
 
 

 

 
 
 
 

T.C. 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

DANIŞMAN  
PROF. DR. GÜLHAN TÜRKAY HOŞTÜRK  

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI 
BİYOKİMYA PROGRAMI  

İSTANBUL-2010  

MUSTAFA EKEN  

GÜNEY ANADOLU KIRMIZISI VE DOĞU ANADOLU 
KIRMIZISI IRKI SIĞIRLARDA BÜYÜME HORMONU 

SALGILATICI HORMONU VE RESEPTÖRÜ 
GENLERİNİN POLİMORFİZMLERİNİN BELİRLENMESİ  

 DOKTORA TEZİ 







 iv

İTHAF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her zaman yanımda olan Aileme ithaf ediyorum 
 
 



 v

TEŞEKKÜR 

Doktora eğitimi ve Tez çalışmam süresince bilimsel destekleri ile değerli 

yardımlarını esirgemeyen danışmanım Sayın Prof. Dr. Gülhan TÜRKAY HOŞTÜRK’e, 

Bilgi ve deneyimleri ile verdiği katkılarından dolayı ikinci tez danışmanım 

Sayın Doç. Dr. Kemal Özdem ÖZTABAK’a, 

Tez çalışmamın tüm aşamalarındaki bilimsel katkı ve yönlendirmelerinden 

dolayı Tez İzleme Komitesi üyelerim Sayın Prof. Dr. Ahmet MENGİ ve Prof. Dr. 

Mukaddes ÖZCAN’a, 

Doktora eğitimim süresince bilimsel katkı ve destekleri için Sayın Prof. Dr. 

Süleyman Korkut TEKELİ, Prof. Dr. Ayşen ALTINER, Doç. Dr. Nezir Yaşar TOKER 

ve Doç. Dr. Hasret DEMİRCAN YARDİBİ’ne, 

Tezimin deneysel aşamalarında ve yazımı sırasında verdikleri katkıları için 

Sayın Araş. Gör. Dr. Atila ATEŞ, Araş. Gör. Dr. Feraye ESEN GÜRSEL ve Araş. Gör. 

Dr. Iraz AKIŞ’a, 

Araştırmam süresince gösterdikleri sevgi ve destekleri için eşim Güner EKEN, 

kızım Melike Özlem EKEN, oğlum Ali Barış EKEN, annem Havva EKEN ve babam 

İbrahim EKEN’e sonsuz teşekkür ederim. 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 3386  

 



 vi

İÇİNDEKİLER 

TEZ ONAYI ....................................................................................................................İİ 

BEYAN...........................................................................................................................İİİ 

İTHAF............................................................................................................................ İV 

TEŞEKKÜR.....................................................................................................................V 

İÇİNDEKİLER .............................................................................................................. Vİ 

TABLOLAR LİSTESİ.................................................................................................Vİİİ 

ŞEKİLLER LİSTESİ ..................................................................................................... İX 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ ..................................................................X 

ÖZET ...........................................................................................................................Xİİİ 

ABSTRACT................................................................................................................ XİV 

1. GİRİŞ VE AMAÇ.........................................................................................................1 

2. GENEL BİLGİLER ......................................................................................................3 

2.1. Moleküler Biyolojide Gen Çalışmaları ....................................................................3 

2.2. Polimorfizm ve Tek Nükleotid Polimorfizmi (SNP) ...............................................4 

2.2.1. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR)...................................................................6 

2.2.2. Restriksiyon Parçacık Uzunluk Polimorfizmi (RFLP) .......................................8 

2.3. Kantitatif Karakter Lokusları (QTL) .......................................................................8 

2.4. Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormonu (GHRH) .................................................11 

2.5. Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormonu (GHRH) Geni ........................................12 

2.6. Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormonu Reseptörü (GHRH-R)............................15 

2.7. Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormonu Reseptörü (GHRH-R) Geni ...................16 

2.8. Yerli Sığır Irkları....................................................................................................19 

2.8.1. Güney Anadolu Kırmızısı (GAK).....................................................................22 

2.8.2. Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK).......................................................................23 

3. GEREÇ VE YÖNTEM...............................................................................................24 

3.1. GEREÇ ..................................................................................................................24 

3.1.1. Hayvan Gereci...................................................................................................24 

3.1.2. Kullanılan Cihazlar ...........................................................................................24 

3.1.3. Kullanılan Kimyasal Maddeler .........................................................................25 

3.1.4. Kullanılan Çözelti ve Tamponlar......................................................................26 



 vii

3.1.4.1. Genomik DNA Elde Edilmesinde Kullanılan Çözelti ve Tamponlar ..........26 

3.1.4.2. Polimeraz Zincir Reaksiyonunda (PZR) Kullanılan Çözeltiler ...................26 

3.2. YÖNTEM ..............................................................................................................27 

3.2.1. DNA İzolasyonu ...............................................................................................27 

3.2.2. Genotipleme ......................................................................................................29 

3.2.2.1. Polimeraz Zinzir Reaksiyonu (PZR)............................................................29 

3.2.2.2. Restriksiyon Parçacık Uzunluğu Polimorfizmi (RFLP) ..............................31 

3.2.3. Agaroz Jel Elektroforezi ...................................................................................32 

3.2.3.1. Agaroz Jelin Hazırlanması ...........................................................................32 

3.2.3.2. Agaroz Jelde DNA’nın Yürütülmesi............................................................33 

3.2.4. İstatistiksel Analiz.............................................................................................33 

3.2.5. Etik Kurul Onay Bilgileri..................................................................................34 

4. BULGULAR...............................................................................................................35 

4.1. GHRH/HaeIII Polimorfizmlerinin PZR-RFLP Yöntemi ile belirlenmesi.............35 

4.2. GHRH/HaeIII Polimorfizmlerinin Genotip ve Allel Frekansları ..........................36 

4.2.1. GHRH/HaeIII Polimorfizmlerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi .........36 

4.3. GHRH-R/Eco57I Polimorfizmlerinin PZR-RFLP Yöntemi ile belirlenmesi ........38 

4.4. GHRH-R/Eco57I Polimorfizmlerinin Genotip ve Allel Frekansları .....................39 

4.4.1. GHRH-R/Eco57I Polimorfizmlerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi ....39 

5. TARTIŞMA................................................................................................................41 

KAYNAKLAR ...............................................................................................................48 

ETİK KURUL KARARI ................................................................................................62 

ÖZGEÇMİŞ ....................................................................................................................63 



 viii

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 2-1: Türkiye'deki Sığır Sayısı ve Hayvansal Üretim............................................ 21 

Tablo 3-1: Bölgelerin Çoğaltılması İçin Gerekli Olan Oligonükleotid Primer Dizileri ve 

Genotiplere Özgü Fragment Uzunlukları ....................................................................... 30 

Tablo 3-2: Bölgelerin Çoğaltılması İçin Kullanılan 25 µl PZR Karışımındaki 

Solüsyonlar ve Miktarları ............................................................................................... 30 

Tablo 3-3: Bölgeler İçin Kullanılan Solüsyonlar ve Sindirim Enzimleri ....................... 31 

Tablo 4-1: GAK ve DAK Irkı Sığırlarda GHRH/HaeIII Polimorfizmlerinin Genotip ve 

Allel Frekansları ............................................................................................................. 37 

Tablo 4-2: GAK ve DAK Irkı Sığırlarda GHRH-R/Eco57I Polimorfizmlerinin Genotip 

ve Allel Frekansları......................................................................................................... 40 

 



 ix

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 2-1: GHRH Geninin 13. Kromozomdaki Lokasyonu............................................ 14 

Şekil 2-2: GHRH-R Geninin 4. Kromozomdaki Lokasyonu.......................................... 18 

Şekil 2-3: Güney Anadolu Kırmızısı Irkı Sığır............................................................... 22 

Şekil 2-4: Doğu Anadolu Kırmızısı Irkı Sığır ................................................................ 23 

Şekil 4-1: GHRH/HaeIII Polimorfizmlerinin %2'lik Agaroz Jeldeki Görüntüsü........... 35 

Şekil 4-2: GHRH-R/Eco57I Polimorfizmlerinin %2'lik Agaroz Jeldeki Görüntüsü...... 38 

 



 x

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ  

A  : Adenin 

A260  : 260 nanometre dalga boyundaki absorbans 

ASO  : Allel spesifik oligonükleotid 

bç  : Baz çifti 

C  : Sitozin 

Ca  : Kalsiyum 

cAMP  : Siklik adenozin monofosfat 

cDNA  : Komplementer deoksiribonükleik asit 

cm  : Santimetre 

cM  : Santimorgan 

DAK  : Doğu Anadolu Kırmızısı 

dATP  : Deoksiadenozin trifosfat 

dCTP  : Deoksisitidin trifosfat 

dGTP  : Deoksiguanozin trifosfat 

DNA  : Deoksiribonükleik asit 

dNTP  : Deoksiribonükleozid trifosfat 

dTTP  : Deoksitimidin trifosfat 

EDTA  : Etilen diamin tetra asetik asit 

g  : Gram 

G  : Guanin 

GAK  : Güney Anadolu Kırmızısı 

GH  : Büyüme hormonu 

GH-R  : Büyüme hormonu reseptörü 

GHRH  : Büyüme hormonu salgılatıcı hormon 



 xi

GHRH-R : Büyüme hormonu salgılatıcı hormon reseptörü 

GLP-1  : Glükagon benzeri peptid 1  

HCl  : Hidroklorik asit 

IGF-I  : İnsülin benzeri büyüme faktörü I 

IGF-II  : İnsülin benzeri büyüme faktörü II 

IGF-IR  : İnsülin benzeri büyüme faktörü I reseptörü 

IGF-IIR : İnsülin benzeri büyüme faktörü II reseptörü 

kb  : Kilobaz 

KCl  : Potasyum klorür 

kd  : Kilodalton 

kg  : Kilogram 

KHCO3 : Potasyom bikarbonat 

MAS  : Markör destekli seleksiyon 

MgCl2  : Magnezyum klorür 

ml  : Mililitre 

mM  : Milimolar 

mRNA  : Mesajcı ribonükleik asit 

n  : Döngü sayısı sembolü 

N  : Azot 

NaCl  : Sodyum klorür 

ng  : Nanogram 

NH4Cl  : Amonyum Klorür 

nm  : Nanometre 

nmol  : Nanomol 

PACAP : Hipofiz adenil siklaz aktivasyon peptid 

Pit-1  : Hipofize özel transkripsiyon faktörü 1 



 xii

pmol  : Pikomol 

PMSF  : Fenil metil sülfonil florid 

PTH  : Paratiroid hormon 

PZR  : Polimeraz zincir reaksiyonu 

QTL  : Kantitatif karakter lokusları 

RFLP  : Restriksiyon parçacık uzunluğu polimorfizmi 

RH  : Radyasyon hibrid 

RNA  : Ribonükleik asit 

rpm  : Devir/dakika 

RSP  : Kesim bölge polimorfizmleri 

SDS  : Sodyum dodesil sülfat 

SNP  : Tek nükleotid polimorfizmi 

SSCP  : Tek iplikçik yapısal çeşitlilik 

T  : Timin 

TEB  : Tris borik asit etidyum bromür 

TG  : Tiroglobulin 

U  : Ünite 

UV  : Ultraviyole 

V  : Volt 

VIP  : Vasoaktif intestinal peptid 

VNTR  : Değişken sayıda ardışık tekrar 

°C  : Celsius 

µg  : Mikrogram 

µl  : Mikrolitre 

µM  : Mikromolar 

χ2  : Ki-kare 



 xiii

ÖZET 

Eken, M. (2010). Güney Anadolu Kırmızısı ve Doğu Anadolu Kırmızısı Irkı Sığırlarda 
Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormonu ve Reseptörü Genlerinin Polimorfizmlerinin 
Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya ABD. 
Doktora Tezi. İstanbul.  

Ekonomik verim özelliklerinin genetik olarak geliştirilmesi için çiftlik hayvanlarında 
yapılan çalışmaların amacı bu özellikleri etkileyen metabolik süreçlerde görevli genlerin 
polimorfizmlerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada Türkiye’deki yerli sığır ırklarından 
Güney Anadolu Kırmızısı (GAK) ve Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) ırkı sığırlarda, süt 
miktarı ve bileşenleri ile büyüme ve karkas verimlerine etkili olduğu ileri sürülen 
büyüme hormonu salgılatıcı hormonu (GHRH) geni ve büyüme hormonu salgılatıcı 
hormonu reseptörü (GHRH-R) geninin genotip ve allel dağılımları açısından 
polimorfizmlerinin belirlenmesi ile bu ırkların geliştirilmesi yönünde yapılacak 
çalışmaların daha etkin olması ve seleksiyon programlarına bilimsel dayanak 
oluşturması amaçlanmıştır. Her sığır ırkına ait ellişer adet bireyden alınan kan 
örneklerinde standart amonyum asetat çöktürme yöntemi kullanılarak DNA örnekleri 
izole edilmiştir. Hedef bölgeler polimeraz zincir reaksiyonunda çoğaltılarak, 
GHRH/HaeIII ve GHRH-R/Eco57I restriksiyon enzimleriyle sindirilmiştir. Süt ve 
bileşenleri verimiyle ilişkili GHRH/HaeIII polimorfizmi A allel frekansları GAK ve 
DAK ırkı sığırlarda süt verimi yüksek Avrupa ırklarında tespit edilen değerlere yakın 
bulunmuştur. Büyüme ve karkas verimiyle ilişkili olarak GHRH/HaeIII 
polimorfizminde GAK ırkı sığırlarda BB genotipi, DAK ırkı sığırlarda ise AB genotipi 
yüksek değerde tespit edilmiştir. GHRH-R/Eco57I polimorfizmleri açısından Bos taurus 
olarak bilinen GAK ve DAK ırkı sığırların A allel frekans değerlerinden dolayı, Bos 
indicus sığırlara bu gen açısından yakınlığının söz konusu olduğu bulunmuştur. Sonuç 
olarak GHRH/HaeIII ve GHRH-R/Eco57I polimorfizmleri açısından, çalışılan yerli 
sığır ırklarının gelecekte süt ve bileşenleri ile büyüme ve karkas verimlerini geliştirmek 
amacıyla değerlendirilebileceği ileri sürülebilir. GHRH ve GHRH-R genleri için 
bağlantı analizi çalışmalarının verim özelliklerine etkileri açısından daha fazla sayıda 
örnek kullanılarak yapılmasının Türkiye’deki yerli sığır ırklarının verim özelliklerinin 
geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: PZR-RFLP, Sığır, GHRH geni, GHRH-R geni, Yerli ırk. 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: 3386 
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ABSTRACT 

Eken, M. (2010). Determination of Growth Hormone-Releasing Hormone and Receptor 
Genes Polymorphisms in South Anatolian Red and East Anatolian Red Cattle Breeds. 
İstanbul University, Institute of Health Sciences, Department of Biochemistry. 
Doctorate Thesis. İstanbul 

Aim of the studies of genetically improving economical yield traits of farm animals, is 
to determine polymorphisms of genes which are in charge during the required metabolic 
processes. The goal of this study, South Anatolian Red (SAR) and East Anatolian Red 
(EAR) cattle of Turkish native breeds, milk and carcass yield effectively growth 
hormone-releasing hormone(GHRH) and receptor (GHRH-R) genes polymorphisms in 
terms of genotype of this race with determination to develop more effective ways of 
working and scientific basis for selection programs. Blood samples were taken from 50 
individuals of each breeds. DNA samples were isolated by using the standard 
ammonium acetate salt-out method. Target regions were amplified by using PCR and 
digested by HaeIII and Eco57I restriction enzymes. GHRH/HaeIII polymorphism, the A 
allele frequencies SAR and EAR cattle milk yield higher values determined in European 
races were close. Related with growth and carcass yield BB genotype in SAR and AB 
genotype in EAR cattle have been identified in high values for GHRH/HaeIII 
polymorphism. GHRH-R/Eco57I polymorphism in terms known as Bos taurus SAR and 
EAR cattle due to A allele frequency, Bos indicus cattle of this gene were found to be 
close. As consequence, GHRH/HaeIII and GHRH-R/Eco57I polymorphisms in terms of 
native breeds are working with milk and carcass yield of the future can be evaluated to 
develop. GHRH and GHRH-R genes by linkage analysis for yield traits associated with 
the effect of analysing more samples of Turkish native breeds are thought to contribute 
to the development of productivity traits. 

