ). 

3.2.6. Elektroforez için Hazırlık 

Poliınerizasyontlan sonra (en az hir saat) tarağın önündeki jel 

kesilip atıldı. Tris-Borik :İsid tampon çözeltisi ile hu kısım doldurulc.lu. 

Çok dikkatli bir şekilde tarak dışarı alındı. Alet dik bir şekilde içinde en 

az 800 mi. Tris-Borik asitl tampon çözeltisi bulunan pleksiglasdan yapılmış 

çözelti tepsisinin içine yerleştirildi. Üst kısım tampon çözelti ile doldurul

du(56 ). 



3.2.7. Örneklerin Uy~ula n ması 

3.2.1.'de anlatıldığı şekilde hazırlanan örneklerden ıo·ar µI, 1 

ml.'lik plastik tüberkülin cnjektürü ucuna takılan polietilen kapiller tüp ile 

j el üze r i ıı ti e t a r a k d i ş I c r i n i n o I u ş t u r ti u ğ u h il I m e I e r e uy g u I a n -

tlı{ 12, 13, 14, 15). Örneklerin jel üzerine uygulanma işlemi çok kısa süretle 

tamamlantlı. 

3.2.8. Elcktroforez lslcıni 

Örnekler uygulandıktan sonra üzerinde elektrodlar bulunan emni

yet kapağı kapatıldı ve elektroforez işlemi 3 saat süreyle 500 Volt, 50 mili

amper gerilimue yapıluı. 

3.2.9. Jelin Dışarı Alınması 

Yaklaşık üç saat süren elektroforez işlemi tamamlanuıktan sonra 

akım sıfıra getirildi ve kapatıldı. Emniyet kapağı alctJen ayrıltlı. Taşma 

tüpi.i çıkarılarak üst kısımda bulunan tampon çözelti hoşaltıltlı. Alet çözelti 

tepsisinden Jışarı alındı. Vcrtikal Şt!kilde düz bir yere hırakıltlı. Ön tarafta

ki jel kesilip atıldı. Yanlardaki kenetler yavaşça açıldı ve aletin soğutucu 

kılıflı üst kısmı kaldırılarak alt soğutucu kısımdan ayrıldı. Tampon çözelti 

ile ıslatılmış pleksiglasdan yapılmış düz yassı kürek gibi parçası ile jel 

yerinden alını.Jı. İçinde hazırlanmış boya çözeltisi bulunan paslanmaz çelik

den yapılmış, kenarları oval, dikdörtgen tepsi içine hırakıl<lı. 

3.2. 10. Boyama ve Boya Giderme işlemleri 

Jelin boyanmasında aşağıdaki çözeltiler kullanılı.Jı. 

a) 2.5 l.'lik bir balonjojeı.Je 120 g. triklorasetikasid, 1600 mi. 

distile su, 400 mi. met:ınol ve 140 mi. asetik asid çözücü karışımı hazırlan• 

d ı. 



h) 1 g. Brillaııt Bluc R. 100 nıl. distilc su ile çözündüri.iltlü. 

Jelin boyanması için dikdörtgen tepsi içine lllO ml.a çözeltisinden ve l mi. 

b çözeltisinden ilave edildi. 

Jel bu karışım içerisinde bir gece bekletildi. Bekletilme sırasında 

sallama hızı ayarlanabilen Kotermann firmasının 4010 çalkalama aleti üze

rine konarak jelin hafif hareket ederek boyanması sağlantlı. Boyama işlemi 

tamamlandıktan sonra boya boşaltıldı. Jeldeki boyanın fazlasını gidermek 

için hazırlanan 2.4 1. t\kt:ıııol/5.f, 1. distilc su/ 1 A 1. asetik asid çözücü 

karışımından 100 mi.. jel üzerine düküldü. Bu çüzücü karışım birkaç kez 

değiştirildi. Bu şekilde çalışarak jel zeminindeki boya uzaklaştırıl<lı ve 

bandlar görünür hale getirildi. 
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4. BULGULAR 

Bu çalışmada 50 sığır, 22 koyun, 10 keçi, 12 domuz, 14 tavşan, 3 

at, 4 köpek ve 4 kediye ait . değişik sayıda et örneklerinin suda çozunen 

proteinleri standart poliakrilamid jel elektroforez yöntemi ile incelendi. 

Böylece elde edilen karakteristik, tekrarlanabilir elektroferogramlar ,·as ı

tasıyla et türlerinin orijinlerinin saptanmasına çalışıldı. 

Sığır Etleri 

Sığır eılc::rinin rnda çözünen pr0ıeinlerinin q;ındart pcılial...rila

mid jel elekırofrrez yöntt'mİ ile elde edilen elektroftrogrc1mlarında, Şt'kil 

-1 ·de görü I d ı.i ğ ü g i h i l. l l. 111. l V ve V n o· 1 u p r cı ı e in b ,rn J Lır ı n ı n k ,Ha k ı n is

ı i k ve ıekrar/;ınahilir öullikıe oldukl:ırı ıe~pit edildi . A\'nı zam;-ında sır.ır 
, y 

gö,·delerinin deği~ik kısıml.ırınd:ın (1-ıuı. diyafram. ı.U"i ~) c1lınan et ö rn e kl e

rinden e I de e d i I en p r 0 ı e in h ;ı n d I a r ı n ın yapı 1 :ır ı . sayı I arı ve yer I eri üzerinde 

bir f..ı r k I ılık !:'. <i r ü I m c' J i . A ~ r ı c ;ı d eğişik yaş \' e cinsiye ı ı eki ~ ı ğ ır l:ı r dan a I ı na n 

1 - -

11 - - -

lll --

·' ~ .: 

•••• 
V - -----···-- , 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Şekil 4. Sıgır t'tluint· nit d,·J..ırofao6rumlur 
(J , 2, 3 ... 10 elc/...ırcı/ı'rohramhır) 
(], il, /il ... proıciıı l>aııdları) 
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l~t örnekkriııdcn elde cdill'n protl'iıı haııd di1.ikri arasında da yine hir fark

lılık sapt:ınaııı:ıdı. Elektroferograınların türe özel olduğu ve oluşan ana 

haııdlar dışında hiçbir yan haıalın meydana gelmediği gözlendi. Böylece 

elde edilen sığır eti elektroferograınlarııı<laki protein band dizileri sığır eti

ne üzgü ve tipik band oluşları ile diğer etlerden ayırt edildi. 

Al Etleri 

Değişik kaynaklardan eldl' edilen at eıkriııin suda çözünen pro

teinle rinin standart poliakrilanıid jel clekıroforezi ile yapılan analizinde 

Şekil 5'tle görülen elektroferograınlar elde edildi. At et i örneklerinin elek

troferogramlarda verdikleri protein hand uizilerinin türe özel olduğu ve 

tekrarlanabilirliği saptandı. Elckıruferogramlarda meydana ge len protein 

bandlarından üzellikle hami IV'üıı kalın ve k.oyu oluşu bakımından diğer 

b:ındl :ıra güre helirgiıı farklılık gösterdiği görüldü . Bu bandın at etinin teş

hisi ac;ısıııd:ııı en iiııeıııli haııİ.1 olduğu güzkııdi Vl' at eti eltk• edilen karakte

ristik protein hand dizisi ile kesin olarak tespit edildi. 

l - -

II-

ıv-

V-

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Şek.il 5. At crleriııe ait dcktrofcrogrcımlar 
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S14ır ve At Etleri 

Sığır ve at etlerinin suda <ı'üzünen proteinlerinin aynı jel üzerine 

uygulanması ile elde edilen elektroferogramlar Şekil 6'da verilmekteı.lir. 

Görüldüğü üzere sığır ve at etine ait elektroferogramlar birbirlerinden 

belirgin farklılık güstermcktedir. Gerek sığır, gerekse at etinin verdiği 

karakteristik protein band dizileri bu iki türün birbirinden ayrılmalarını 

sağlayacak niteliktedir. Özellikle sığır ve at etinin teşhisi ve birbirinden 

ayırt edilmesi sığır eti elcktroferogrnmlarındaki h.ınd iV ve V, nt eti elek

troferogramlarında ise hand iV ile kesin olarak saptandı. 

1--

II - --

III --

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Şekil 6. Sıgır ve at etleriııe cıit elektroferogramlar 

1-5 = SıAır eti, 6-10 = At eti 

-ı 

II 

III 
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Koyun ve Keçi Etleri 

Mezhııhaı.Jan temin ec.lilen koyun ve keçi etlerinin suc.la çözünen 

proteinlerinin standart poliııkrilıııniı.l jel elektroforezi ile analizinde Şekil 

8'de gürülen elektroferogramlar elde edilc.li. Koyun ve kec;i eti ürneklerine 

ait elektroferogramların knrşllaştınlmnsında, koyun eti elektroferogramla

rında katod bölgesinde meydana gelen hıınc.1 l'in. aynı alanda keçi eti elek

troferogramlarını.Ja meydana gelen hand l'c güre daim koyu olduğu gôrül

dü. Ayrıcıı koyun eti clcktrofcrogrnmlarılllhı hanıJ IV'<lcn sonra ince, kes

kin ve çok nel görülen hir hanı.lın dahıı meydana geldiği tespit edilc.li. Keçi 

eti elekıroferogrnml:ırında ise hu hanc.lın meydana gelmediği gôzlenc.li. 

Koyun eti ile keçi eti hirhirinden üzellikle koyun eti elektroferogramların

da gürülcn hu f:ızln haııd ile ayırt ediltli. Koyun ve keçi eti elektroferog

raml.ı rındaki diğer hanı.Har ıır:,sıncJa fark g6rülmeı.Ji. Kec;i eti elektroferog

ramlnrının tekrarlanahilirliği tespit edildi. Koyun eti e1ektroferogramları

nın tekrarlanabilirliğinin tcshitinı.lc ise oluşıın hu fazla bandın her zaman 

görülmeı.Jiği saptandı. 

l 

II 

III 

IV 

. V 

VI •••••••- , •--,__._vı 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Şekil 7. Koyun ve keçi etlerine ait e/ektroferogramlar 
1-6 = Kayım eti, 7-10 = Keçi eti 
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Koyun, Keçi ve sıcır Etleri 