Key Words: PCR-RFLP, Cattle, GHRH gene, GHRH-R gene, Native breeds.  

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Son yıllarda çiftlik hayvanlarının ekonomik verim özellikleri ile sağlıkları 

açısından etkili olan genlerin tanımlanması ve haritalanması üzerine yapılan genetik 

araştırmalar yoğunluk kazanmıştır. Genom taramaları ile günümüzde birçok kantitatif 

karakter lokusu (QTL) tanımlanmış, beslenme, büyüme ve enerji metabolizmasının 

fizyolojik düzenlenmesinde görevli aday genler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu konuda 

yapılan araştırmaların asıl amacı, verim özelliklerini etkileyen genleri ve genetik 

çeşitliliğe neden olan mutasyonları ortaya çıkararak, genomun görev ve yapıları ile 

genlerin birbirleri ve çevresel etkileşimlerini aydınlatma üzerinedir. Yapılan 

çalışmalarla metabolik süreçleri etkileyen genleri yapı ve işlevleri açısından moleküler 

düzeyde değerlendirerek, seleksiyon programlarının daha başarılı uygulanmasına katkı 

sağlanması öngörülmektedir (Schrooten ve ark. 2004; Weikard ve ark. 2005). 

Büyüme hormonu (GH), İnsülin benzeri büyüme faktörü I ve II (IGF-I, IGF-II), 

hipofize özel transkripsiyon faktörü 1 (Pit-1), büyüme hormonu salgılatıcı hormonu 

(GHRH) ve bunların reseptörleri (GH-R, IGF-IR, IGF-IIR, Pit-1R, GHRH-R), 

somatotropik eksenle ilişkili önemli fizyolojik etkilerinden dolayı ekonomik verim 

özelliklerinin geliştirilmesi açısından sığırlarda potansiyel markörler oldukları yapılan 

çalışmalarla ortaya koyulmuştur (Kopchick ve Andry 2000).  

Hipofiz bezi ön lobundan salgılanan polipeptid yapıdaki GH, omurgalı 

organizmalarda büyüme ve gelişmeyi birinci derecede düzenlemektedir (Mayo ve ark. 

1995; Petersenn ve ark. 1998). Hipofiz bezi ön lobundaki somatotrop hücrelerde 

sentezlenen ve salgılanan GH, beyindeki hipotalamusun kontrolü altındadır (Mayo ve 

ark. 1995).  

GHRH, hipofiz bezi ön lobundan GH sentezi ve salgılanmasına etki eden 

hipotalamustan salgılanan bir hormondur (Connor ve ark. 2002). GHRH, 44 aminoasit 

içeren polipeptid yapıda bir proteindir (Gaylinn 1999). İşlevsel bir protein olan GHRH, 

glukagon, sekretin ve vazoaktif intestinal peptid (VIP) ile aynı ailedendir (Beker ve ark. 

2000). GHRH geni sığırların 13. kromozomunda bulunmaktadır (Barendse ve ark. 

1994). Sığır GHRH geni, dört intronla ayrılmış beş ekson içermektedir (Zhou ve ark. 

2000). GHRH geninin insanda 20. kromozomda, farede 2. kromozomda (O’Brien ve 
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ark. 1993), domuzlarda 17. kromozomda yerleştiği belirlenmiştir (Baskin ve Pomp 

1997).  

Büyüme hormonu salgılatıcı hormonu reseptörü (GHRH-R), GHRH etkisiyle 

somatotrop proliferasyonu uyararak hücre içi cAMP artışını sağlamakta ve GH geni 

ifadelenmesini oluşturmaktadır (Lin ve ark. 1992; Mayo 1992; Gaylinn ve ark. 1993). 

Sığır GHRH-R geni, 423 aminoasitten oluşmuş ve cDNA dizilerinin, koyun %93, 

domuz %90, insan %89, rat %87 ve farelerle %85 benzer oldukları saptanmıştır 

(Connor ve ark. 2002). Çiftlik hayvanlarında GHRH-R geninin; sığırlarda 4. kromozom 

(Connor ve ark. 1999) ve domuzlarda 18. kromozomda (Sun ve ark. 1997) yerleştiği 

belirlenmiştir. GHRH-R geni, 10’dan fazla ekson içeren karmaşık bir genomik yapıya 

sahiptir (Petersenn ve ark. 1998). GHRH-R geni; insan (Mayo 1992; Gaylinn ve ark. 

1993), fare (Lin ve ark. 1992), rat (Lin ve ark. 1992; Mayo 1992), domuz (Hsiung ve 

ark. 1993) ve sığırlarda (Horikawa ve ark. 2001) klonlanmıştır.  

Bu çalışmada, ülkemizin ulusal kaynakları arasında yer alan yerli sığır 

ırklarından Güney Anadolu Kırmızısı (GAK) ve Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) ırkı 

sığırlarda ekonomik verim özelliklerinden, süt miktarı ve bileşenleri ile büyüme ve 

karkas verimlerine etki ettiği öne sürülen, GHRH ve GHRH-R genleri 

polimorfizmlerinin belirlenmesiyle, bu ırklarda verim özelliklerini geliştirmek yönünde 

yapılacak çalışmaların daha etkin olması ve seleksiyon programlarına bilimsel dayanak 

oluşturması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Moleküler Biyolojide Gen Çalışmaları 
Genetik markörlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar, bazı özel genlerin 

varlığını belirlemek açısından gerekli bilgileri edinmek ve bunların markör olarak 

kullanımını uygulanabilir duruma getirmeyi amaçlamaktadır. Ekonomik açıdan verim 

özellikleri üzerinde büyük etkisi olan kantitatif karakter lokuslarının (QTL) belirlenmesi 

çalışmaları, genomik bölgelerin tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. Genetik 

uygulama geleneksel seleksiyona göre daha hızlı ve kazançlı olacağından, iki aşamalı 

seleksiyonda markör destekli seleksiyon (MAS) kullanılması önerilmekte ve elde 

edilecek yararın nesiller boyu süreceği düşünülmekte iken, henüz çok az QTL 

belirlendiği, genotiplemenin nispeten pahalı ve seleksiyon markörlerinin olmamasından, 

DNA tabanlı testler kullanılarak genetik gelişme sağlama oranının sınırlı kaldığı ileri 

sürülmüştür (Ashwell ve ark. 2001; Schulman ve Dentine 2005). 

İlk sığır genetik haritaları somatik hücre hibrid panelleri ve florasan in situ 

hibridizasyonu kullanılarak oluşturulmuştur. Heuertz ve Hors-Cayla (1981) ile Womack 

ve Moll (1985; 1986) sığır genleri ve bu genlerin insan homologları arasında, somatik 

hücre radyasyon hibrid (RH) kullanımına ilişkin haritaların geliştirildiğini 

bildirmişlerdir. Itoh ve ark. (2003; 2005), sığır ve hamster somatik hücre radyasyon 

hibrid panelinde kromozomdaki mikrosatelitlerin dizilerini elde etmişlerdir. Hayes 

(1995); Solinas-Toldo ve ark. (1995) ile Barendse ve ark. (1993), kromozom özel 

bağlantı haritalarını geliştirmişlerdir. Bishop ve ark. (1994), çoğu sığır genlerinin 

genetik bağlantı haritasını ortaya koymuşlardır. RH haritalama işleminin önemli 

avantajının, polimeraz zincir reaksiyonunda (PZR) RH panel klonları genotiplemesinin 

gelişmeye açık olması ve dizi polimorfizmlerinin düşük değerde olduğunda bile, 

genlerin haritalanabilmesine olanak sağlaması olarak bildirilmiştir (O’Brien ve ark. 

1993). Sığır kromozomlarına özgü çok sayıda RH haritaları yayınlandığı ve çalışmaların 

sığırların tüm RH genom haritasını geliştirmeye yöneldiği öne sürülmüştür (Amarante 

ve ark. 2000).  

Sığır gen dizilimini kolaylaştırmak amacıyla, bakteri ve maya yapay kromozom 

kütüphaneleri oluşturulmuştur. Cai ve ark. (1995), ilk olarak sığır bakteri yapay 

kromozom kütüphanesini, Libert ve ark. (1993) ise sığır maya yapay kromozom 
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kütüphanesini oluşturduklarını bildirmişlerdir. Tek nükleotid polimorfizmi (SNP) 

çalışmalarının DNA dizilerini elde etme ve genetik farklılıkların değerlendirilmesi için 

tamamlayıcı olarak farklı sığır ırklarında sürdürülmekte olduğu bildirilirken, bu yönde 

yapılan çalışmalarda elde edilen verilerin araştırmacılara önemli fırsatlar sunacağı ve 

yeni çalışmalara yönelmelerine olanak sağlayacağı ileri sürülmüştür (Kappes ve ark. 

1997). 

Fenotip ve döl kayıtları olmaksızın, ebeveynlerin fenotip bilgisi ve tüm markör 

haritasının kullanılması ile hayvanların verim özelliklerinin geliştirilmesi çalışmalarında 

doğru tahminlerin yapılabileceği, bu yaklaşımın aynı zamanda nesil aralığını kısaltma 

ve genetik iyileştirmeyi kolaylaştırıp hızlandırabileceği öne sürülürken, farklı genetik 

özelliklere sahip sığır ırklarında yapılan çalışmalarda elde edilen bulguların istatistiksel 

analizi ile tespit edilen çok küçük farklılıkların bile dikkate alınarak değerlendirilmesi 

sonucu, QTL haritalama stratejilerinin de bu yönde oluşturulmasının yarar sağlayacağı 

bildirilmiştir (Meuwissen ve ark. 2001). 

Son yıllarda embriyonik kök hücre elde etme, klonlama ve somatik hücrelerde 

homolog rekombinasyon ile genetik modifikasyon çalışmalarında önemli ilerlemeler 

kaydedilmiştir. Laboratuvar çalışmalarında belirlenen sığır genomu ile genom dizileri 

birleştirildiğinde, bilgilerin işlenmesinin hız kazanacağı düşünülmektedir. Bu 

ilerlemelerin, sığırlarda verim özellikleri ile ilgili moleküler biyoloji anlayışına önemli 

olanaklar sağlayacağı umulmaktadır. Moleküler yöntemler; verim özellikleri açısından 

gelişmiş birey ve ebeveyn tayini, verim özellikleri ve hastalıkları kontrol eden veya 

hastalıklara direnci belirleyen genlerin moleküler düzeyde tespiti, markör destekli 

seleksiyon yöntemi teknolojilerinin yaygınlaştırılması ile üretim sürecinin önemli 

ölçüde kısaltılmasını öngörmektedir. Bu moleküler yöntemlerin uygulamaya geçirilmesi 

ile verim özelliklerinin geliştirilerek hayvancılığın ülke ekonomilerine katkısının 

artacağı ileri sürülmektedir. Bu nedenle moleküler yöntemlerin, ekonomik öneme sahip 

verim özelliklerinin geliştirilebilmesi ve sağlıklarının kontrolü açısından hayvan 

yetiştiriciliğinde kullanılmalarının büyük yararlar sağlayacağı bildirilmiştir (Vignal ve 

ark. 2002; Blott ve ark. 2003; Saito ve ark. 2004).  

2.2. Polimorfizm ve Tek Nükleotid Polimorfizmi (SNP) 
Genetik polimorfizm, bir populasyonda farklı allellere bağlı genetik olarak 

belirlenmiş iki ya da daha çok alternatif fenotipin görülmesidir. Araştırmacılar, bir gen 
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lokusu için, nadir allellerin en az %1 frekansında ve bu alleller için heterozigotların ise 

en az %2 oranında görülmelerini polimorfik olarak tanımlamışlardır. Populasyon 

genetiği açısından belli bir frekansa gereksinim olmasına karşın, moleküler biyoloji 

açısından frekansın önemli olmadığı, bir ailede bile varyantın görülmesinin, polimorfik 

olarak tanımlanabileceği ileri sürülmüştür (Risch 2000).  

Moleküler biyoloji ve genetik alanında markör, bir DNA molekülünü ifade 

etmektedir. Son yıllarda markörlerin, hayvan genomundaki DNA molekülü 

polimorfizmlerini belirlemede önemli bir role sahip oldukları öne sürülmektedir. 

Moleküler markörler, tanımlanmış ve kalıtımı kolaylıkla izlenebilen DNA dizileridir. 

Moleküler markörlerin kullanılması DNA polimorfizmine dayanmaktadır. Bu durumun, 

istenen amaca uygun strateji geliştirmede önemli bir unsur olabileceği düşünülmektedir. 

Bir moleküler markörün şu özelliklere sahip olması gerektiği belirtilmektedir. Genetik 

çeşitliliği ölçebilmek için polimorfizm belirlendiğinden, polimorfik olmalıdır. Diploid 

organizmalarda homozigot ve heterozigot ayrımının yapılabilmesi için bir markörün 

farklı formları saptanabilmelidir. Markör sık ve düzenli olarak genom boyunca dağılmış 

olmalı ve üretilebilir olmalıdır (Vignal ve ark. 2002). Ancak tek bir moleküler markör, 

araştırmada hedeflenen tüm beklentilere yanıt vermeyebilmektedir. Bu nedenle DNA 

düzeyindeki polimorfizmi saptamada kullanılabilecek çok sayıda teknik geliştirilmiştir. 

Polimorfizmler, türlerin bulundukları ortama uyumlarını kolaylaştırarak, evrimsel 

süreçte gelişim göstermelerine olanak sağlamaktadır. Polimorfizm; tüm birey düzeyinde 

(fenotip), proteinlerin ve kan grubu bileşiklerinin varyant formlarında (biyokimyasal  

polimorfizm), kromozomların morfolojik özelliklerinde (kromozomal  polimorfizm) ya 

da DNA düzeyinde  nükleotid farklılıkları (DNA polimorfizmi) şeklinde görülebilir. 

Genetik polimorfizmlerin belirlenmesinde; polimeraz zincir reaksiyonu (PZR), 

restriksiyon parçacık uzunluğu polimorfizmi (RFLP), değişken sayıda ardışık tekrarlar 

(VNTR), tek iplikçik yapısal çeşitlilik (SSCP), allel spesifik oligonükleotid (ASO) gibi 

laboratuvar yöntemleri kullanılmaktadır. Polimorfizm çalışmalarından elde edilen 

bulguların, kullanılacak alanda değerlendirilip sonuçların ortaya koyulması ile 

gelecekteki stratejilerin belirlenmesinde önem taşıdığı bildirilmiştir (Lüleci ve ark 1995; 

Miller ve ark. 1998). 

Genomda bir türün bireyleri arasında veya bir bireyde eşleşen kromozomlar 

arasında tek bir nükleotidin (A, T, G, C) farklılık göstermesiyle ortaya çıkan DNA dizi 
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varyasyonu tek nükleotid polimorfizmi (SNP) olarak tanımlanmaktadır. SNP’lerin çoğu, 

tek bir nükleotidin bir başka nükleotid ile yer değiştirmesi şeklindedir. Yer değiştirme, 

pürin-pürin veya pirimidin-pirimidin bazları arasında transisyon mekanizması ile 

olabileceği gibi, pürin-pirimidin veya pirimidin-pürin bazları arasındaki transversiyon 

mekanizması şeklinde de olabilmektedir. Ancak SNP tanımı, tek bir nükleotidin 

insersiyon (ekleme) ve delesyonunu da (eksilme) içermektedir (Basit Indel 

Delesyonları). Bazı SNP’ler ise kesim bölgelerinde değişimlere yol açabilmektedir 

(Kesim Bölge Polimorfizmleri; Restriction Side Polymorphism-RSP). SNP’lerin 

çoğunun intron ve intergenik diziler gibi kodlama yapmayan DNA bölgelerinde 

şekillendiği ileri sürülmüştür (Vignal ve ark. 2002; Weikard ve ark. 2005; Akgün E, 

2007). 