Koyun, keçi ve sığır etlerinin suda çözünen proteinlerinin aynı 

jel üzerine uygulanması ile elde edilen elektroferogrnmları karşılaştırıldı

ğında bazı farklılıklar görüİc.lü. Koyun ve keçi eti elektroferogramlarındaki 

band l'in ( = çift hanc.1) Şekil R'de görüldüğü gibi sığır eti elektroferogram

larındaki hand l'e göre dııha açık renkte ve dah:ı net olduğu, çift band şek

linde görülen hami l'dc koyun ve keçi etimle bandl,ırın hirhirine daha 

yakın, sığır etinde ise h:ındlıırın hirhirine daha uzak olduğu gözlendi. Ayrı

ca koyun eti elektrofcrograml:ırında hand IV'den sonra meydana gelebilen 

ve keçi etinden ayırt edilmesinde anahtar lrnnd olarak rol oynayan fazla 

band, koyun etinin sığır etinden ayın edilmesi için hir kriter olarak görül

dü. Koyun ve keçi eti clcktrofcrogr:ıml:ırının. sığır eti elcktroferogramları 

ile karşılaştırılmalı olarak inı:elcnmcsinlle hu handlar dışındaki handlarda 

belirgin bir farklılık görülmedi . 

'9l!'1t - ~ -.,._...._...._ -- .... -

I ---

II 

111-

11111111~::, 
!1111••!~! 

• ~ ı;;-+ .... , , .. '·~ • ~ 
½"·· . " "'' .• .. , ·,."j; . . •' ·. J'i '.~t. : 

~ .' ,ı..,s ,rı 

lV--

-~ .. ,, ..... • . .. .. _____ .._ __ 
V __ .._..,.,... ______ _ 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 

II 

III 

-IV 

---VI 

Şekil 8. s,g,r, koyıııı ve keçi etlerine ait elektroferogramlar 
J-5 = Sıfır eıi, 6-8 = Koyuıı eti, 9-1 O = Keçi eti 
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Domuz Etleri 

Piyasadan sağlanan domuz ellerinin suda çözünen proteinlerinin 

standart poliakrilamid jel elektroforezi ile yapılan analizinde Şekil 9'da 

görülen elektroferogramlnr elde edildi. Domuz eti örneklerinin verdiği pro

tein hami dizilerinin karakteristik olduğu ve tekrıulanabilirliği saptandı. 

Domuz etinin teşhisinde domuz eti elcktroferogrnmlarındaki band IV ve 

V'in en önemli handlar olduğu kaydedildi. Band iV ve V in birbirine yakın 

oluşu ve hanc.J V in kalın olması domuz etinin diğer etlerden ayrılmasına 

imkan sağlam:ıktadır. Oüylccc domuz etinin. elcktroferogramlac..laki türe 

ôzel protein band dizisi ile kesin olarak teşhisi saptandı. 

.. 

I'--

1, II -ı 
111 1 

' . 

IV---------
V--■■ ıııı■ ııaıı 

l 2 } 4 5 6 7 8 

Şekil 9. Domuz eıleriııe ait elektroferogramlar 
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Domuz. Sı~ır ve At Etleri 

Domuz etinin, sığır ve at eti ile aynı jel üzerine uygulanması ile 

elde edilen elektroferogramlnr Şekil IO'Ja verilmektedir. Domuz eti elek

troferogramları, sığır ve at eti elektroferogramları ile karşılaştırmalı ola

rak incelendiğinde domuz eti protein hnn<l dizisinin sığır ve at eti protein 

band dizilerinden belirgin f:ırklılık oluşturduğu görüldü. Domuz eti elektro

ferogramhınndaki son iki haııdın hirhiriııc daha yııkın, .sığır eıi clektrufe

rogramlarında is~ son iki hamlın hirhirine daha uzak olduğu gözlendi. Ayrı

ca domuz eti elcktroferograinlnrındaki en son bandın (V), sığır eti elektro

ferogramlarındaki en son hantdan (V) daha kalın oh.tuğu dikkat çekti. 

Domuz eti, at etinden ise, at eti elcktroferogrnmlnrında görülen kalın ve 

kuvvetli hami (iV) ile ayırt edildi. 

IV -

V 

l 2 } 4 5 6 7 8 9 

_ ıv 

-V· 

Şekil J O. s,gır, at ve domuzetleri,ıe ait e/ekıroferogmmlar 
J -2 = Sığır eti, 3-5 = At eti, 6-9 = Domıız eti 
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Tavşan Etleri 

Piyasadan sa~lnnnn ev tavşanlarının suda çozuncn proteinleri 

standart poliakrilıımid jel elcktroforczi ile incelendi. Şekil 11 'de görüldü

ğü gibi türe üzcl, tckrıırlanııbilir elektroferugrıımlnr elde edildi. Değişik 

yaş ve cinsiyetteki tnvşnn eti örneklerine ait elektroferogramlardaki prote

in handlarının yapıları, sayıları ve yerleri üzerinde hir farklılık görülmedi. 

Elektroferogramlardaki protein h:ındlarının sayısının az olması ve hiç bir 

yan bandın görülmemesi ve h:ınd 111 ile iV ıırıısındnki mesafenin uzun 

olması tavşan etinin diğer ti.irlert.lcn ayırt edilmesinde kolaylık sağladı. Büy

lece tavşan eti, tipik protein h:ınddi1.isi ile kesin olarak teşhis edildi. 

......... 
' " 

..... ,. 