Kromozomların DNA’ların paketlenmiş şekilleri olduğu, memelilerde yaklaşık 3 

milyar baz çiftinden oluştuğu bilinmektedir. Bu DNA dizileri 70,000 ile 100,000 geni 

kodlayabilmektedir. Bir hayvanda, her bir genin eşey kromozomlarının dışında iki 

kopyasının bulunduğu, bunlardan her birini ebeveynlerinden aldıkları ve bu iki kopya 

DNA’nın, dizilişleri bakımından birbirinden farklı olabilecekleri öne sürülmektedir. 

Örneğin, Hereford ve Holstein ırkı sığırlar arasında söz konusu olan görünüş 

farklılıklarının veya bunların sütçü ya da etçi ırklar olarak tanımlanmalarının 

DNA'larındaki farklılıklardan ileri geldiği düşünülmektedir. Bir ırk içinde bulunan iki 

Holstein ineği arasında süt verimi bakımından görülen farklılıkların da kısmen 

hayvanların genetik yapısından, kısmen de çevresel faktörlerden kaynaklanabileceği 

ileri sürülmüştür (Haley ve Visscher 1999). 

2.2.1. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) 
Saiki ve ark. (1985; 1988) ile Mullis ve Faloona (1987) tarafından  geliştirilen 

Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemi, belirli bir bölgeyi çoğaltabilmek için tek 

zincirli hale getirilmiş DNA’ya bağlanacak olan iki oligonükleotid primer ile hedef 

DNA’nın sentezi ve nükleotid dizi bilgilerini edinmek için kullanılmaktadır. 

Oligonükleotidler, DNA polimeraz enzimi tarafından katalize edilen bir dizi DNA 

sentez reaksiyonlarında primer olarak görev yapmaktadırlar. Bu oligonükleotidlerin baz 

dizileri birbirlerinden farklı olup her bir oligonükleotid, kalıp görevi gören DNA 

molekülünün tek sarmalına tamamlayıcı olarak bağlanmaktadır. Reaksiyonda iki 
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oligonükleotid primer, bir ısıya dayanıklı DNA polimeraz enzimi ve dört dNTP 

molekülü yer almaktadır (Arnheim ve Erlich 1992). 

PZR reaksiyonunda üç temel basamak bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla: 

Denatürasyon, Bağlanma (Annealing) ve Uzama (Extension) aşamalarıdır. 

1. Denatürasyon: Çift zincirli DNA molekülünün tek zincir haline getirildiği 

basamaktır. İki oligonükleotid primer, ısıya dayanıklı bir DNA polimeraz enzimi ve dört 

adet dNTP’den oluşan reaksiyon karışımı içinde bulunan DNA molekülü, 90–95 ºC’de 

5 dakika süreyle ısıtılarak denatürasyona tabi tutulmakta ve tek zincirli hale 

getirilmektedir. 

2. Bağlanma (Annealing): Oligonükleotid primerlerin DNA molekülü tek 

sarmalına bağlandığı basamaktır. Sıcaklık 50-70 ºC arasında bir değere düşürülmekte ve 

primerlerin tek zincir haline getirilmiş DNA’ya bağlanmaları sağlanmaktadır. Bu 

bağlanan primerler, 15–30 nükleotid uzunluğunda yapay oligonükleotidlerdir. 

Oligonükleotid primerler çoğaltılacak olan DNA bölgesinin uçlarındaki tamamlayıcı 

dizilere özgül olarak bağlanarak kalıp DNA’nın sentezi için başlangıç noktası olarak 

görev yapmaktadırlar. 

3. Uzama (Extension): DNA Polimeraz enzimi tarafından zincir uzamasının 

gerçekleştirildiği basamaktır. DNA molekülünün sentezi 70-75 ºC arasında 

gerçekleşmektedir. DNA Polimeraz enzimi, nükleotidleri 5' ucundan 3' ucuna doğru 

ekleyerek, primerlerin uzamasını sağlamakta ve hedef DNA’nın iki zincirli kopyasını 

oluşturmaktadırlar. 

Bu 3 aşamaya bir PZR döngüsü denilmektedir. Bir döngü 4–5 dakika sürmekte 

ve pek çok kez tekrar edilmektedir. Döngü sayısının genellikle 30-40 olduğu 

bildirilmektedir. PZR, bir zincir reaksiyonudur ve DNA molekülü sayısı her döngü 

sayısı sonunda iki katına çıkmaktadır. Döngü sonunda oluşan DNA zincirleri bir sonraki 

döngü işlemi için kalıp görevi görmektedirler. Çoğaltma işleminden elde edilecek DNA 

miktarı, tekrarlanan döngü sayısına bağlı olmaktadır. Bir PZR işleminde döngü sayısını 

“n” olarak ifade edersek, reaksiyon işleminin sonunda kalıp DNA molekülü yaklaşık 

olarak 2n defa çoğaltılmış olacaktır. PZR işlemi ısı döngücüsü (thermal cycler) denilen 

cihazlarda, döngü sayısı ve basamak sıcaklıkları önceden belirlenen programlarla 

otomatik olarak gerçekleştirilmektedir (Klug ve Cummings 2003). 
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2.2.2. Restriksiyon Parçacık Uzunluk Polimorfizmi (RFLP) 
Restriksiyon parçacık uzunluk polimorfizmi (RFLP) yöntemi, restriksiyon 

endonükleazlar kullanılarak DNA molekülünün sindirilmesi işlemine dayanmaktadır. 

Linn ve Arber (1968) ile Meselson ve Yuan (1968) yaptıkları çalışmalarda DNA 

üzerindeki bazı özel dizileri tanıyan ve DNA molekülünü bu dizilerde sindiren 

restriksiyon endonükleaz bakteri enzimlerini elde etmişlerdir. Restriksiyon endonükleaz 

enzimleri, çift iplikçikli DNA üzerindeki özgül bölgeleri tanımakta ve DNA’daki iki 

iplikçiği de sindirerek bir bölgeyi ya da bir bölgedeki DNA parçasının ortaya 

çıkarılmasında görev almaktadırlar. Değişik bakteri suşlarından baz sayıları ve tanıma 

dizileri farklı olan sindirim enzimleri oluşturulabilmektedir. DNA üzerindeki 

restriksiyon tanıma dizilerinde oluşan herhangi bir SNP ve mutasyonda, restriksiyon 

enziminin o bölgeyi tanıyamaması sonucu, kesim gerçekleşmeyebilmektedir. RFLP 

sindirim ürünlerinin analizi, genellikle agaroz jel elektroforezinde etidyum bromür ile 

ultraviyole (UV) ışıkta görünür duruma getirilerek yapılmaktadır. Jel görüntüsünde 

oluşan farklılıklar, tanıma bölgelerindeki nükleotid polimorfizmlerinin varlığını 

belirtmektedir. Bir bölgedeki DNA dizisinde gözlenen insersiyon ve delesyonlar 

değişikliklere neden olabilmektedir. Bu değişiklikler her birey için karakteristik olan 

nükleotid değişimlerinin varlığını göstermektedir ve bireyler arasındaki genetik 

polimorfizmlerin değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. PZR ile çoğaltılmış belirli 

bir gen bölgesi, RFLP yöntemi kullanılarak, tanımlanmış özel mutasyonlara karşı 

uyumlu restriksiyon enzimi ile taranabilmektedir. Analiz edilen gen bölgesinin, agaroz 

jel görüntüsündeki bantların sayılarına, büyüklüklerine bakılarak allel polimorfizmleri 

tespit edilebilmekte, lokusa ait homozigot ve heterozigot genotip frekansları 

saptanabilmektedir (Klug ve Cummings 2003). 

2.3. Kantitatif Karakter Lokusları (QTL) 
Kantitatif karakter lokusları (QTL), herhangi bir ölçü birimi ile belirlenebilen 

özelliklerdir. Bu karakterler çok sayıda genin denetiminde bulunmakta ve çevresel 

koşullardan oldukça etkilenmektedirler. Hayvan türlerinin verim özellikleri QTL olarak 

tanımlanabilmektedir. Sığırlardaki QTL çalışmalarının amacı yetiştirme ve seleksiyon 

programlarında kullanılabilir markörleri belirlemektir. QTL tanımlamalarının çoğu, süt 

ve süt bileşenleri ile büyüme ve karkas verim özellikleri üzerine odaklanmıştır. Aday 

genlerin araştırılması ve QTL ile ilişkili genlerin belirlenmesi için genom taramasının, 
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fenotipik özelliklerin kontrol edilmesine olanak sağlayacağı ileri sürülmüştür 

(Rothschild ve Soller 1997; Miller ve ark. 1998). 

QTL belirleme çalışmalarında kullanılan yöntemlerden birisi, fizyolojik 

süreçlerde görevleri olan farklı genlerin incelenerek, gelişmiş özelliklere sahip fenotipin 

oluşmasına neden olan allellerin tespit edilmesi işlemidir. Tespit edilen polimorfik 

genin allelleri verim özelliklerinden herhangi biriyle etkileşim içindeyse, markör olarak 

tanımlanan gen, seleksiyon programlarında kullanılabilmektedir. Aday gen belirlenmesi 

çalışmalarında, fizyolojik süreçlerde görevleri olan farklı genlerin analizleri yapılmakta 

ve verim özelliklerine etki eden genlerdeki alleller tespit edilebilmektedir. Aday 

genlerdeki polimorfik bölgelerin tanımlanması ve farklı fenotip özelliklere sahip 

hayvanlardaki allel dağılımlarının değerlendirilmesi ile fenotipik özellikleri etkileyen 

gen markörleri elde edilebilmektedir. Bu yöntemin temel prensibinin, mayoz bölünme 

aşamasında her bir haploid gametin, ebeveynine ait kromozom çiftinden farklı 

segmentler alması olduğu bildirilmektedir. Böylece birbirine yakın bölgelerde bulunan 

DNA dizilerinin gametlere ve sonrasında da nesilden nesile birlikte aktarılma 

eğiliminde oldukları düşünülmektedir. Bir QTL’in yerinin belirlenmesi amacıyla, QTL 

ile markörün ilişkisi değerlendirilirken dikkate alınması gereken hususların şu şekilde 

ifade edilebileceği belirtilmektedir. İlgili QTL’i içeren kromozom bölgelerinin 

tanımlanması, tanımlanan bu bölgelerdeki QTL’in belirlenmesi, QTL ile sıkı bağlantısı 

olan markörlerin tanımlanması ve söz konusu bölgedeki olası aday genin 

belirlenmesinin, yapılan çalışmalara önemli katkılar sağlayacağı ileri sürülmüştür 

(Arranz ve ark. 1998; Parmentier ve ark. 2001; Khatkar ve ark. 2004).  

QTL belirleme çalışmaları Georges ve ark. (1995) tarafından sütçü sığırlarda 

yapılan çalışmalar ile başlamış ve yaygınlaşmıştır. Khatkar ve ark. (2004), yaptıkları 

çalışmada 29 sığır kromozumundan 20 sinde süt üretimine etkili olan QTL 

belirlendiğini bildirirken, belirlenen QTL’lerin pleotropik etkilerinin olduğunu ve 

fenotipler arasındaki genetik ilişkilerin değerlendirilmesine katkı sağlayacağını ileri 

sürmüşlerdir.  

George ve ark. (1995) sığırların 6. kromozomunda süt verimine etki eden bir 

QTL tespit etmişlerdir. Kuhn ve ark. (1996); Spelman ve ark. (1996) ile Velmala ve ark. 

(1999), tarafından yapılan çalışmalarla, 6. kromozomdaki QTL’in süt verimi ve 

bileşenleri ile ilişkili olduğu desteklenmiştir. Schnabel ve ark. (2005) osteopontin, 
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Weikard ve ark. (2005) peroxysome proliferator-activated receptor-gamma coactivator-

1 alpha (PPARGC1A), Cohen-Zinder ve ark. (2005) ABCG2 genleri üzerine yaptıkları 

çalışmalarında 6. kromozomda süt verim özelliklerine etkili olduğu düşünülen 

QTL’lerin aday gen olabileceğini ileri sürmüşlerdir. 

Coppieters ve ark. (1998), 14. kromozom sentromerine komşu, süt veriminin 

yanı sıra sütteki protein ve yağ oranları üzerine de etkili olan bir QTL belirlemişlerdir. 

Bu QTL’in yerinin daha sonra yapılan çalışmalarda kromozom segmentine yaklaşık 5 

cM olduğu (Riquet ve ark. 1999) ve farklı sığır ırklarında yapılan çalışmalarla da 

desteklendiği bildirilmiştir (Ashwell ve ark. 2001). Grisart ve ark. (2002), bakteri yapay 

kromozomu ile 14. kromozomdaki QTL marköre karşılık gelen ve aday gen olduğu ileri 

sürülen Asilkoenzim-A:diasilgliserol asiltransferaz’da (DGAT1) mutasyona eğilimli, 

ölçülü olmayan bir durum tespit etmişlerdir. Grisart ve ark. (2004), DGAT1 K232A 

mutasyonunu doğrulamış, genetik ve işlevsel veri olarak bildirmişlerdir. 

Georges ve ark. (1995), 20. kromozomda süt verimine etki eden bir QTL 

tanımlamışlardır. Bu QTL’in büyüme hormonu reseptörü ve prolaktin reseptörlerini 

(GH-R,PLR) kodladığı yapılan çalışma ile tespit edilmiş ve aday gen olabileceği ileri 

sürülmüştür (Arranz ve ark. 1998). Blott ve ark. (2003), çalışmalarında süt verimi 

üzerine etkisi olduğu ileri sürülen GH-R transmembranında, fenilalanin ile tirozinin yer 

değiştirdiğini belirlemişlerdir. Arranz ve ark. (1998) ile Blott ve ark. (2003), GH-R’nin 

süt verimi ve bileşenlerine etkili olduğunu, yaptıkları çalışmalarla desteklemişlerdir.  

Barendse (1999), 14. kromozomda bulunan DGAT1 geni ile ilgili yaptığı 

çalışmada; lipid metabolizmasına etki eden hormonların üretiminde rolü olan 

tiroglobulin (TG) ile bu genin ilişkili olduğunu bildirmiştir. Thaller ve ark. (2003) 

tarafından yapılan çalışmada ise DGAT1 geni QTL’inin sığırlarda kas içi yağ birikimine 

etkili işlevsel bir aday gen olabileceğini belirtmişlerdir. Ancak Moore ve ark. (2003) 

yaptıkları çalışmada kas içi yağ birikimine etkili olduğu belirtilen polimorfizmlerin 

analiz sonuçlarının ayrıntılı haritalama uygulaması için yeterli olamayacağını ileri 

sürmüşlerdir.  

Page ve ark. (2002) yaptıkları çalışmada, tüketiciler tarafından etin kalitesi ile 

ilgili olabileceği düşünülen kesim özelliği için 29. kromozomda bulunan CAPN1 

geninde polimorfizm belirlemişlerdir. CAPN1 geninde tespit edilen polimorfizmin, söz 

konusu kesim özelliğindeki değişim ile ilişkili olduğu, sığır etinin kalitesini geliştirmek 
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açısından markör olarak dikkate alınabileceği yapılan çalışma ile desteklenmiştir (Page 

ve ark. 2004).  

2.4. Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormonu (GHRH) 
Hipofiz bezi ön lobundan salgılanan polipeptid yapıdaki büyüme hormonu 

(GH), omurgalı organizmalarda büyüme ve gelişmeyi birinci derecede düzenlemektedir 

(Mayo ve ark. 1995; Petersenn ve ark. 1998). Hipofiz bezi ön lobundaki somatotrop 

hücrelerde sentezlenen ve salgılanan GH, beyindeki hipotalamusun kontrolü altında 

bulunmaktadır (Mayo ve ark. 1995). Büyüme hormonu salgılatıcı hormonunun (GHRH) 

hipofiz bezi ön lobundan GH sentezi ile salgılanmasına etki eden ve beyindeki 

hipotalamustan salgılanan bir hormon olduğu bilinmektedir (Connor ve ark. 2002). 

GH’ın sentezi ile salgılanmasının ve inhibisyonunun hipotalamik hormonlar olan 

GHRH ve Somatostatin tarafından kontrol edildiği bildirilirken, GHRH ve Somatostatin 

salgılanması düzenlenmesinin ise hipotalamusun ventromedial çekirdeğindeki 

sinyallerle oluştuğu öne sürülmektedir (Frohman ve Jansson. 1986; Frohman ve ark. 

1992).  

GHRH, ilk olarak Guillemin ve ark. (1982) tarafından yapılan çalışmada 

insanlarda akromegaliye neden olan pankreatik tümörlerden elde edilmiştir. Daha 

sonraları yapılan çalışmalarda ise ratlarda Spiess ve ark. (1983) tarafından, insanlarda 

Ling ve ark. (1984) tarafından hipotalamustan izole edilmiştir. Klinik etki ve 

araştırmalardan elde edilen bulgularla, GH salgılanmasının kontrolünde ve büyümenin 

düzenlenmesinde GHRH’ın birincil role sahip olduğu ortaya koyulmuştur (Frohman ve 

Jannson 1986). Petersenn ve ark. (1998) tarafından insanlarda yapılan çalışmada 

GHRH’ın ağırlıklı olarak hipotalamusun arkuat çekirdeklerinde üretildiği tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte beyinin dışındaki doku ve hücrelerden, ratlarda plasenta 

(Margioris ve ark. 1990), ratlarda yumurtalık (Bagnato ve ark. 1992), insanlarda testis 

(Berry ve ark. 1992), insanlarda lenfositler (Stephanou ve ark. 1991), insan ve ratlarda 

pankreas ve gastro intestinal yollarda da (Bosman ve ark. 1984; Shibasaki ve ark. 1984) 

üretildikleri yapılan çalışmalarda bildirilmiştir.  

GHRH’ın, 44 aminoasit içeren, fakat 24, 29, 40, 44 ve 45 aminoasitli sentetik 

eşdeğerleri olan polipeptid yapıda bir hormon olduğu bildirilmiştir (Gaylinn 1999). 

İşlevsel bir protein olan GHRH’ın; glukagon, sekretin ve vazoaktif intestinal peptid 

(VIP) ile aynı aileden olduğu belirtilmiştir (Beker ve ark. 2000).  
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GHRH, somatotropin ve sentetik eşdeğerlerinin sütçü sığırlarda süt verimini 

(Bonneau ve Laarveld, 1999), etçi sığırlarda ise büyümeyi hızlandırarak kesim ağırlığını 

ve yetiştirme sürecini (Achtung ve ark. 2001) olumlu yönde etkilediği yapılan 

çalışmalarda ileri sürülmüştür.  

GHRH ile ilgili ratlarda yapılan çalışmada, yumurtalık korteksi leydig 

hücrelerinde, erkeklerde sertoli hücrelerinde steroid yapımını uyararak follikül uyarıcı 

hormon (FSH) salgılanmasında dolaylı rolünün olduğu bildirilmiştir (Ciampani ve ark. 

1992).  

2.5. Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormonu (GHRH) Geni 
Büyüme hormonu salgılatıcı hormonu (GHRH) geninin sığırların 13. 

kromozomunda yer aldığı yapılan çalışma ile tespit edilmiştir (Barendse ve ark. 1994) 

(Şekil 2-1). Sığır GHRH geninin, dört intronla ayrılmış beş ekson içerdiği ortaya 

koyulmuştur (Zhou ve ark. 2000). GHRH geninin insanda 20. kromozomda, farede 2. 

kromozomda (O’Brien ve ark. 1993), domuzlarda ise 17. kromozomda bulunduğu 

belirlenmiştir (Baskin ve Pomp, 1997). Sığırlarda yapılan bir çalışmada, GHRH geni 3. 

eksonunda tespit edilen polimorfizm ile GHRH geninde çoğaltılan nükleotid dizilerinin, 

insanla %91 ve fare ile %77 benzerlik gösterdiği bildirilmiştir (Moody ve ark. 1995). 

GHRH geninin oligonükleotid cDNA yapısı, insanlarda Gubler ve ark. (1983) 

ile Mayo ve ark. (1983) tarafından ortaya koyulmuştur. Sonraları yapılan çalışmada ise 

tüm GHRH geni klonlanmış ve insan genomunun yaklaşık 10 kb uzunluğunda, 5 eksonu 

bulunan bir GHRH geni içerdiği tespit edilmiştir. mRNA’nın, 107 ve/veya 108 

aminoasitten oluşan öncü bir sinyal peptidi, 44 aminoasit içeren GHRH ile 30 ve/veya 

31 aminoasitten oluşan C terminal peptidi kodladığı ileri sürülmüştür. Son iki birleşme 

yerinin; GHRH’ın N terminal bölgesi ile C terminalinin ortasında oluştuğu, özellikle 

rodentler ile bazı türlerin birincil dizilerindeki varyasyonları açıkladığı düşünülmüştür 

(Mayo ve ark. 1985). 

GHRH geninin insanlarda biyolojik aktivite merkezinin, peptidin amino terminal 

bölgesinde bulunduğu, tek tirozin veya histidin varlığının hormonun reseptörüne 

bağlanması için önemli olduğu yapılan çalışmalarda öne sürülmektedir. Buna karşın 

hormonun reseptörüne bağlanmasında üçüncü molekülün C terminalinin gerekli 

olmadığı, GHRH1-29NH2’in ise in vivo ve in vitro tam biyolojik aktivite sergilediği tespit 

edilmiştir (Ling ve ark. 1984). Bu durumun, 39 aminoasitli peptidin ilk 24 ünde tam 
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biyolojik aktivite gösteren adreno kortiko tropik hormonu (ACTH) ile benzerlik 

gösterdiği öne sürülmüştür. C terminal peptidin biyolojik aktivitesi incelenmiş ve 

ratlarda besin alımından sonra merkezi sinir sistemi yönetiminde değişiklik olduğu 

bildirilmiş, ancak fizyolojisi açıklanamamıştır (Arase ve ark. 1987). 

İnsan GHRH geni plazmasında, in vivo ve in vitro olarak yapılan çalışmalarda, 

bir plazma enzimi olan dipeptidilpeptidaz etkisiyle enzimatik yıkımın oluştuğu 

bildirilmiştir. Bu enzimatik yıkım ile GHRH geninin birinci ve ikinci plazma 

bileşenlerinin yok edilmesinin 1-6,8 dakika gibi kısa sürede oluştuğu tespit edilmiştir 

(Frohman ve ark. 1984). 

Hipotalamusun GHRH mRNA ekstraktlarının ölçümü için hassas yöntemlerin 

geliştirilmesiyle, GHRH geni ifadelenmesinin düzenlenmesine ilişkin veriler elde 

edilmeye başlanmıştır. GHRH geni ifadelenmesinin anatomik yeri, GHRH anti serumu 

ile yapılan immunositokimyasal çalışmalar ile ratlarda Jacobowitz ve ark. (1983) 

tarafından, insanlarda ise Bloch ve ark. (1984) tarafından gösterilmeye çalışılmıştır. 

GHRH mRNA transkriptleri, hipotalamusun arkuat çekirdeği ve plasentada tespit 

edilmiştir (Mayo 1986). Büyüklükleri 1,9 kb olan GHRH mRNA transkriptleri rat 

testislerinde bildirilmiş, ancak GHRH bu organda tespit edilememiştir (Berry ve 

Pescovitz, 1988). 
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http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/ 

Şekil 2-1: GHRH Geninin 13. Kromozomdaki Lokasyonu 
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2.6. Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormonu Reseptörü (GHRH-R) 
Büyüme hormonu salgılatıcı hormonu (GHRH) organizmadaki çeşitli etkilerini 

spesifik bağlayıcı proteinlerle ilişki kurarak göstermektedir. Bu proteinlerden en 

önemlisi büyüme hormonu salgılatıcı hormonu reseptörüdür (GHRH-R). GHRH ilk 

etkilerini hedef dokulardaki reseptörüne bağlanarak başlatmaktadır. GHRH, GHRH-R 

aracılığı ile, hipofiz bezinin ön lobunu uyararak büyüme hormonunun (GH) sentezinde 

ve serbest bırakılmasında önemli bir role sahip olduğu bildirilmektedir. GHRH-R, G 

protein eşlemesi sonucu adenilat siklaz ve Ca+2 aktivitesiyle birlikte hücre içi cAMP 

artışını GHRH ile birlikte sağladığı, somatotrop hücrelerdeki proliferasyonun 

uyarılmasını ve GH geni ifadelenmesini düzenlediği tespit edilmiştir (Lin ve ark. 1992; 

Mayo 1992; Gaylinn ve ark. 1993).  

Sığır GHRH-R, yedi adet transmembran heliks yapısı ve G proteinleri ile 

etkileşimde olan hidrofobik domain içeren 423 aminoasitten oluştuğu tespit edilmiştir. 

Sığır GHRH-R DNA nüklotid dizilerinin koyunla %93, domuzla %90, insanla %89, 

ratla %87 ve fareler ile %85 olarak benzerlik gösterdiği bildirilmiştir (Connor ve ark. 

2002).  

İnsan ve koyun hipofiz bezlerinde GHRH-R’nin, glikolizasyonda 55 kd, 

deglikolizasyonda ise 45 kd olduğu belirlenmiştir. GHRH-R’nin insanlarda ligand 

bağlama ve/veya sinyal iletimi için önemli olan bölümlerinin, %89 transmembran 

domainlerinde ve %80 hücre içi kıvrımlarında bulunduğu bildirilmiştir (Tang ve ark. 

1995). 

GHRH-R’nin insanlarda yapısal olarak; üç sitoplazma içi ve üç hücre dışı, yedi 

transmembran heliks ile karakterize, G proteini ile eşleşmiş hücre yüzey reseptörleri üst 

ailesine ait olduğu tespit edilmiştir (Tang ve ark. 1995). Peptid benzerliklerine göre, G 

proteini ile eşleşmiş reseptör üst ailesinin alt sınıfı olan B ailesinin; GHRH-R, vazoaktif 

intestinal peptid (VIP), hipofiz adenilat siklaz aktivasyon peptid (PACAP), sekretin, 

kalsitonin, paratiroid hormon (PTH), PTH ile ilişkili peptid, glukagon ve glukagon 

benzeri peptid 1 (GLP-1)’den oluştuğu ortaya koyulmuştur (Segre ve Goldring 1993). B 

ailesi reseptörlerinin, dönüştürücü ve efektör olarak adenilat siklaz ile benzer bir sinyal 

iletim mekanizmasına katılmak için G proteinini kullanmalarının ortak özellikleri 

olduğu bildirilmiştir (Tang ve ark. 1995).  
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GHRH-R’deki N terminal bölgesi bütünlüğünün bağlanma için önemli olduğu 

ortaya koyulmuş, ancak transmembran domaini ve hücre dışı kıvrımlarında oluşan, N-

terminal ve C-terminal domainlerinin birinin yokluğunda bağlanma olamayacağı 

düşünülmüştür. Transmembran domaini ve hücre dışı kıvrım bölgelerinin, GHRH ile 

GHRH-R etkileşimi için gerekli olan bilgileri sağladığı ileri sürülmüştür (DeAlmeida ve 

Mayo 1998).  

2.7. Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormonu Reseptörü (GHRH-R) Geni 
Çiftlik hayvanlarında GHRH-R geni ile ilgili yapılan çalışmalarda; GHRH-R 

geninin sığırlarda 4. kromozomda (Connor ve ark. 1999) (Şekil 2-2), insanlarda 7. 

kromozomda (Gaylinn ve ark. 1994) ve domuzlarda 18. kromozomda (Sun ve ark. 

1997) yerleştiği saptanmıştır. Sığır GHRH-R geninin ifadelenmesi; hipotalamus, hipofiz 

ön lobu, karaciğer, pankreas, ileum, yumurtalık ve testislerde araştırılmış, ancak 

hipotalamus ile hipofiz ön lobunda tespit edilebilmiştir (Connor ve ark. 2002). GHRH-R 

geninin, insanlarda yapılan çalışmada 10’dan fazla ekson içeren karmaşık bir genomik 

yapıya sahip olduğu bildirilmiştir (Petersenn ve ark. 1998).  

Rat GHRH-R geni ile ilgili yapılan çalışmada, 15 kb DNA kapsayan, kodlama 

bölgesinde 14 ekson içeren bir yapıda olduğu belirlenmiştir. Rat GHRH-R geninin N-

terminal hücre dışı domaini için kodlama dizisi ekson 1-5 içinde iken, transmembran, 

hücre içi kıvrım, hücre dışı kıvrım ve C-terminal domainleri için kodlama dizilerinin ise 

ekson 5-14 de bulunduğu bildirilmiştir. G protein eşlenmiş reseptörlerle rat GHRH-R 

geninin uyumlu olduğu, intron uzunlukları oldukça değişken iken, ekson uzunlukları ve 

intron/ekson bağlantı noktalarının korunmuş olarak bulunduğu tespit edilmiştir (Miller 

ve ark. 1999). 

GHRH-R geni; insan (Mayo 1992; Gaylinn ve ark. 1993), fare (Lin ve ark. 

1992), rat (Lin ve ark. 1992; Mayo 1992), domuz (Hsiung ve ark. 1993) ve sığırlarda 

(Horikawa ve ark. 2001) klonlanmıştır.  

GHRH-R geninin bağlanma varyantları, insanlarda Tang ve ark. (1995) ve 

ratlarda Miller ve ark. (1999) tarafından yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. İnsan 

GHRH-R geninin, üç varyant formunun intron X -1025/1026’da bulunduğu ortaya 

koyulmuştur (Tang ve ark. 1995; Petersenn ve ark. 1998). Bu intronun birinci transkript 

düzenlenmesinin tam olarak oluştuğu, ikinci transkriptin eklemesiz 561 bç içerdiği, 

üçüncü transkriptin ise 123 bç’lik intronik dizisini kaybetmiş olduğu tespit edilmiş ve 
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bu transkriptlerin işlevsel önemi bildirilememiştir (Petersenn ve ark. 1998). Rat GHRH-

R geninin 41 aminoasit içeren proteininin üçüncü hücre içi kıvrımı içinde iki farklı 

izoformda reseptör oluşturan 11. eksonunun, diferansiyel bağlanma özelliği gösterdiği 

tespit edilmiştir (Mayo 1992; Miller ve ark. 1999). GHRH-R geninin kısa izoformunun 

hipofiz hücrelerinde yoğun olarak bulunduğu, büyük izoformunun ise hipofiz 

hücrelerinde kısa izoformundan çok daha az bulunduğu ve GHRH’a yanıt verme işlemi 

için cAMP üretimini uyarma yeteneklerinin farklı özelliklerde tespit edildiği 

bildirilmiştir (Miller ve ark. 1999). 

GHRH-R transkriptlerinin, hipofiz ön lobunda oldukça spesifik yayılma 

gösterdiği ve önemli miktarlarda da hipotalamus, böbrek ve plasentada bulunduğu 

ortaya koyulmuştur. Bu verilerin, GH’ın salgılanması ve hücre proliferasyonunda 

GHRH-R geninin önemini ortaya koymak açısından anlamlı olduğu bildirilmiştir (Mayo 

ve ark. 1995).  

Horikawa ve ark. (1996) tarafından yeni doğan ratlarda yapılan çalışmada, 

GHRH’ın kendi reseptör ifadelenmesini düzenlemesinin mümkün olduğu tespit edilmiş 

ve GHRH yokluğunda GHRH-R mRNA transkriptlerinde belirgin bir azalmanın 

gözlendiğini ortaya koymuşlardır. Bu araştırma bulgularının da GHRH-R geni 

ifadelenmesinin GHRH kontrolünde olduğunun göstergesi olarak 

değerlendirilebileceğini ileri sürmüşlerdir. 
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http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?position=AF184896&hgsid=156672181 

Şekil 2-2: GHRH-R Geninin 4. Kromozomdaki Lokasyonu 
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2.8. Yerli Sığır Irkları 
Loftus ve ark. (1994) ile Bradley ve ark. (1996) tarafından yapılan çalışmalarda 

günümüzdeki sığırların, Bos primigenius olarak bilinen nesli tükenmiş yaban öküzünün 

evcilleştirilmesi olduğu, mitokondrial DNA odaklı bulgulara göre sığırların Bos indicus 

ve Bos taurus olarak 100.000 yıl önce iki sınıfa ayrıldığı ileri sürülmüştür.  