1---

II ---

t.J· ' 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

Şekil 1 /. Tavşaıı etlerine ait elektroferogranılar 
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Kcdj ve Küpek Elleri 

Değişik kayım kl:ı rda n tem in edilen keı.Ji ve küpek etlerin in suda 

çözünen proteinlerinin standart poliııkrilamid jel elcktroforczi ile yapılan 

analizinde Şekil l2'Je görülen elt'ktroferogrnmlnr elde edildi . Elektrofe• 

rogrııınların türe üzcl olduğu ve ıekrnrlnnnbilirliği saptandı. Kedi ve köpek 

eti elektroferogrnmlarındııki protein hnnd tlizilreinin hu iki türün birbirin

den ayrıl ınasın ı sıığlııy :u.·a k nitelik t c oldu~u tespit cd ilJ i. Kedi ve kôpek 

etlerinin hirhirinucrı :ıyırı edilmesi. kiıpck eti clcktroferogrnmlarındaki 

hand il. ili ve iV ile kedi eti clcktrofcrogr:ımlıırındaki h:ınd 1. il ve iV yar

dımıylıı mümkün olmaktadır . Kedi etinde ise nynı ıılııml:ı hu şekilde gf>rü

len bantların olmam;ısı anc:ık kedi eti clektrofcrogrıımlarında hant ll'nin 

koyu oluşu ve hallll V'iıı oldukça ıışağıda gôrülmcsi kedi e ti için tipik ola• 

rak değerlendi ri ldi . 

I I 

11 
-ıı 

ııı- . 

I.V ·-- Ill 

V IV 

VI -----. ---- lif:. 
l 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 

Şekil 12. Köpek ve kedi etlerine ait elektroferogramlar 

1-5 = Küpek eti, 6-J O = Kecli eti 



35 

Kedi. Köpek. Koyun. Keçi ve SıCıc Etleri 

Kedi, köpek, koyun, keçi ve sığır etlerinin suda çözünen protein• 

leri aynı jel üzerinde karşılaştırmalı olarak incelendi. Şekil 13'<le görüldü• 

ğü gibi kedi ve köpek etlerine ait elekıroferogramları.laki protein band dizi• 

leri ile sığır, koyun ve keçi etlerine ait elektroferogramlardaki protein 

bantl dizileri arasında belirgin farklılık olduğu sııptcın<lı. Köpek etinin, 

sığır, koyun ve keçi etinden ayırt edilmesi, üzelliklc köpek eti elektroferog• 

ramlarındaki b:ımJ iV ile kesin olarak tespit edildi. Sığır koyun ve keçi eti 

elektroferogramlarında aynı al.ında hu şekilde koyu ve kalın bir bandın 

olmadığı görüldü (Şekil 13). Kedi etin in, sığır, koyun ve keçi etinden ayırt 

edilmesi ise özellikle kedi eti elektroferogramlarındaki band il ve band V 

yardımıyla saptandı.Kedi elektroferogramlarındaki hand V'in oldukça alt 

kısımlarda meydana geldiği ve sığır koyun ve keçi etinde bu alanda band 

olmadığı gözlendi. Türe özel tipik protein hand dizileri ile sığır, koyun ve 

keçi etlerinden, kedi ve köpek etleri kesin olarak ayırt edildi. 

ıv-- '.· ... 
------·· 

-U 

-•• - V 

l 2 } 4 5 6 ? 8 9 10 

Şekil 13. Kedi, köpek, sıgır, koyu,ı ve keçi eıleri,ıe ait elektroferog• 
ram/ar. 
1-2 = Köpek, 3-6 = Sığır, 7 = Koyun, 8 == Keçi, 9-10 == 

Kedi 
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Kedi. Köpek ve T:ıvşa n Etleri 

Kedi, köpek ve tavşan eti örneklerinin suda çözünen proteinleri• 

nin aynı jel üzerine uygulanması ile elde edilen elektorferogramlar Şekil 

14'de verilmektedir. Kedi, köpek ve tavşan eti elektroferogramlarındaki 

türe özel protein banu dizileri hu üç hayvan türünün birbirlerinden ayrılma• 

sına imkan sağlamaktadır. Kedi ve köpek eti elektroferogramlarındaki 

band sayısının, tavşan eti elektroferugramlarındaki banc.1 sayısına göre 

daha fazla olLluğu tespit edildi. Köpek eti tavşan etinden. köpek eti elektro• 

krngramlarındaki haııd ili . IV ve\' ile kesin olarak ayırt edildi. Özellikle 

köpek eti elektroferogramlarında band IV'ün koyu ve kalın olması tavşan 

etinden ayrılmasında kolaylık sağlamaktadır. Kedi eti elektroferogramları, 

tavşan eti elektroferogramlarına bir benzerlik göstermekle beraber, kedi 

eti elektrnferogramlarında hand sayısının daha fazla ohışu ve hand IV'ün 

görü ld iiğü alanda tavşan ct -İ elckt rnfcrogrnmlarında hiç bir ha nd ın meyda

na gelmemesi nedeni ile bu husus kedi eti ile tavşan etinin birbirinden 

ayırt edi lm esi i~·in önemli bir kriter olarak gôrüldi.i. 