Bradley ve ark. (1996); Troy ve ark. (2001) ile Mannen ve ark. (2004) tarafından 

yapılan çalışmalarda ise Bos indicus sığırı evcilleştirilme bölgesinin Mehrgrarh 

(Pakistan), Bos taurus sığırı evcilleştirilme bölgesinin ise Çatalhüyük (Türkiye) olma 

olasılığının yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Avrupa sığır ırklarındaki dominant 

mitokondriyal DNA haplotiplerinin Anadolu kökenli olduğu konusunda tutarlı veriler 

elde edildiği ileri sürülmüştür (Troy ve ark. 2001). 

Dünyadaki sığır varlığı 2008 yılı verilerine göre 1.347.473.112 baş iken, Avrupa 

kıtasında 127.148.568 baş olarak tespit edilmiştir (FAO 2008). Türkiye, hayvan sayısı 

bakımından birçok ülkeden iyi durumdadır. 2009 yılı verilerine göre; yerli, kültür ve 

melez sığır toplamı 10.723.958 baş’tır (Tablo 2-1). Toplam sayının %24’ünü yerli ırk, 

%35’ini kültür ırkı ve %41’ini melez ırkı sığırlar oluşturmaktadır. Sağılan sığır sayısı 

toplamda 4.133.148 baş olmasına karşın, elde edilen yıllık süt miktarı 11.583.313 

ton’dur. Sağılan sığır sayıları ile elde edilen yıllık süt miktarları ırklara göre 

irdelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yerli ırk sığırlar sağılan sığırların 

%24’ünü, elde edilen süt miktarının %11’ini oluşturmakta ve hayvan başına yıllık 

ortalama süt veriminin 1.316 kg olduğu görülmektedir. Melez ırkı sığırlar sağılan 

sığırların %41’ini, elde edilen süt miktarının %40’ını oluştururken, hayvan başına yıllık 

ortalama süt verimi 2.720 kg’dır. Kültür ırkı sığırlar ise sağılan sığırların %35’ini, süt 

miktarının %49’unu oluşturmakta ve hayvan başına yıllık ortalama süt veriminin 3.884 

kg olduğu görülmektedir. Kesime tabi tutulan hayvan sayısı 1.502.073 baş iken, elde 

edilen toplam et miktarı 325.286 ton ve ortalama hayvan başına düşen et verimi 217 

kg’dır (TÜİK 2009).  

Hayvan varlığı bakımından ülkemiz birçok ülkeden önde olmakla birlikte, 

hayvan başına düşen verim miktarlarının çok düşük olduğu yapılan araştırmalarla ortaya 

koyulmuştur (Yıldız ve ark. 2008).  

Ulusal servetlerimiz arasında gösterilen hayvanlarımızın verim özelliklerinin 

düşük olmasında, genetik özellikleri ile birlikte bakım ve besleme koşulları, nitelikli 
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besin yetersizliği ve ekolojik şartlarının da etkili olduğu ileri sürülmektedir. Bununla 

birlikte yerli hayvanlarımızın ülkemizin ekolojik koşullarına, bakım ve besleme 

şartlarına, salgın ve paraziter hastalıklara karşı adaptasyon yeteneklerinin kültür ırkı 

hayvanlara göre oldukça yüksek olduğu bildirilmiştir (Bakır ve Kaygısız 2003).  
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Tablo 2-1: Türkiye'deki Sığır Sayısı ve Hayvansal Üretim 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Hayvan Adı  Yılı  Toplam Sağılan hayvan Sayısı (Baş)  Süt (Ton) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sığır (Yerli)  2009  2.594.334 976.198    1.284.450 

Sığır (Kültür)  2009  3.723.583 1.470.886    5.713.004 

Sığır (Melez)  2009  4.406.041 1.686.064    4.585.859 

………………………………………….................................................................................................................................................................... 

 Genel Toplam 10.723.958 4.133.148    11.583.313 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

     http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=46&ust_id=13  
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2.8.1. Güney Anadolu Kırmızısı (GAK) 
Güney Anadolu Kırmızısı (GAK) ırkı sığırlar Bos taurus sınıfına dahil olup, 

ülkemizin Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde yetiştirilmektedir. Yoğun 

olarak Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Mersin illerinde 

bulunmaktadır. Bu ırkın Kilis, Halep, Çukurova ve Dörtyol tipleri vardır. GAK ırkı 

sığırlarda vücut örtüsü çoğunlukla sarımsı kırmızı renkte olmakla birlikte, sarı, kırmızı 

ve kahverengi renkleri de görülebilmektedir. Genellikle burun çevresi, bacakların iç 

yüzeyleri, meme ve karın altı bölgeleri daha açık renkte iken, vücudun ön kısmı arka 

kısmına göre daha koyu renktedir. Kısa boynuzlu sığır ırklarından olup, boynuzlar dar 

ve incedir (Şekil 2-3). GAK ırkı sığırların yetiştirildikleri Güney Doğu Anadolu ve 

Akdeniz Bölgelerinin sıcak iklim koşullarına, bu iklim koşullarından kaynaklanan 

olumsuzluklara, yetersiz bakım-besleme şartları ile salgın ve paraziter hastalıklara karşı 

daha dayanıklı oldukları ileri sürülmektedir. GAK ırkı sığırlar, erkeklerde 140-150 cm, 

dişilerde 125-135 cm cidago yüksekliği ve erkeklerde 135-145 cm, dişilerde 130-140 

cm vücut uzunluğu ile ülkemizin en uzun sığır ırkı konumundadır. Doğum ağırlığı 

erkeklerde 25-27 kg, dişilerde ise 23-25 kg’dır. Ergin canlı ağırlıkları erkeklerde 550-

600 kg, dişilerde 350-450 kg olan GAK ırkı sığırların erkeklerinde günlük canlı ağırlık 

artışı 700-900 g’dır. GAK ırkı sığırların dişilerinde analık iç güdüleri gelişmiş, damızlık 

yaşı 24-26 ay, sağım süresi 200-250 gün, sağım süresi süt verimi 1.500-2.500 kg ve 

sütteki yağ oranı %3,5-4,5 ile ülkemizin en yüksek süt verimli yerli sığır ırkı oldukları 

bildirilmiştir (TAGEM 2009). 

 

Türkay, G., Öztabak, K. 2007 

Şekil 2-3: Güney Anadolu Kırmızısı Irkı Sığır 
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2.8.2. Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) 
Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) ırkı sığırlar Bos taurus sınıfına dahil olup, 

ülkemizin Doğu ve Kuzey-Doğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilmektedir. Yoğun olarak 

Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde bulunmaktadır. DAK ırkı sığırlarda vücut 

örtüsünün rengi kırmızı ve değişik tonlarında şekillenmiştir. Kulak kenarları, boyun, 

göğüs bölgesi, ön bacakların ön yüzeyi ve tırnakların deri ile birleşme yerleri vücut 

rengine göre daha koyu renktedir. Kombine verim özelliklerine sahip bir ırk olup, et ve 

süt verimi yanında iş gücünden de yararlanılmaktadır. Genellikle küçük yapılı, sert 

mizaçlı, kemik yapısı sağlam ve derisi kalın özelliklere sahiptir. Erkek ve dişiler 

boynuzlu olup, boynuzlar koyu renkte ve öne doğru kıvrımlıdır (Şekil 2-4). Olumsuz 

yetiştirme ve çevre koşullarına dayanıklıdırlar. Sürü ve analık içgüdülerinin gelişmiş 

olduğu bildirilmektedir. DAK ırkı sığırlar, erkeklerde 115-125 cm, dişilerde 105-115 

cm cidago yüksekliği ve erkeklerde 130-140 cm, dişilerde 115-125 cm vücut 

uzunluğuna sahiptir. Doğum ağırlığı erkeklerde 20-22 kg, dişilerde ise 17-19 kg’dır. 

Ergin canlı ağırlıkları erkeklerde 350-450 kg, dişilerde 250-350 kg olan DAK ırkı 

sığırların erkeklerinde günlük canlı ağırlık artışı 800-1.000 g’dır. Dişilerde damızlık 

yaşı 24-26 ay, sağım süresi 200-220 gün, sağım süresi süt verimi 900-1.000 kg ve 

sütteki yağ oranının %4-5 olduğu ileri sürülmüştür (TAGEM 2009). 

 

Türkay, G., Öztabak, K. 2007 

Şekil 2-4: Doğu Anadolu Kırmızısı Irkı Sığır 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. GEREÇ 

3.1.1. Hayvan Gereci 
Araştırmada ülkemizin yerli sığır ırklarından 50 adet GAK ve 50 adet DAK ırkı 

sığır kullanılmıştır. GAK ırkı sığırlar Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa ili merkez 

köylerinden, DAK ırkı sığırlar ise Kars ili merkez köylerinden sağlanmıştır.  

Çalışma, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 

DNA laboratuvarında, Eylül, Ekim ve Kasım 2009 döneminde gerçekleştirilmiştir. 

3.1.2. Kullanılan Cihazlar 
 Çalışmada kullanılan cihazların listesi aşağıda verilmiştir. 

Soğutmalı santrifüj    (Sigma 3-16 K)  

Vorteks     (Elektromag M16)  

Etüv      (Dedeoğlu)  

Hassas terazi     (Chyo MK-500C)  

Güç kaynağı     (Consort E833)  

Yatay sualtı elektroforez cihazı  (Thermo EC320)  

Thermal cycler    (Techne TC-312) 

Minisantrifüj cihazı    (Eppendorf minispin plus) 

Kuru blok ısıtıcı    (Techne Dri-Block DB-2D) 

UV görüntüleme cihazı   (Kodak El Logic 200 Imaging System) 

Otoklav     (Nüve OT 012) 

Otomatik pipet 100-1000 µl   (Biohit) 

Otomatik pipet 10-100 µl   (Biohit) 

Otomatik pipet 0,1-2,5 µl   (Biohit) 

Otomatik pipet 0,5-10 µl   (Biohit) 

Dijital otomatik pipet 10-100 µl  (Thermo Finnipipette) 
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3.1.3. Kullanılan Kimyasal Maddeler 
 Çalışmada kullanılan kimyasal maddelerin listesi aşağıda verilmiştir. 

NH4Cl        (Sigma 017K01282) 

KHCO3         (Sigma 09012ME) 

EDTA        (Sigma 066K0018) 

NaCl        (Calbiochem 567441) 

Sodyum Dodesil Sülfat (SDS)    (Sigma 015K0179) 

Amonyum asetat      (Biomatik 5A2563) 

Proteinaz K       (Roche 031158360011) 

%99’luk absolut Etanol     (Riedel-de Haёn 32221) 

Agaroz        (Sigma 025K01041) 

TEB tampon çözeltisi      (Amresco 2758L42) 

Etidyum Bromür      (Sigma 083K8937) 

Yükleme tamponu (6X)      (Takara A129) 

dNTP seti 4x25 µl      (Fermantas 00016618) 

Taq DNA polimeraz      (Fermentas 00016337) 

PZR reaksiyon tamponu     (Fermentas 00016394) 

MgCl2        (Fermentas 00016395) 

Primerler       (Alpha DNA) 

HaeIII (BsuRI) restriksiyon enzimi    (Fermentas 00040898) 

Eco57I (AcuI) restriksiyon enzimi    (Fermentas 00035915) 

Gene Ruler™ 100 bç DNA Ladder    (Fermentas 00020166)  
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3.1.4. Kullanılan Çözelti ve Tamponlar 

3.1.4.1. Genomik DNA Elde Edilmesinde Kullanılan Çözelti ve Tamponlar 
DNA izolasyonu işlemi için kullanılan çözelti ve tamponlar ile bunların 

hazırlanması aşağıda gösterilmiştir. 

Lizis Tamponu 

16,58 g NH4Cl, 2,0024 g KHCO3 ve 0,074 g EDTA balon jojeye konulup, steril 

distile suda çözündürülerek 2 litreye tamamlanmıştır. Otoklavda 121 °C’de 60 dakika 

süreyle sterilize edildikten sonra + 4 °C’de saklanmıştır. 

Nükleaz Tamponu 

4.65 g EDTA ve 2.92 g NaCl balon jojeye konulup, steril distile suda 

çözündürülerek 500 ml’ye tamamlanmıştır. Otoklavda 121 °C’de 60 dakika süreyle 

sterilize edildikten sonra + 4 °C’de saklanmıştır. 

Sodyum Dodesil Sulfat (SDS) Çözeltisi (%10) 

10 g sodyum dodesil sülfat steril distile suda çözündürülerek 100 ml’ye 

tamamlanmış ve oda ısısında saklanmıştır. 

Amonyum Asetat Çözeltisi (4,5 M) 

34,6 g amonyum asetat steril distile suda çözündürülerek 100 ml’ye 

tamamlanmış ve + 4 °C’de saklanmıştır. 

3.1.4.2. Polimeraz Zincir Reaksiyonunda (PZR) Kullanılan Çözeltiler 
Polimeraz zincir reaksiyonunda polimorfizmleri tespit edilecek bölgelerin 

çalışılması için kullanılan çözelti ve maddeler ile bunların hazırlanması aşağıda 

gösterilmiştir. 

0,5XTEB Çözeltisi 

50 ml 10 x TEB steril distile suda çözündürülerek 1000 ml’ye tamamlanmış ve 

oda ısısında saklanmıştır. 

dNTP Çözeltisi 

dATP, dTTP, dGTP ve dCTP dinükleotitlerinin herbirinden 10 µl alınmış, 40 µl 

steril distile suda çözündürülmüştür. 100 µM yoğunlukta hazırlanan dNTP karışımı 

mikrosantrifüj ile karıştırılmış ve -20 °C’de saklanmıştır. 
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Primerler 

GHRH 1: Stok GHRH 1 çözeltisinden 1 µl alınmış ve 98,9 µl steril distile suda 

çözündürülerek 99,9 µl çalışma solusyonu hazırlanmıştır. -20 °C’de saklanmıştır. 

GHRH 2: Stok GHRH 2 çözeltisinden 1 µl alınmış ve 98,5 µl steril distile suda 

çözündürülerek 99,5 µl çalışma solusyonu hazırlanmıştır. -20 °C’de saklanmıştır. 

GHRH-R 1: Stok GHRH-R 1 çözeltisinden 1 µl alınmış ve 94,6 µl steril distile suda 

çözündürülerek 95,6 µl çalışma solusyonu hazırlanmıştır. -20 °C’de saklanmıştır. 

GHRH-R 2: Stok GHRH-R 2 çözeltisinden 1 µl alınmış ve 74,3 µl steril distile suda 

çözündürülerek 75,3 µl çalışma solusyonu hazırlanmıştır. -20 °C’de saklanmıştır. 

 Stok primer solusyonlarından 1 µl alınarak, steril distile su ile primerin sahip 

olduğu nmol değerine tamamlanmış ve böylece 10 pmol/µl konsantrasyon sağlanarak 

çalışmada kullanacağımız solusyon hazırlanmıştır. Kullanılmadan önce mikrosantrifüj 

ile karıştırılmıştır.  

3.2. YÖNTEM 
Çalışmada kan örneklerinden genomik DNA izolasyonu için standart amonyum 

asetat ile çöktürme (Miller ve ark. 1998), izole edilen DNA’ların genotipleme işlemleri 

için PZR, RFLP ve agaroz jel elektroforez (Dybus ve ark., 2003; Connor ve ark. 1999), 

genotip ve allel frekanslarının belirlenmesi için istatistiksel analiz (Yeh ve ark. 2000) 

yöntemleri uygulanmıştır. 

3.2.1. DNA İzolasyonu 
Çalışılacak hayvanlardan kan örnekleri; hayvan refahı ve asepsi antisepsi 

koşullarına dikkat edilerek Vena Jugularis’e girilmek suretiyle elde edilmiştir. Her 

hayvandan elde edilen 2 ml kan örneği, genomik DNA moleküllerinin elde edilebilmesi 

amacıyla, Etilen Diamin Tetra Asetik asit (EDTA) içeren steril tüplere alınmış ve tüpler 

etiketlenmiştir. Etiketlenmiş olan tüpler kullanılıncaya kadar -20 °C’de muhafaza 

edilmiştir. 

Genomik DNA elde edilmesinde, standart amonyum asetat ile çöktürme yöntemi 

kullanılmıştır (Miller ve ark. 1998). 

DNA izolasyonu; genomik DNA elde edilecek hücrenin, bazı kimyasal madde 

ve enzimlerle, hücre zarının yıkımlanması sonucu hücre DNA’sının ortaya çıkarılması, 
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denatürasyonu, DNA’nın çözündürülmesi ve DNA’daki makromoleküllerin ayrılması 

işlemidir. 

Genomik DNA elde edilecek 2 ml kan örneği, 50 ml’lik polikarbon santrifüj 

tüplerine konulmuş ve üzerine kandaki hücrelerin parçalanması amacıyla 15 ml Lizis 

tamponu eklenmiş, vorteks ile karıştırılmıştır. Karışım, +4 °C’de 6.600 rpm devirde 11 

dakika süre ile santrifüjlenmiştir. Sonrasında oluşan üst sıvı, pellete zarar verilmeden 

uzaklaştırılmış, 10 ml Lizis tamponu eklenerek santrifüj işlemi aynı koşullarda 

yinelenmiştir. İşlem sonrası oluşan üst sıvı, pellete zarar verilmeden uzaklaştırılmıştır. 

Elde edilen pelletin üzerine DNA-protein kompleksinin ayrıştırılması amacıyla 3 ml 

Nükleaz tamponu, 400 µl steril distile su, 50 µl %10’luk SDS ve 30 µl Proteinaz K 

eklenmiş, vorteks ile karıştırılmıştır. İşlem sonrası tüpler etüve yerleştirilerek 37 °C’de 

bir gece inkübasyona bırakılmıştır. 

İnkübasyon işlemi sonrası, proteinlerin çökmesini sağlamak amacıyla tüplere 1,8 

ml 4,5 M Amonyum Asetat eklenmiş, vorteks ile karıştırılmıştır. Karışım, +4 °C’de 

10.600 rpm devirde 25 dakika süre ile santrifüjlenmiştir. Sonrasında oluşan üst sıvı 50 

ml’lik flakonlara alınmış ve üzerine 15 ml soğuk %99’luk absolut Etanol eklenmiştir. 

DNA iplikçiklerinin oluşmasını sağlamak amacıyla tüpler hafifce çalkalanmıştır. Oluşan 

DNA iplikçikleri pipet ucu yardımıyla flakon tüpten alınarak, 400 µl steril distile su 

içeren ependorf tüplere konulmuştur. Sonrasında DNA molekülünün çözünmesi 

amacıyla tüpler 3 gün süre ile oda ısısında bekletilmiştir. Elde edilen genomik DNA 

etiketlenerek çalışmada kullanılıncaya kadar -20 °C’de muhafaza edilmiştir. PZR 

işleminden önce, izole edilen DNA örneklerinin yoğunlukları, spektrofotometrede 260 

nm dalga boyunda absorbsiyon değerleri (A260) ölçülerek, aşağıdaki formülün 

kullanılması ile hesaplanmıştır. 

DNA (µg/ml) = A260 x sulandırma oranı x 50 

DNA izolasyon işleminin sonunda, 50 adet GAK ırkı sığıra ait kan örneklerinin 

tamamından, 50 adet DAK ırkı sığıra ait kan örneklerinden ise 40 tanesinden genomik 

DNA izole edilebilmiştir. 
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3.2.2. Genotipleme 
GAK ve DAK ırkı sığırlarda, GHRH ile GHRH-R genlerinin polimorfizmlerinin 

belirlenmesi için PZR, RFLP ve agaroz jel elektroforez yöntemleri uygulanmıştır 

(Dybus ve ark., 2003; Connor ve ark. 1999).  

3.2.2.1. Polimeraz Zinzir Reaksiyonu (PZR) 
Polimorfizmleri belirlenecek bölgeler PZR işlemi ile çoğaltılmıştır. Bu 

bölgelerin çoğaltılması için gerekli olan oligonükleotid primer dizileri ve genotiplere 

özgü fragment uzunlukları (Dybus ve ark., 2003; Connor ve ark. 1999) Tablo 3-1 de 

verilmiştir. 

Çoğaltma işlemi için kullanılan 25 µl PZR karışımındaki solüsyonlar ve 

miktarları Tablo 3-2 de verilmiştir. 

GHRH gen bölgesinin çoğaltılması için etiketlenen PZR tüplerine 25 µl PZR 

karışımı konulup, minisantrifüjde karıştırılmış ve PZR şartları; Başlangıç denatürasyonu 

için, 94 °C’de 5 dakika 1 döngü, denatürasyon, bağlanma ve uzama aşamaları için 

sırasıyla, 94 °C’de 1 dakika, 58 °C’de 1 dakika, 72 °C’de 1 dakika 33 döngü, son uzama 

aşaması için, 72 °C’de 10 dakika 1 döngü olarak programlanmış, tüpler thermal cycler 

cihazına yerleştirilmiş, programlanan süre sonunda bölgelerin çoğalıp çoğalmadıklarını 

tespit etmek amacıyla agaroz jel elektroforez işlemi uygulanmıştır. Elektroforez işlemi 

sonrası jel, ultraviyole (UV) ışık altında görüntülenerek DNA’nın çoğalıp çoğalmadığı 

incelenmiştir. Çoğalanlar RFLP işlemi uygulanmak üzere ayrılmış, çoğalmayanlar ise 

atılmıştır. 

GHRH-R gen bölgesinin çoğaltılması için etiketlenen PZR tüplerine 25 µl PZR 

karışımı konulup, minisantrifüjde karıştırılmış ve PZR şartları; Başlangıç denatürasyonu 

için, 95 °C’de 4 dakika 1 döngü, denatürasyon, bağlanma ve uzama aşamaları için 

sırasıyla, 94 °C’de 30 saniye, 55 °C’de 30 saniye, 72 °C’de 2 dakika 40 döngü, son 

uzama aşaması için, 72 °C’de 5 dakika 1 döngü olarak programlanmış, tüpler thermal 

cycler cihazına yerleştirilmiş, programlanan süre sonunda bölgelerin çoğalıp 

çoğalmadıklarını tespit etmek amacıyla agaroz jel elektroforez işlemi uygulanmıştır. 

Elektroforez işlemi sonrası jel, ultraviyole (UV) ışık altında görüntülenerek DNA’nın 

çoğalıp çoğalmadığı incelenmiştir. Çoğalanlar RFLP işlemi uygulanmak üzere ayrılmış, 

çoğalmayanlar ise atılmıştır. 
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PZR karışımı hazırlama aşamalarında buzlu çalışma rakı kullanılmıştır. Taq 

DNA polimeraz enzimi karışıma son aşamada eklenmiş ve kullanılmasından hemen 

önce -20 °C’den çıkartılmıştır.  

Tablo 3-1: Bölgelerin Çoğaltılması İçin Gerekli Olan Oligonükleotid Primer Dizileri ve 
Genotiplere Özgü Fragment Uzunlukları 

 

Gen  Primerler                                Fragment  

                                                                                                             Uzunlukları (bç) 

GHRH 1: 5'-TTC CCA AGC CTC TCA GGT AA-3'  539 

 2: 5'-GCG TAC CGT GGA ATC CTA GT-3'   

GHRH-R 1: 5'-ACG CCA CCC TCT TTC ACC AG-3'  850 

 2: 5'-CAT CCT GGG TGC TTC TTG AAG-3' 

Tablo 3-2: Bölgelerin Çoğaltılması İçin Kullanılan 25 µl PZR Karışımındaki Solüsyonlar 
ve Miktarları 

 

Solüsyonlar   Konsantrasyon    Miktar 

______________________________________________________________________ 

Steril distile su          14,9 µl 

MgCl2    2 mM        2 µl 

dNTP    100 µM   0,4 µl 

Primer-1   10 pmol/µl   1 µl 

Primer-2   10 pmol/µl   1 µl 

Taq DNA polimeraz  1 U    0,2 µl 

DNA    50-100 ng   3 µl 

PZR tamponu   100 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0,    

mM EDTA, 0.5 mM PMSF,  

                         1mM DDT. %50 gliserol      2,5 µl 
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3.2.2.2. Restriksiyon Parçacık Uzunluğu Polimorfizmi (RFLP) 
Çoğaltılan GHRH gen bölgesi, HaeIII restriksiyon enzimi ile, GHRH-R gen 

bölgesi ise Eco57I restriksiyon enzimi ile polimorfizmlerinin saptanması amacıyla 

RFLP işlemine tabi tutulmuştur (Fermentas Life Sciences, Canada). Bölgelerin 

sindirilmesi için kullanılan solüsyonlar ve sindirim enzimleri Tablo 3-3 te verilmiştir. 

RFLP işlemi için etiketlenen PZR tüplerine buzlu çalışma rakı üzerinde, 

hazırlanan karışım (Tablo 3-3) konulup, minisantrifüjde karıştırılmış ve tüpler kuru blok 

ısıtıcısına yerleştirilmiştir. 37 °C’de 16 saat süre ile sindirim işlemi gerçekleştirilmiştir.  

 

Tablo 3-3: Bölgeler İçin Kullanılan Solüsyonlar ve Sindirim Enzimleri 

 

Polimorfizm  Solüsyonlar       Miktar Sindirim Uygulama Yeri,    

Enzimi  Sıcaklığı ve Süresi 

______________________________________________________________________ 

GHRH/HaeIII  Steril distile su        18 µl  HaeIII   Kuru Blok Isıtıcısı  

Tampon         2 µl    37 °C de 16 saat 

HaeIII Enzimi         1 µl 

PZR Ürünü         10 µl 

GHRH-R/Eco57I Steril distile su        18 µl  Eco57I Kuru Blok Isıtıcısı 

Tampon         2 µl    37 °C de 16 saat 

SAM          0,6 µl      

Eco57I Enzimi        1 µl 

                        PZR Ürünü         10 µl 
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Restriksiyon Enzimlerinin Kesim Bölgeleri 

Restriksiyon enzimleri kendilerine özgü DNA dizilerini tanıyarak, o bölgeye 

bağlanmak suretiyle sindirim işlemini gerçekleştiren enzimlerdir. Çalışmada kullanılan 

restriksiyon enzimlerinin DNA’yı tanıdıkları baz dizileri aşağıda gösterilmiştir 

(Fermentas Life Sciences, Canada). 

 HaeIII   5' G G↓C C  3' 

3' C C↑G G  5' 

 Eco57I   5' C T G A A G (N)16 ↓ 3' 

3' G A C T T C (N)14 ↑ 3' 

Baz dizilerinde bulunan N; o pozisyonda bulunan dört bazdan (A, T, C, G) 

herhangi birinin bulunduğunu göstermektedir. 

3.2.3. Agaroz Jel Elektroforezi 
DNA parçacıklarının ayrılma ve tanımlanması işlemi, standart bir yöntem olan 

agaroz jel elektroforez uygulanarak yapılmıştır. DNA’nın molekül büyüklüğü, agaroz 

yoğunluğu, DNA’nın konformasyonu ve uygulanan akım özellikleri, DNA 

parçacıklarının jelde elektroforetik yürüme hızlarını etkilemektedir (Dybus ve ark., 

2003; Connor ve ark. 1999).  

3.2.3.1. Agaroz Jelin Hazırlanması 
Elde edilen PZR ve RFLP ürünlerinin yatay sualtı elektroforezinde yürütülmesi 

için % 2 yoğunlukta agaroz jel hazırlanmıştır. Bu amaçla; bir behere 30 ml 0,5 X TEB 

tampon çözeltisi ve 0,6 gr agaroz konularak manyetik ısıtıcı yardımıyla berraklaşıncaya 

kadar çözündürülmüştür. Berraklaşan jele ısıtma aşamasında, yürütülen DNA 

parçacıklarının görünür hale gelebilmesi için 1,5 µl etidyum bromür eklenerek 

karıştırılmıştır. Hazırlanan jel, 55-60 °C’ye kadar soğuması beklendikten sonra hava 

kabarcığı oluşmamasına özen gösterilerek tarakların yerleştirildiği jel tankına 

dökülmüştür. Polimerleşmesi için 15 dakika beklenmiştir. Polimerleşmeden sonra 

taraklar çıkarılarak çalışılacak ürünlerin yüklenmesi için kuyucuklar hazırlanmıştır. Jel 

tankı, yatay sualtı elektroforezine kuyucuklar negatif (-) yüklü  katoda gelecek şekilde 

0,5 X TEB tampon çözeltisi içerisine konulmuştur. 
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3.2.3.2. Agaroz Jelde DNA’nın Yürütülmesi 
Çalışmada hem PZR uygulaması sonrası hemde RFLP uygulaması sonrası elde 

edilen ürünler % 2 yoğunluktaki agaroz jel elektroforezinde yürütülmüştür. 

PZR uygulaması sonrası elde edilen her bir çoğaltma ürününden 5 µl alınarak 2 

µl yükleme tamponuyla parafilm üzerinde karıştırılmış ve hazırlanan jeldeki ikinci 

kuyucuktan başlanarak kuyucuklara yüklenmiştir. İlk kuyucuğa PZR ürünlerinin 

büyüklüklerini belirlemek için 100 baz çifti markör yüklenmiştir. PZR ürünü bulunan 

tüplerdeki etiket numaraları ile kuyucuk numaraları kayıt altına alınmıştır. Jele yüklenen 

PZR ürünleri 110 voltta 20 dakika yürütülmüştür. DNA molekülleri fosfat grubu 

taşıdıklarından negatif (-) yüklüdür ve pozitif (+) kutup olan anoda doğru hareket 

ederler. Bu hareket DNA’nın yapısına ve uzunluğuna göre değişiklik gösterir. 

Elektroforez işlemi sonrası jel, UV ışık altında görüntülenerek DNA’nın çoğalıp 

çoğalmadığı incelenmiştir. Çoğalanlar RFLP işlemi uygulanmak üzere ayrılmış, 

çoğalmayanlar ise atılmıştır. 

RFLP uygulaması sonrası elde edilen her bir kesim ürününden 7 µl alınarak 2 µl 

yükleme tamponuyla parafilm üzerinde karıştırılmış ve hazırlanan jeldeki dördüncü 

kuyucuktan başlanarak  kuyucuklara yüklenmiştir. İlk kuyucuğa RFLP ürünlerinin 

büyüklüklerini belirlemek için 100 baz çifti markör, ikinci kuyucuğa pozitif kontrol, 

üçüncü kuyucuğa ise negatif kontrol yüklenmiştir. RFLP ürünü bulunan tüplerdeki 

etiket numaraları ile kuyucuk numaraları kayıt altına alınmıştır. Jele yüklenen RFLP 

ürünleri 110 voltta 30 dakika yürütülmüştür. DNA molekülleri fosfat grubu 

taşıdıklarından negatif (-) yüklüdür ve pozitif (+) kutup olan anoda doğru hareket 

ederler. Bu hareket DNA’nın yapısına ve uzunluğuna göre değişiklik gösterir. 

Yürütülme işlemi sırasında jel boyunca kısa DNA parçacıkları daha hızlı yol alırken, 

uzunluk arttıkça DNA’nın hızı azalmaktadır. DNA parçacıkları oluşturulan elektriksel 

alanda uzunluklarına göre sıralanırlar. Elektroforez işlemi sonrası jel, UV ışık altında 

görüntülenerek DNA dizisi okunmuş ve elde edilen DNA dizileri kayıt altına alınmıştır. 