IV.----

___ , IV 

v_ WI 

-- . - ~ ~'t. ~ -----

V 

1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 
Şekil 14. Kedi, köpek ve taıışaıı etleriııe ait e/ektroferogramlcır 

1-3 = Köpek, 4- 7 = Tavşan, 8-1 O = Kedi 



5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Standart poliakrilamid jel elektroforez yöntemi uygulanarak 

kasaplık hayvan etleri ve bunlara karıştırılma olasılığı olan diğer bazı hay

van etlerinin türlerinin orijinlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalış

mada, 50 sığır, 3 at, 22 koyun, 10 keçi, 12 domuz, 14 tavşan , 4 köpek ve 4 

kedi etinin suda çözünen proteinleri incelendi. 

Kasa plık hayvan eti olarak tüketime sunulan sığır etlerinden 

elde edilen elektroforegrornlarda Şekil 4' de görüldüğü gibi beş protein ban

dı (I, II, III, iV, V) oluştu. Bu protein bandlarının kalın ve koyu renkte 

oluşu ve elektroferogramlada lokalize olduğu bölgeler sığır eti için karakte

ristik bulundu. Sığır etlerinin farklı örnekleri ile yapılan tüm elektrofore

tik çalışmalarda bu karakteristik ve tekrarlanabilir bulgular elde edildi. 

Nitekim sığır etinin poliakrilamid jel elektroforezi ile elde edilen elektro

ferogramlardaki protein bandlarının türe özgü ve tekrarlanabilir olduğu 

çeşitli araştırıcılar tarafından vurgulanmaktadır (3,8, 12, 13,25). 

At etlerinden elde edilen elektroferogramlarda Şekil 5'de görül

düğü gibi lokalize olan protein bandları oluştu. Oluşan protein bandların 

dan, özellikle band IV kalınlık bakımından diğer bandlara göre belirgin 

farklılık göstermekte ve. teşhis açısından bu band en önemli band olmakta

dır. At eti, elektroferogramlarda oluşan kendine özgü protein band dizisi 

ile diğer türlerden ayırt edilmektedir. Bulgularımız, at etinin elektrofore-



tik yöntemle belirlenmesi için yapılan çalışmalarda elde edilen bulgularla 

desteklenmektedir(3, 7, 17, 19,20,25). 

Sığır ve at etlerinin karşılaştırılmasında, bu iki büyükbaş hayva

nın elektroferogramlarındaki kendilerine özgü protein band dizileri ile bir

birinden ayırt edildiği saptandı. Şekil 6'da görüldüğü gibi sığır ve at etleri

ne ait elektroferogramlarda oluşan protein bandları bu iki türün birbirin

den ayrılmasını sağlayıcı niteliktedir. Sığır ve at etleri birbirinden, özellik

le sığır eti elektroferogramlarındaki band IV ve V ile at eti elektroferog

ramlarındaki band iV yardımıyla kesin olarak ayırt edilmiştir. Nitekim 

sığır ve at etlerinin elektroforetik yöntemlerle analizinde karakteristik, 

tekrarlanabilir band dizileri verdiği ve bu iki türün birbirinden kesin ola

rak ayırt edildiği çeşitli araştırıcıların bulgularında kaydedilmekte

dir(3, l 8,21,25 ). 

✓ 

Ayrıca değişik yaş ve cinsiyetteki sığırlardan alınan et örnekleri 

ile sığır gövdelerinin değişik kısımlarından (but, diyafram, döş) alınan et 

örneklerinden elde edilen protein bandlarının yapıları, sayıları ve yerleri 

üzerinde bir farklılık görülmedi. Bunun sonucunda da yaş, cinsiyet gibi 

bireysel etkilerin ve karkasların değişik bölgelerindeki etin türün tipik pro

tein band dizisini etkilemediği tespit edildi. Bulgularımız Heinert ve 

ark.( 13 )'nın standart poliakrilamid jel elektroforez yöntemi ile tür belirlen• 

mesi üzerine yaptıkları araştırma sonuçları ile uyum göstermektedir. 

Serolojik yöntemlerde meydana gelen çapraz reaksiybnlardan 

dolayı sığır, koyun ve keçi gibi yakın türlerin birbirlerinden ayırtedilmesi

nin zor olduğu bilinmektedir(33,44 ). Bu nedenle araştırmamızda serolojik 

yöntemlerle ayırt edilemeyen koyun ve keçi etinin, sığır etinden ve birbirin

den standart poliakrilamid jel elektroforez yöntemi ile ne ölçüde ayırt edi

lebildiği saptandı. Koyun, keçi ve sığır etlerinden elde edilen elektroferog

ra~lar karşılaştırıldığında Şekil S'de görüldüğü gibi protein bandları ara

sında bazı farkhlıklar olduğu tespit edildi. Koyun ve keçi eti elektroferog

ramlarındaki band 1 ( = çift band) sığır eti elektroferogramlarındaki band 

I'e göre daha açık renkte ve daha net, ayrıca çift band şeklinde görülen 
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band l 'de bandlar koyun ve keçi etinde birbirine daha yakın, Slğtr etinde 

ise birbirine daha uzaktır. Koyun eti elektroferogramlarında band IV'den 

sonra oluşabilen fazla bam! da koyun etinin Slğlr etinden ayrılmasına 

imkan sağlamaktadır. Nitekim polinkrilamid jel elektroforez ile koyun ve 

keçi etinden elde edilen elektroferogramların, sığır etinden elde edilen 

elektroferogramlardan farklılık gösterdiği çeşitli araştırıcılar tarafından 

vurgulanmaktadır(3,2 l ,29). Kaiser ve ark.(29,32) çalışmalarında, poliakri

lamid jel izoelektrik odaklama (PAGIF) ve agar jel izoelektrik odaklama · 

(AGIF) yöntemleri He koyun ve sığır etlerinin ayırt edilebildiği belirtilmek

tedir. 

Koyun etinden elde edilen elektroferogramlardaki protein band

ları ile keçi etinden elde edilen elektroferogramlardaki protein bandları 

arasında büyük birbenzerlik görülmekle beraber Şekil 7'de görüldüğü gibi 

bazı farklılıkların da olduğu tespit edildi. Koyun eti elektroferogramların

da katoda yakın bölgede oluşan protein bandları daha koyu olmaktadır. 

Ayrıca koyun eti elektroferogramlarında band IV'den hemen sonra bir 

band daha oluşmakta ve bu band koyun etinin keçi etinden ayrılmasında 

anahtar bam! olarak rol oynamaktadır. Ancak koyun eti elektroferogramla

rının tekrarlanahilirliğinin saptanmasında bu fazla bandın her zaman oluş

madığı tespit edildi. Nitekim koyun ve keçi etinin suda çözünen proteinleri

nin poliakrilamid jel elektroforez ile ayırt edilmesinde olumlu sonuçlar ala

mamamız literatür bulgularıyla paralellik göstermektedir(3 ,21 ). Çelik(3 ), 

poliakrilamid jel disk elektroforezi ile bazı et ve balık cinslerinin suda 

çözünen proteinlerini incelediği çalışmasında, koyun ve keçi etlerinden 

elde edilen elektroferogramların birbirlerinden değerlendirilebilecek bir 

farklılık göstermediklerini bildirmektedir. Aynı çalışmada koyun ve keçi 

etleri izoelektrik odaklama (IEF) yöntemi ile de incelenmiş ve bu iki türün 

elektroferogramları arasında sadece katoda yakın bölgede çok az bir farklı

lık bulunduğu görülmüştür. 

Domuz etine ait elektroferogramlardaki protein bandlarının loka

lizasyonu kendisine özgü olup özellikle son iki band (IV ve V) domuz eti

nin diğer hayvan türlerinin etlerinden ayırt edilmesinde önemli bandlar 
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olarak değerlendirildi. Domuz eti ile yaptığımız elektroforetik çalışmalar

da elde ettiğimiz bulgular diğer araştırıcıların bulgularıyla desteklenmekte

dir ı (7,9, 12, 13,57). 

Domuz et~.sığır ve at etleri ile karşılaştırıldığında, Şekil lO'da 

görüldüğü gibi kendine özgü oluşan protein band dizisi ile sığır etinden ve 

at etinden belirgin farklılık oluşturmaktadır. Domuz eti, sığır etinden 

domuz eti elektroferogramlarındaki son iki bandın biribirine yakın olması 

ve son bandın daha kalın olması ile ayırt edilmektedir. Bulgularımız, Hei

nert ve ark.(12, 13)'nın standart poliakrilamid jel elektroforez ile domuz ve 

sığır etlerin in teşhisi ve birbirinden ayırt edilmesinde kaydettikleri sonuç

lar ile uyum göstermektedir. 

Tavşan etinin suda çözünen proteinlerinden, Şekil 11 'de görüldü

ğü gibi elektroferogramlardaki protein bandlarının sayısının az olduğu ve 

hiç bir yan bandın görülmediği tespit edildi. Tavşan etlerinin fraklı örnek

leri ile yapılan tüm elektroforetik çalışmalarda karakteristik ve tekrarlana

bilir bulgular elde edildi. Nitekim tavşan etinin elektroforetik yöntemlerle 

kesin olarak saptandığı çeşitli araştırıcılar tarafından belirtilmekte

dir( 13, 18,29). Ayrıca değişik yaş ve cinsiyetteki tavşan eti örneklerinden 

elde edilen elektroferogramlardaki protein bandlarının yapıları, yerleri ve 

sayıları üzerinde bir farklılık görülmedi. Bulgularımız Heinert ve 

ark. ( 13 )'ın bulgularıyla desteklenmektedir. Standart polia kr ilam id jel 

elektroforez yöntemini kullanarak tür belirlenmesi üzerine yaptıkları araş

tırmada, 4 erkek, 6 dişi olmak üzere 10 tavşan eti örneği incelenmiş ve 

elde edilen elektroferogramlardaki protein bandlarımn lokalizasyonu ve 

sayılarında değerlendirilebilecek bir farklılık görülmediği belirtilmiştir. 

Kedi ve köpek etlerinden elde edilen elektroferogramlarda Şekil 

12'de görüldüğü gibi birbirlerinden belirgin farklılık gösteren protein band 

dizileri oluşmuştur. Kedi ve köpek etlerinin birbirinden ayırt edilmesi 

köpek eti elektroferogramlarındaki band II, 111, iV ile kedi eti elektrofe

rogramlarındaki band II ve iV yardımıyla mümkün olmaktadır. 