3.2.4. İstatistiksel Analiz 
RFLP uygulaması sonrası elde edilen GHRH/HaeIII ve GHRH-R/Eco57I 

polimorfizmlerinin istatistiksel analizi, allel ve genotip frekansları, her sığır ırkı için 

POPGENE 32 paket bilgisayar programı (Yeh ve ark. 2000) kullanılarak yapılmıştır. Bu 
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program ile elde edilen sonuçların istatistiksel önemi ve Hardy-Weinberg eşitliğine 

uygunluğu ki-kare (χ²) testi ile karşılaştırılmıştır. 

3.2.5. Etik Kurul Onay Bilgileri 
Etik kurul adı: İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 

Etik kurul kararının tarihi: 30.12.2008 

Etik kurul kararının sayısı: 138 
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4. BULGULAR 

4.1. GHRH/HaeIII Polimorfizmlerinin PZR-RFLP Yöntemi ile belirlenmesi 
GHRH geni polimorfizmlerini belirlemek için ilk aşamada, bölge PZR ile 

çoğaltılmıştır. Reaksiyon sonunda 539 bç’lik DNA dizisi elde edilmiştir. Çoğaltılan 

bölge HaeIII restriksiyon endonükleaz enzimi ile sindirime tabi tutulmuştur. GHRH 

geninin HaeIII enzimi ile sindirimi sonucunda homozigot AA genotipi için 242 ve 55 

bç’lik iki fragment, heterozigot AB genotipi için 242, 194, 55 ve 48 bç’lik dört fragment 

ve homozigot BB genotipi için 194, 55 ve 48 bç’lik üç fragment elde edilmiştir (Şekil 4-

1). 

 

Şekil 4-1: GHRH/HaeIII Polimorfizmlerinin %2'lik Agaroz Jeldeki Görüntüsü 

M: Markör (Gene RulerTM 100 bç DNA Ladder), 1: 194, 55 ve 48 bç’lik homozigot BB, 2: 242 ve 55 bç’lik 
homozigot AA, 3: 194, 55 ve 48 bç’lik homozigot BB, 4: 242, 194, 55 ve 48 bç’lik heterozigot AB, 5: 194, 55 ve 48 
bç’lik homozigot BB, 6: 242, 194, 55 ve 48 bç’lik heterozigot AB, 7: 194, 55 ve 48 bç’lik homozigot BB, 8: 242, 
194, 55 ve 48 bç’lik heterozigot AB, 9: 242, 194, 55 ve 48 bç’lik heterozigot AB, 10: 242, 194, 55 ve 48 bç’lik 
heterozigot AB, 11: 242 ve 55 bç’lik homozigot AA, 12: 194, 55 ve 48 bç’lik homozigot BB, 13: 194, 55 ve 48 
bç’lik homozigot BB, 14: 194, 55 ve 48 bç’lik homozigot BB, 15: 194, 55 ve 48 bç’lik homozigot BB, 16: 194, 55 ve 
48 bç’lik homozigot BB, 17: 194, 55 ve 48 bç’lik homozigot BB, 18: 194, 55 ve 48 bç’lik homozigot BB, 19: 194, 55 
ve 48 bç’lik homozigot BB, 20: 194, 55 ve 48 bç’lik homozigot BB, 21: 242, 194, 55 ve 48 bç’lik heterozigot AB, 
22: 242, 194, 55 ve 48 bç’lik heterozigot AB, 23: 194, 55 ve 48 bç’lik homozigot BB, 24: 194, 55 ve 48 bç’lik 
homozigot BB, 25: 194, 55 ve 48 bç’lik homozigot BB genotipi. 
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4.2. GHRH/HaeIII Polimorfizmlerinin Genotip ve Allel Frekansları 
Elde edilen GHRH/HaeIII polimorfizmlerinin genotip ve allel frekansları ile 

bulguların istatistiksel değerlendirilmesi aşağıda belirtilmektedir. 

4.2.1. GHRH/HaeIII Polimorfizmlerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi 
GAK ve DAK ırkı sığırlardaki GHRH geninin HaeIII restriksiyon endonükleaz 

enzimi ile sindirimi sonucunda gözlemlenen GHRH/HaeIII polimorfizmlerine ait 

genotip ve allel frekansları Tablo 4-1’de gösterilmiştir. 

GAK ile DAK ırkı sığırlarda, gözlenen ve beklenen genotip frekansları arasında 

istatistiksel öneme sahip anlamlı farklılık görülmemiştir.  

GAK ırkı sığırlarda, homozigot genotipleri AA ve BB beklenenden yüksek, 

heterozigot genotip AB beklenenden düşük bulunmuştur. DAK ırkı sığırlarda ise 

heterozigot genotip AB beklenenden yüksek, homozigot genotiplerin AA ve BB 

beklenenden düşük olduğu görülmüştür. 

GAK ve DAK ırkı sığırlarda B allelinin, A allelinden daha yüksek frekansa 

sahip olduğu tespit edilmiştir. 

GAK ve DAK ırkı sığırlardaki elde edilen GHRH/HaeIII polimorfizmlerine ait 

genotip frekanslarının Hardy-Weinberg eşitliğine uygunluk gösterdiği belirlenmiştir. 
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Tablo 4-1: GAK ve DAK Irkı Sığırlarda GHRH/HaeIII Polimorfizmlerinin Genotip ve Allel Frekansları 

 

 

   Genotip                   Allel Frekansı (%) 

    _______________________________________ _____________________ 

           AA         AB          BB           A        B 

    _______________________________________ _____________________ 

Irk   n1    Göz.2  Bek.3    Göz.   Bek.    Göz.     Bek.            (χ²)4 

GAK5    50     8  6,010    19  22,980      23    21,010       0,35      0,65  1,5366 Ns 

DAK6    40      5  6,279    22      19,443      13     14,279       0,40       0,60  0,7111 Ns 

1hayvan sayısı, 2gözlenen değerler, 3beklenen değerler, 4Hardy-Weinberg dengesi, 5 Güney Anadolu Kırmızısı, 6Doğu Anadolu Kırmızısı, Ns: önemsiz. 
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4.3. GHRH-R/Eco57I Polimorfizmlerinin PZR-RFLP Yöntemi ile belirlenmesi 
GHRH-R geni polimorfizmlerini belirlemek için ilk aşamada, bölge PZR ile 

çoğaltılmıştır. Reaksiyon sonunda 850 bç’lik DNA dizisi elde edilmiştir. Çoğaltılan 

bölge Eco57I restriksiyon endonükleaz enzimi ile sindirime tabi tutulmuştur. GHRH-R 

geninin Eco57I enzimi ile sindirimi sonucunda homozigot AA genotipi için 425 bç’lik 

bir fragment, heterozigot AB genotipi için 425, 300, ve 125 bç’lik üç fragment ve 

homozigot BB genotipi için 300 ve 125 bç’lik iki fragment elde edilmiştir (Şekil 4-2). 

 

 

Şekil 4-2: GHRH-R/Eco57I Polimorfizmlerinin %2'lik Agaroz Jeldeki Görüntüsü 

M: Markör (Gene RulerTM 100 bç DNA Ladder), P: Pozitif kontrol, 1: 300 ve 125 bç’lik homozigot BB, 2: 300 ve 
125 bç’lik homozigot BB, 3: 300 ve 125 bç’lik homozigot BB, 4: 425 bç’lik homozigot AA, 5: 300 ve 125 bç’lik 
homozigot BB, 6: 425, 300 ve 125 bç’lik heterozigot AB, 7: 425, 300 ve 125 bç’lik heterozigot AB, 8: 425 bç’lik 
homozigot AA, 9: 425, 300 ve 125 bç’lik heterozigot AB, 10: 425 bç’lik homozigot AA, 11: 300 ve 125 bç’lik 
homozigot BB, 12: 425, 300 ve 125 bç’lik heterozigot AB, 13: 425, 300 ve 125 bç’lik heterozigot AB, 14: 425 bç’lik 
homozigot AA, 15: 425, 300 ve 125 bç’lik heterozigot AB, 16: 425 bç’lik homozigot AA, 17: 425 bç’lik homozigot 
AA, 18: 300 ve 125 bç’lik homozigot BB, 19: 425 bç’lik homozigot AA, 20: 425, 300 ve 125 bç’lik heterozigot AB, 
21: 425, 300 ve 125 bç’lik heterozigot AB, 22: 300 ve 125 bç’lik homozigot BB, 23: 300 ve 125 bç’lik homozigot 
BB genotipi. 

 



 39

4.4. GHRH-R/Eco57I Polimorfizmlerinin Genotip ve Allel Frekansları 
Elde edilen GHRH-R/Eco57I polimorfizmlerinin genotip ve allel frekansları ile 

bulguların istatistiksel değerlendirilmesi aşağıda belirtilmektedir. 

4.4.1. GHRH-R/Eco57I Polimorfizmlerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi 
GAK ve DAK ırkı sığırlardaki GHRH-R geninin Eco57I restriksiyon 

endonükleaz enzimi ile sindirimi sonucunda gözlemlenen GHRH-R/Eco57I 

polimorfizmlerine ait genotip ve allel frekansları Tablo 4-2’de gösterilmiştir. 

GAK ırkı sığırlarda, gözlenen homozigot genotip AA ve BB frekansları 

beklenenden önemli derecede yüksek bulunmuştur (P<0,05). DAK ırkı sığırlarda ise 

genotipler arasında gözlenen ve beklenen frekanslar açısından istatistiksel öneme sahip 

anlamlı farklılık görülmemiştir.  

GAK ve DAK ırkı sığırlarda, homozigot genotipleri AA ve BB beklenenden 

yüksek, heterozigot genotip AB beklenenden düşük bulunmuştur. 

GAK ırkı sığırlarda A allelinin daha yüksek frekansa sahip olduğu, DAK ırkı 

sığırlarda ise B alleli frekansının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

GAK ırkı sığırlardan elde edilen GHRH-R/Eco57I polimorfizmlerine ait genotip 

frekanslarının Hardy-Weinberg eşitliğine uygunluk göstermediği görülürken, DAK ırkı 

sığırlardaki genotip frekanslarının ise Hardy-Weinberg eşitliğine uygun olduğu 

belirlenmiştir.   
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Tablo 4-2: GAK ve DAK Irkı Sığırlarda GHRH-R/Eco57I Polimorfizmlerinin Genotip ve Allel Frekansları 

 

 

   Genotip                   Allel Frekansı (%) 

    _______________________________________ _____________________ 

           AA         AB          BB           A        B 

    _______________________________________ _____________________ 

Irk   n1    Göz.2  Bek.3    Göz.   Bek.    Göz.     Bek.            (χ²)4 

GAK5    50     17  13,919   19  25,162     14    10,919       0,53      0,47  3,0599* 

DAK6    40      8  7,974    20      20,051     12      11,975       0,45       0,55  0,0002 Ns 

1hayvan sayısı, 2gözlenen değerler, 3beklenen değerler, 4Hardy-Weinberg dengesi, 5Güney Anadolu Kırmızısı, 6Doğu Anadolu Kırmızısı, *P<0,05, Ns: önemsiz. 
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5. TARTIŞMA 

Moleküler genetik analizlerinin asıl amacı, sığır ırklarının yetiştirilmesinde 

verim özelliklerini olumlu yönde etkileyen genlerin tanımlanması ve bu genlerin 

nesilden nesile aktarılması ile fenotip özelliklerinin iyileştirilmesidir. Gözlemlenebilen 

bazı özelliklerin ileri yaşlarda ortaya çıkması, bazılarının ise yalnızca bir cinsiyette 

görülebilmesi gibi nedenlerle salt fenotipik özellikler dikkate alınarak seleksiyon 

uygulanması iyileştirme için yeterli bulunmamaktadır. Genotip çalışmalarında elde 

edilen bilgiler, geleneksel fenotipik seleksiyon uygulamalarına da önemli katkılar 

sağlayabilmesi açısından dikkate alınmak durumundadır. Böylece ekonomik verim 

özelliklerini etkileyen kantitatif karakter lokuslarının (QTL) ve genetik çeşitliliğin 

tanımlanması, metabolizma süreçlerini etkileyen genlerin iyi anlaşılmasına ve 

uygulanacak seleksiyon programlarına olumlu yönde katkıda bulunmasına olanak 

sağlayacaktır (Wang ve ark. 2008; Sherman ve ark. 2009; Komisarek ve Dorynek 

2009). 

Yerli sığır ırklarının genotiplerinin geliştirilmesi için öncelikle genetik 

yapılarının ortaya koyulması gerekmektedir. Bu konuda son yıllarda yapılan 

çalışmalarda yerli sığır ırklarından GAK ve DAK ırkı sığırlarda verim özelliklerine 

etkili olduğu düşünülen bazı QTL’ler belirlenmiş ve seleksiyon uygulamalarında 

kullanılmasının yararlı olacağı bildirilmiştir (Öztabak ve ark. 2008; Akış ve ark. 2008; 

Yardibi ve ark. 2009a; Yardibi ve ark. 2009b; Akış 2009). 

Öztabak ve ark. (2008) tarafından yapılan çalışmada GAK ile DAK ırkı 

sığırlardaki Osteopontin, Prolaktin ve Pit-1 polimorfizmleri belirlenmiş, süt verimini 

etkileyen allel frekanslarının yüksek süt verimli Avrupa sığır ırklarına göre düşük 

olduğu tespit edilmiştir. 

GAK ve DAK ırkı sığırlardaki IGF-I ile IGF-IR genleri polimorfizmlerinin 

belirlendiği çalışmada, süt ve et verimine etkilerinin olmamasından dolayı seleksiyonda 

dikkate alınacak parametre olamayacağı ileri sürülmüştür (Akış ve ark. 2008).  

Yardibi ve ark. (2009a; 2009b), GAK ve DAK ırkı sığırlarda yaptıkları 

araştırmada, β-laktoglobulin geni polimorfizminin, yüksek süt verimli Avrupa sığır 

ırklarına göre daha düşük olduğunu bildirirken, aynı ırkların süt verimi yönünden 
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araştırıldığı çalışmada ise GH polimorfizmlerinin sütteki yağ oranına etkili olduğunu 

tespit etmişlerdir. 

Akış (2009), GAK ve DAK ırkı sığırlarda GH-R geni polimorfizmlerini 

belirleme çalışmasında, bu gen açısından yüksek verimli Avrupa ırkı sığırlara göre 

GAK ve DAK ırkı sığırların bir dezavantaja sahip olduklarını öne sürmüştür. 

Yerli sığır ırklarından GAK ve DAK ırkı sığırların ekonomik verim özellikleri 

yönünden genotipik yapılarının ortaya koyulması üzerine yapılan bu çalışmalar, 

somatotropik eksende yer alan ve büyüme fizyolojisinde görevli GH, IGF-I, Pit-1, GH-

R ve IGF-IR, genlerinin polimorfizmlerinin belirlenmesi nedeniyle de önem 

taşımaktadır. 

Yapılan bu çalışmada, Türkiye’deki yerli sığır ırklarından GAK ve DAK ırkı 

sığırlarda verim özelliklerine etkili olduğu düşünülen GHRH geni ve GHRH-R geni 

polimorfizmlerine ait genotip ve allel frekanslarının belirlenmesiyle somatotropik eksen 

ile ilgili yapılan genetik çalışmaları tamamlayıcı olması ve bilimsel tabanlı seleksiyon 

uygulamalarına katkı sağlaması amaçlanmıştır. Çalışmada GHRH/HaeIII 

polimorfizmleri, GAK ırkı sığırlarda BB genotipi en yüksek, AB genotipi daha düşük, 

AA genotipi ise en düşük ve A allel frekansı 0,35 olarak elde edilmiştir. DAK ırkı 

sığırlarda ise AB genotipi en yüksek, BB genotipi daha düşük, AA genotipi ise en düşük 

ve A allel frekansı 0,40 olarak bulunmuştur (Tablo 4-1). Moody ve ark. (1995)’nın süt 

verimi ve süt bileşenleri üzerine etkili olduğu ileri sürülen GHRH/HaeIII 

polimorfizmlerinin belirlenmesi için yaptıkları çalışmada Angus ve Hereford ırkı 

sığırlarda A allel frekanslarını sırasıyla, 0,70 ve 0,07 olarak bulmuşlardır. Parmienter ve 

ark. (1999), Holstein-Friesian ırkı sığırlarda GHRH/HaeIII polimorfizmi üzerine 

yaptıkları çalışmada süt yağı ile ilişkili olduğunu ileri sürdükleri AA genotipini elde 

etmişler, ancak sonraki çalışmalarda bu polimorfizmin sığırlarda verim özelliklerine 

etkisi desteklenememiştir. Dybus ve ark. (2003), Limousine ırkı sığırlarda yaptıkları 

GHRH/HaeIII polimorfizmi çalışmasında, A allel frekansını 0,1 olarak elde etmişlerdir. 