41-

Sığır, koyun ve keçi etleri ile kedi ve köpek etlerinin karşılaştırıl• 

masında elde edilen elektroferogramlada Şekil 13 'de görüldüğü gibi birbi

rinden belirgin farklılıklar gösteren protein band dizileri oluşmuştur. Olu

şan protein band dizileri bu türlerin birbirlerinden ayrılmasını sağlayıcı 

niteliktedir. Köpek etinin, sığır, koyun ve keçi etinden ayırt edilmesi özel

likle köpek eti elektroferogramlarındaki band IV ile tespit edildi. Çünkü 

koyun, keçi ve sığır eti elektroferogramlarında aynı alanda bu şekilde koyu 

ve kalın bir hand görülmemektedir. Kedi etinin, koyun, keçi ve sığır etin

den ayırt edilmesi ise kedi elektroferogramlarındaki baml il ve band V yar

dımıyla olmaktadır . Kedi ve köpek etlerinin tavşan eti ile karşılaştırılma

sında elde edilen elektroferogramlarda Şekil 14'de görüldüğü gibi kendile

rine özgü, karakteristik ve birbirinden farklılıklar gösteren protein band 

dizileri oluştu . Köpek eti, tavşan etinden köpek eti elektroferogramlarında

ki band IV'ün koyu ve kalın oluşu ile ayırt edilmektedir. Kedi eti ile tav

şan eti elektroferogramları birbirlerine benz~lik göstermekle beraber tav

şan eti elektroferogramlarında oluşan protein band sayısının az olması tav

şan etinin kedi etinden ayırt edilmesinde bir kriter olarak görüldü. 

Standart polia krilamid j el elektroforezi ile incelenen et örnekle

rinden elde edilen protein bandlarının sayısının az olması teşhis açısından 

kolaylık sağlamaktadır. Bazı araştırıcılar(l3), PAGIF (polyacrylamide gel 

isoelectric focusing) ve AGIF (agar gel isoelectric, focusing) yöntemlerin

de çok sayıda bandın meydana geldiğini bildirmekte ve band sayısının fazla 

ve kompleks oluşunun teşhisde güçlük yarattığını ifade etmektedirler. Yapı

lan başka bir çalışmada ise PAGIF ve AGIF yöntemleri sıcak kanh hayvan 

türlerinin teşhisinde en çok tercih edilen yöntemler olarak gösterilmekte, 

PAGE yönteminin ise daha çok soğuk kanlı hayvan türlerinin belirlenme

sinde etkili olduğu vurgulanmaktadır(29,31 ). 

Standart poliakrilamid jel elektroforez yöntemi ile elde edilen 

elek_troferogramların uzun yıllar bozulmadan saklanabilmesi ve tartışmalı 

durumlada somut delil olarak kullanılabilmesi ile standart poliakrilamid 

jel elektroforez, yıllardır kullanılmakta olan serolojik yöntemlere karşı güç

lü bir alternatif oluşturmaktadır(3,4,33). Ayrıca özel antiserum gerektirme-
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mesi, analiz için sadece 2 g. et örneğinin yeterli olması ve bilinmeyen hay

van türlerinin elimizdeki referanslarla belirlenebilmesi serolojik yönteme 

kıyasta bu yönteme önemli avantajlar sağlamaktadır . Aynı anda çok sayıda 

örneğin uygulanabilmesi ve paralel ilerleyen örnekler arasında karşılaştır

ma yapılabilmesi nedeni ile standart poliakrilamid jel elektroferezi genel

likle tüp tekniğine tercih edilmektedir( 13,56). Ayrıca standart poliakrila

mid jel elektroferezi ile elde edilen protein bandlarının tüp tekniğine göre 

daha net ve daha düzgün oldukları bildirilmektedir(56). Araştırmamızda 

da elde edilen protein handlarının gayet düzgün ve belirgin oldukları göz

lendi. 

Bu çalışmada, sığır eti ve onun yerine satılabilme olasılığı olan 

at etinin standart poliakrilamid jel elektroforezi ile kesin olarak saptana

bildiği görüldü. Koyun, keçi ve domuz etinin bu elektroforetik yöntem ile 

sığır etinden ayırt edildiği saptandı ve bu üç, küçükbaş hayvan türü teşhis 

edildi. Fakat koyun ve keçi etinin standart poliakrilamid jel elektroforezi 

ile birbirinden ayırt edilmesinde olumlu sonuçlar alınamadı. Kedi ve köpek 

etinin verdikleri protein band dizileri ile kasaplık hayvanlardan kesin ola

rak ayırt edilebildiği tespit edildi. Besin kontrolü açısından standart poli

akrilamid jel elektroforezi ile hayvan türlerinin teşhisinde pratikte ne ölçü

de yararlanabileceğinin belirlenmesine yönelik bu çalışmada, sağlanacak 

alet, kimyasal maddeler ve yetiştirilecek bir ekip ile et orijinlerinin belir

lenmesinde sağlıklı ve güvenilir sonuçlar alınabileceği sonucuna varıldı. 
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6. ÖZET 

Bu çalışmada, Panta-Phor aleti yardımıyla 50 sığır, 3 at, 22 

koyun, 10 keçi, 12 domuz, 14 tavşan, 4 köpek ve 4 kedi etinin suda çözü

nen proteinleri standart poliakrilamid jel eleistroforez yöntemi ile incelen

di. 

Sığır etleri elektroferogramlarındaki 1, il, III, (V ve V no'lu pro

tein bandlarının lokalizasyonu sığır eti için karakteristik bulundu. Protein 

bandlarının bu özellikleri sığır gövdelerinin çeşitli bölgelerinden alınan et 

örneklerinde de bir farklılık göstermedi. Yaş ve cinsiyet farklılıklarında 

sığır etlerinden elde edilen protein band dizisinin karakteristik özellikleri 

değişmedi. 

At etlerine ait elektroferogramlardaki protein bandtarından 

band IV'ün, koyu ve kalın oluşu ile diğer bandlardan belirgin farklılık gös

terdiği saptandı ve bu band yardımıyla at eti kesin olarak belirlendi. 

Sığır eti elektroferogramlarındaki IV ve V. bandlar, at eti elek

troferogramlarında ise IV.cü band bu iki türün birbirinden ayırt edilmesin

de önemli kriter olarak görüldü. 

Koyun ve keçi etlerinin incelenmesi sonucunda, koyun eti elek

troferogramlarında katoda yakın bölgede oluşan protein bandlarının daha 
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koyu olduğu ve band IV'den sonra keçi etinde oluşmayan ve koyun etinin 

keçi etinden ayrılmasını sağlayan bir bandın mevcut olduğu tespit edildi. 

Koyun ve keçi etleri elektroferogramlarındaki hami I ( = çift 

band), sığır eti elektroferogramlarındaki band l'e göre daha açık renkte ve 

daha net görülmektedir. Ayrıca çift band şeklinde görülen band l'de koyun 

ve keçi etinde handların birbirine daha yakın, sığır etinde ise birbirine 

daha uzak olduğu saptandı. 

Domuz eti, elektroferogramlarındaki band iV ve V'in birbirine 

yakın olması, buna karşın sığır eti elektroferogramlarında bu bandların bir

birinden uzak olması bu iki türün birbirinden ayırt edilmesini sağladı. 

Tavşan eti elektroferogramlarındaki protein bandlarının sayısı

nın az ve band 111 ile band IV arasındaki aranın uzun oluşu tavşan eti için 

karakteristik bulundu. 

Köpek ve kedi etlerinin, koyun, keçi ve sığır etlerinden ayırt edil

mesi , köpek eti elektrofcrogramlarındaki baml iV ve kedi eti elektroferog

ramlarındaki band il ve band iV özellikleri ile gerçekleşti. 

Kasaphk hayvan etleri ve diğer hayvan etlerinden elde edilen 

elektroferogramlardaki protein baml dizilerinin karakteristik ve tekrarlana

bilir özellikte olduğu saptandı. 

Bu çalışma ile belli kasaplık hayvan etleri ile bu etlere karıştırıla

bilme olasılığı olan diğer bazı hayvan türlerine ait etlerin standart poliakri

lamid jel elektroforez yöntemi ile kesin olarak teşhis edilebileceği ve bir

birlerinden ayırt edilebileceği sonucuna varıldı. 
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7. SUMMARY 

in this study, water soluble proteins of various animals • 50 

cattle, 3 horse, 22 sheep, 1 O goa t, 12 pig, 14 rabbit, 4 dog and 4 cat meat 

was observed with the help of an apparaJus named Panta-Phor using 

standard polyakrylamide gel electrophoresis. 

The localization of protein bands • J, 11, 111, iV and V in cattle 

meat electropherogrnms was foun<l to be characteristic for its species. The 

above findings showed no difference when different parts of the cattle's 

trunk were electrophorised. The study of different age and sex groups 

showed no diff erence. 

The protein band number IV obtained from the horse meat 

electropherograms was found to be dark and thick and this property led us 

to conclude that there was a major ·difference between this sample and the 

others. 

ln order to identify and separate cattle meat electropherograms 

from horse meat electropherograms bands IV and V of cattle meat 

electropherograms and band iV of herse meat electropherograms were 

found to be highly specific. 

ln the comparative study of sheep and goat meat the protein 
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bands of the sheep me:ıt electropherograms formed near the catho<le 

region were darker and an addition:ıl hami was discovered which was not 

formed in goat meal after band iV an<l this import:ınt finding was used to 

distinguish goat and sheep meal. 

Band 1 ( = double band) of the electropherograms of the sheep 

and goat meat was lighter in colour and more distinctly observable when 

compared with band I of the cattle meat electropherograms. Besides this, 

band l which can also be ohserved as a double band was found to be closer 

to each other in sheep and goat me:ıt whereas distant in cattle meat. 

Bands iV and V of pork electropherograms were closer to each 

other and this observation helped us to differentiate it from cattle meat 

electropherograms where the hands were distant from each other. 

A major characteristic finding for the rabbit meat 

electropherograms was th:ıt the protein hane.Is were less in number and the 

distance hetween band ili and iV was longer. 

in order to separate dog and cat meat from sheep and goat meat, 

band IV of the dog meat electropherograms and band 11 and IV of the cat 

meat electropherograms were used. 

The protein band series of the slaughter meat and the other 

animals' meat electropherograms were found to be c<tnstantly 

characteristic and repetitive. 

Using standard polyacrylamide gel electrophoresis method it was 

concluded that pure slaughter meat could be distinctly separated from 

slaughter meal which has been mixed with the meat of the other animal 

species. 
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