Malgorzata va ark. (2004) yaptıkları çalışmada, Polonya Kırmızısı (PR) ve Polonya 

Siyah-Beyazı (B&W) ırkı sığırlarda GHRH/HaeIII polimorfizmi A allel frekanslarını 

sırasıyla, 0,37 ve 0,24 olarak bulmuşlardır. Dybus ve Grzesiak (2006), Polonya Siyah-

Beyaz (B&W) ırkı sığırlarda süt verim özellikleri ile GHRH/HaeIII polimorfizmi ilşkisi 

üzerine yaptıkları çalışmada BB genotipinin oldukça yüksek, AB genotipinin  daha 
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düşük, AA genotipinin ise en düşük ve A allel frekansının 0,21 olduğunu tespit 

etmişlerdir. Çalışmalarında kullandıkları örnekler ile elde edilen bulgular arasında 

önemli farklılıkların görülememesi sonucu, GHRH/HaeIII polimorfizmi ile süt verim 

özellikleri açısından herhangi bir ilişkinin bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. Ancak A 

allel frekansının süt yağı üzerine etkisinin değerlendirilebilmesi için süt verim yönlü 

farklı sığır ırklarında çalışmaların arttırılmasını önermişlerdir. Marek ve ark. (2007) 

Holstein-Friesian ırkı sığırların varyeteleri olan Polonya Kırmızısı (PR) ve Polonya 

Kırmızı-Beyazı (R&W) ırkı sığırlarda GHRH/HaeIII polimorfizmi ile süt verim 

özellikleri açısından yaptıkları çalışmada, BB genotiplerini en yüksek, AB genotiplerini 

daha düşük, AA genotiplerini ise en düşük ve A allel frekansını 0,28 olarak 

bulmuşlardır. Homozigot AA genotipinin süt, süt içindeki yağ ve protein miktarları ile 

süt yağı ve protein % oranları bakımından ilişkili olabileceğini ileri sürmüşlerdir. 

GHRH/HaeIII polimorfizmleri odaklı seleksiyon çalışmalarının verim özelliklerinin 

geliştirilmesi yönünde yararlı olabileceğini bildirmişlerdir. Szewczuk ve ark. (2008) 

Polonya Holstein-Friesian ırkı sığırlarda GHRH/HaeIII polimorfizmi ile süt verim 

özelliklerini araştırdıkları çalışmada, BB genotiplerini en yüksek, AB genotiplerini daha 

düşük, AA genotiplerini ise en düşük ve A allel frekansını 0,18 olarak tespit etmişlerdir. 

BB genotipinin süt yağ miktarı ve % oranı açısından ilişkili olabileceğini ileri 

sürmüşlerdir. Szatkowska ve ark. (2009), GHRH/HaeIII polimorfizmi ile verim 

özellikleri ilişkisi üzerine yaptıkları çalışmada, Polonya Holstein ırkı sığırlarda BB 

genotiplerini en yüksek, AB genotipini daha düşük, AA, genopini ise en düşük ve A 

allel frekansını 0,25 olarak bulmuşlardır. Jersey ırkı sığırlarda ise BB genotiplerini en 

yüksek, AB genotipini daha düşük, AA, genopini ise en düşük ve A allel frekansını 0,25 

olarak elde etmişlerdir. Jersey ırkı sığırlarındaki AA genotipinin süt yağına yüksek 

seviyede etki gösterdiğini, Polonya Holstein ırkı sığırlarda ise süt verim özelliklerine 

genotiplerin etkili olmadığını ve belirsizliğin devam ettiğini ileri sürmüşlerdir. 

Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde GAK ve DAK ırkı sığırların 

GHRH/HaeIII polimorfizmi A allel frekanslarının, süt verimi yüksek Avrupa ırklarında 

tespit edilen A allel frekans değerlerine yakın olduğu görülmüştür. Bu durumun her iki 

sığır ırkında da süt veriminin düşük olmasının nedenini açıklayamadığı ileri 

sürülebilinir. Yukarıda adı geçen araştırmacıların yaptıkları çalışmalarda süt yağı 

üzerine etkili olduğu ileri sürülen genotipler açısından ortak bir bulgu elde edilememiş, 

Marek ve ark. (2007) ile Szatkowska ve ark. (2009) süt yağı üzerine AA genotipinin 
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etkili olduğunu açıklarken, Szewczuk ve ark. (2008) ise süt yağı üzerine BB genotipinin 

etkili olduğunu bildirmişlerdir. GHRH/HaeIII polimorfizmi ile verim özellikleri 

ilişkisinin tartışmalı olmaması açısından, farklı sığır ırklarında örnek sayıları arttırılarak 

çalışmaların sürdürülmesinin yararlı olacağı ileri sürülebilinir. 

Yapılan bu çalışmada GHRH/HaeIII polimorfizmlerinin belirlenmesinde, 50 

adet GAK ırkı sığırda 23 birey BB, 19 birey AB ve 8 birey AA genotipine sahip iken, 

40 adet DAK ırkı sığırda ise 22 birey AB, 13 birey BB ve 5 bireyin AA genotipine 

sahip oldukları bulunmuştur (Tablo 4-1). GHRH/HaeIII polimorfizminin büyüme ve 

karkas verim özelliklerine yönelik yapılan çalışmalarda, Dybus ve ark. (2003), 

Limousine ırkı sığırlarda GHRH/HaeIII polimorfizmini incelediklerinde, sakrum ve 

cidago bölgesi yükseklik değerleri açısından BB genotipinin en yüksek, AB genotipinin 

daha düşük ve AA genotipinin en düşük olduğunu bulmuşlardır. Çalışmada elde edilen 

bulgular, verim özellikleri açısından değerlendirilememekle birlikte, daha fazla sayıda 

örneklerle ve farklı genetik özellikteki sığır ırklarında çalışmaların sürdürülmesini 

önermişlerdir. Curi ve ark. (2005) Nellore, Canchim (5/8 Charolais+3/8 Zebu), ½ 

Simental ve ½ Angus ırkı sığırlarda et verim yönlü farklı genetik grupların büyüme ve 

karkas özellikleri yönünden GHRH/HaeIII polimorfizmi ile ilişkilerini belirleme 

çalışmasında herhangi bir anlamlı bulgu elde edememişlerdir. 

GHRH/HaeIII polimorfizmleri GAK ve DAK ırkı sığırlarda değerlendirildiğinde 

büyüme ve karkas  verimi özelliklerine etkileri açısından bulguların anlamlı olmadığı, 

ancak farklı sığır ırklarında örnek sayıları arttırılarak yapılacak çalışmaların 

sürdürülmesi gerektiği ileri sürülebilinir. 

Yapılan bu çalışmada, GAK ve DAK ırkı sığırların GHRH-R/Eco57I 

polimorfizmindeki A allel frekansları sırasıyla 0,53 (P<0,05) ve 0,45 olarak 

bulunmuştur (Tablo 4-2). GHRH-R geni ile ilgili yapılan çalışmalarda, domuzlarda 

MseI ve TagI enzimleri ile sindirilmiş iki adet (Sun ve ark. 1997), sığırlarda ise 6. 

intronda büyüme ve karkas özellikleri ile ilişkili olduğu ileri sürülen Eco57I enzimi ile 

sindirilmiş bir adet (Connor ve ark. 1999) polimorfizm tanımlanmıştır. Daha önce 

Connor ve ark. (1997), erkek sığırlara damar içi GHRH enjeksiyonu ile GH yanıtı 

oluşturarak büyüme ve karkas özelliklerindeki farklılıkları gözlemlemişler ve söz 

konusu özelliklerde artış yönünde farklılıklar bulmuşlardır. Connor ve ark. (1999), bu 

artış yönlü farklılıkların GHRH-R aracılığı ile sağlanabileceğini, GHRH-R’nin et verim 
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yönlü sığırlarda karkas ve büyüme özelliklerini kontrol eden önemli bir aday gen 

olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Connor ve ark. (1999) GHRH-R/Eco57I polimorfizmi 

üzerine yaptıkları çalışmada, Bos indicus sığırlar ile Gelbvieh ırkı sığırlarda A allelinin 

frekansını %100, Hereford ve Angus ırkı sığırlarda (Bos taurus) ise %0 olarak tespit 

etmişlerdir. Curi ve ark. (2005), IGF-I ve IGF-IR genleri üzerine yaptıkları çalışmada, 

Bos taurus’lardaki A allelinin, Hindistan orijinli bir ırk olan ve süt verim yönlü 

yetiştirilen Nellore ırkı sığırlarda (Bos indicus) olmamasının önemli bir özellik 

olduğunu bildirirken, Canchim (5/8 Charolais+3/8 Zebu), ½ Simmental ve ½ Angus ırkı 

sığırlarda ise A allel frekanslarını sırasıyla, 0,35, 0,20 ve 0,32 olarak düşük bulmuşlar, 

elde edilen bu sonuçlarla da düşüncelerini desteklemişlerdir. Curi ve ark. (2005), 

Zebu’larda çalıştıkları genlerde tespit edilen B alleli varlığının, Bos taurus’lardaki 

seleksiyon veya mutasyon nedeniyle oluşan genetik sürüklenmenin bir sonucu 

olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Santos ve ark. (2003), Brezilya’da süt verim yönlü 

yetiştirilen Girolando (5/8 Holstein+3/8 Zebu) ırkı sığırlarda (Bos indicus) IGF-I geni 

üzerine yaptıkları çalışmada A allel frekansını 0,36 ve B allel frekansını 0,64 olarak 

tespit etmişlerdir. Akış ve ark. (2008) tarafından IGF-I ve IGF-IR genleri ile ilgili 

yapılan çalışmada GAK ve DAK ırkı sığırlarda (Bos taurus) A allel frekanslarını 

sırasıyla 0,23 ve 0,38 olarak tespit etmişler, bu durumun Bos indicus’a genetik olarak 

yakınlığın bir sonucu olabileceğini bildirmişlerdir. GAK ırkı sığırlarda A allelinin DAK 

ırkı sığırlara göre düşük olması, GAK ırkı sığırların bu gen açısından Zebu ırkı sığırlara 

daha yakın olma olasılığını düşündürmektedir. Bu olasılık, bazı GAK ırkı sığırlardaki 

fenotip karakteri olarak bulunan hörgücün, Zebu ırkı sığırlardaki cidago bölgesine 

benzerlik göstermesinden dolayı güçlenmektedir (Evrim ve Güneş 2000). 

Mitokondriyal DNA çalışmaları ile Bos primigenius’un, Bos indicus ve Bos 

taurus olarak iki sınıfa ayrıldığı ortaya koyulmuştur (Loftus ve ark. 1994; Bradley ve 

ark. 1996). Her iki sınıfında ayrı ayrı evcilleştirildiği ve evcilleştirilme orijinlerinin Bos 

indicus için Mehrgrarh (Pakistan), Bos taurus için ise Çatalhüyük bölgesinin (Türkiye) 

olma olasılığının yüksek olduğu ileri sürülmüştür (Bradley ve ark. 1996; Troy ve ark. 

2001; Mannen ve ark. 2004). Avrupa sığır ırklarındaki dominant mitokondriyal DNA 

haplotiplerinin Anadolu kökenli olduğu konusunda tutarlı veriler elde edilmiştir (Troy 

ve ark. 2001). Loftus ve ark. (1994), bu iki sınıf arasındaki kompleks hibrid zonunun 

Orta-Doğu bölgesinde temsil edildiğini belirtmişler, Yakın-Doğu’da önemli ölçüde 

genetik çeşitlilik değerlerinin bulunduğunu, Bos indicus’un bu çeşitlilik değerlerine 
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katkı verdiklerini öne sürmüşlerdir. Cymbrion ve ark. (2005), Yunanistan ve İtalya’da 

Bos indicus allellerinin varlığının, Anadolu ile bu iki ülke arasındaki coğrafi ve tarihsel 

ilişkinin bir sonucu olduğunu öne sürmüşlerdir. Edwards ve ark. (2007), GAK ve DAK 

ırkı sığırlarda, sırasıyla %23 ve % 28 Zebu (Bos indicus) genlerinin bulunduğunu 

bildirmişlerdir. 

Yapılan çalışmada GHRH-R/Eco57I polimorfizminde elde edilen bulguların 

diğer araştırmalar ile değerlendirilmesi sonucu GAK ve DAK ırkı sığırların Bos indicus 

sığırlara bu gen açısından yakınlığının söz konusu olabileceği, GAK ırkı sığırlarda A 

allelinin DAK ırkı sığırlara göre yüksek olmasının GAK ırkı sığırların Zebu ırkı 

sığırlara daha yakın olma olasılığı ile ilgili, Akış ve ark (2008) tarafından yapılan 

çalışmalardaki veriler ile desteklendiği öne sürülebilinir. GHRH-R/Eco57I 

polimorfizminin verim özelliklerine etkisinin elde edilememesi, bu genetik yakınlığın 

bir sonucu olabilir. Evcilleştirilme bölgelerinin kaynakları dikkate alındığında, 

Anadolu’yu gen geçiş bölgesi olarak varsaymak olasıdır. Yapılan çalışmada elde edilen 

bulguların, Anadolu ve Yakın-Doğu evcilleştirilmeleri ile Bos indicus arasındaki 

genetik yakınlık açısından, evrim üzerine yapılan çalışmalara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. GHRH-R/Eco57I polimorfizmlerinin verim özelliklerine etkileri 

açısından değerlendirmenin anlamlı olabilmesi için dünyadaki farklı sığır ırklarında 

örnek sayıları arttırılarak daha fazla çalışmanın yapılması önerilebilinir. 

Sonuç olarak yapılan bu çalışmada, süt verimi ve bileşenlerine etkili olduğu ileri 

sürülen GHRH/HaeIII polimorfizmi açısından GAK ve DAK ırkı sığırlardaki A allel 

frekansları, süt verimi yüksek Avrupa ırklarında tespit edilen değerlere yakın 

bulunmuştur. Büyüme ve karkas verimi ile ilişkili olduğu düşünülen GHRH/HaeIII 

polimorfizmi açısından GAK ırkı sığırlarda BB genotipi en yüksek değerde iken, DAK 

ırkı sığırlarda ise AB genotipi en yüksek değer olarak tespit edilmiştir. GHRH-

R/Eco57I polimorfizmleri açısından Bos taurus olarak bilinen GAK ve DAK ırkı 

sığırlarındaki A allel frekans değerlerinden dolayı, Bos indicus sığırlara bu gen 

açısından yakınlığının söz konusu olabileceği bulunmuştur. Çalışmanın sonuçları göz 

önüne alındığında GAK ve DAK ırkı sığırlarda GHRH/HaeIII ve GHRH-R/Eco57I 

polimorfizmleri, gelecekte süt ve bileşenleri ile büyüme ve karkas verimlerini 

geliştirmek amacıyla değerlendirilebilinir. GHRH ve GHRH-R genleri için bağlantı 

analizi çalışmalarının verim özelliklerine etkileri açısından yapılması önerilebilinir. 
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Yapılan bu çalışmanın Türkiye yerli sığır ırklarından GAK ve DAK ırkı sığırlarda 

genetik inceleme sonucu elde edilen bulgularla, bu ırklar ve genler açısından 

evcilleştirilme ve evrim konusunda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı ve ön bilgi 

oluşturacağı ileri sürülebilinir. 
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