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The effect of different level of dietary corn 
silage or alfalfa hay on the performance of 
fattening lambs 

 

 
   

SUMMARY 
   

This trial was conducted to investigate the effect of 
forage source (alfalfa hay or corn silage) and level (15 or 
30 % in dry matter) on the performance of fattening lambs. 
In this 56-day experiment, 80 Konya Merino male lambs 
aged about 3.5-4 months and initially live weight 30-32 kg 
were used. Treatment was arranged in 2x2 factorial 
arrangements as a completely randomized design and 
lambs were housed and fed as groups.   

In the trail, performance traits were not affected by the 
forage source, forage level and forage source x forage 
level interaction (P>0.05). During the entire period, daily 
live weight gain, daily dry matter intake, feed conversion 
ratio (dry matter intake/gain), daily metabolizable energy 
intake and daily crude protein intake for 15 % alfalfa hay, 
30 % alfalfa hay, 15 % corn silage and 30 % corn silage 
groups were 268, 254, 275, 252 g; 1243, 1261, 1234, 1218 
g; 4.64, 4.94, 4.49, 4.84; 3212, 3199, 3210, 3082 kcal and 
188, 181, 189, 182 g, respectively.  

 
KEY WORDS: Lamb, corn silage, alfalfa hay, forage 

level, fattening performance 
 
 
 
 

ÖZET 
 

Bu deneme, kaba yem kaynağı (kuru yonca otu veya 
mısır silajı) ve seviyesinin (kuru maddede % 15 veya % 
30) kuzuların besi performansına etkisini araştırmak amacı 
ile yapılmıştır. Elli altı gün süren bu çalışmada, yaklaşık 
3.5-4 aylık yaşta ve besi başı canlı ağırlıkları 30-32 kg 
olan 80 baş Konya Merinosu erkek kuzu kullanılmıştır. 
Deneme tesadüf parsellerinde 2x2 faktöriyel deneme 
planına uygun olarak yapılmış, kuzular gruplar halinde 
barındırılmış ve beslenmişlerdir. 

Denemede, kaba yem kaynağı, kaba yem seviyesi ve 
kaba yem kaynağı x kaba yem seviyesi interaksiyonunun 
performans özellikleri üzerine önemli bir etkisi olmamıştır 
(P>0.05). Tüm besi döneminde, günlük ortalama canlı 
ağırlık artışı, günlük ortalama kuru madde tüketimi, yem 
değerlendirme katsayısı (kuru madde tüketimi/canlı ağırlık 
artışı), günlük metabolik enerji tüketimi ve günlük ham 
protein tüketimi % 15 kuru yonca otu, % 30 kuru yonca 
otu, % 15 mısır silajı ve % 30 mısır silajı içeren 
rasyonlarla beslenen kuzularda sırasıyla; 268, 254, 275, 
252 g; 1243, 1261, 1234, 1218 g; 4.64, 4.94, 4.49, 4.84; 
3212, 3199, 3210, 3082 kcal ve 188, 181, 189, 182 g 
olarak bulunmuştur.  

 
ANAHTAR KELİMELER: Kuzu, mısır silajı, kuru 

yonca otu, kaba yem seviyesi, besi performansı  

  
GİRİŞ 
 
Ülkemizde sığır ve koyunların beslenmesinde 

yeteri kadar kaliteli kaba yem bulunamadığından 
dolayı daha ziyade hububat samanı kullanılmakta, 
yonca otu ise genellikle devlet işletmelerinde 
kullanılmaktadır. Hububat samanı yüksek seviyede 
selüloz içermesi ve besin maddeleri yönünden fakir 
olması nedeniyle iyi bir kaba yem kaynağı değildir. 
Kuru yonca otu ise iyi bir kaba yem olmasına rağmen 
üretim masrafları yüksektir. Bu sebeplerden dolayı, 

hayvancılığı gelişmiş ülkelerde yoncaya alternatif 
olarak yeni kaba yem kaynakları araştırılmaktadır. Bu 
ülkelerde alternatif kaba yem kaynağı olarak mısır 
silajı ön plana çıkmaktadır. Mısır silajı yüksek enerji 
ve düşük protein içeren fermente bir kaba yem 
kaynağı olup, üretim maliyeti de düşüktür (Jonston ve 
Jordan 1990). Son yıllarda ülkemizde, sığırların 
beslenmesinde mısır silajı kullanılması 
yaygınlaşmasına rağmen, koyun ve kuzularda 
kullanılması henüz çok fazla yaygın değildir. Oysa, 
birçok araştırmacı rasyonların besin maddeleri 
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yönünden dengelenmesi durumunda kuzularda kaba 
yem kaynağı olarak mısır silajı kullanılması ile 
performans açısından tatmin edici neticeler elde 
etmenin mümkün olacağını bildirmişlerdir (Hanke ve 
Jordan 1983, Johnston ve Jordan 1990, Black ve 
Chestnutt 1992, Bell 1997, Fluharty ve ark. 2001). 
Nitekim, Black ve Chestnutt (1992), yaptıkları 
çalışmada besiye alınan kuzuların günlük 0.90-0.95 
kg mısır silajı kuru maddesi (KM), Bell (1997) ise 
kuzuların 23 kg ağırlıkta 0.9 kg, 45 kg ağırlıkta ise 2 
kg mısır silajı tüketebileceklerini tespit etmişlerdir. 
Kaba yem kaynağı olarak mısır silajı ve yonca 
samanının karşılaştırıldığı çalışmalarda (Hanke ve 
Jordan 1983, Johnston ve Jordan 1990) günlük canlı 
ağırlık artışı (GCAA) ve günlük KM tüketimleri 
arasındaki farkların önemsiz olduğu ve rasyonun 
yeteri kadar protein içermesi durumunda mısır 
silajının tek kaba yem kaynağı olarak kullanılabileceği 
bildirilmektedir. Bir başka çalışmada ise, Fluharty ve 
ark. (2001) mısır silajı ile yonca silajının kuzuların 
büyümesi ve karkas özelliklerine etkisini 
incelemişlerdir. Çalışmada, kuzulara günlük besin 
maddelerini karşılayacak kadar KM’ de % 70 kaba 
yem ve % 30 kesif yem içeren rasyonlar vermişler ve 
mısır silajı ile beslenen grubun performans özelliklerini 
yonca silajı ile beslenenlerden önemli seviyede 
(P<0.01) daha iyi olduğunu bildirmişlerdir.  

Kuzu besisinde kullanılacak kaba yemin oranı ve 
kaynağını ekonomi şartları belirler. Kuzu eti fiyatları 
yüksek ve pazarlama problemi de yoksa erken yaşta 
sütten kesilen ve besiye alınan kuzuların istenilen 
kesim ağırlığına kısa zamanda ulaşmaları için bu 
kuzuların beslenmesinde KM’ de % 15 iyi kalitede 
kaba yem, % 14-16 ham protein ve 2600 kcal 
metabolik enerji (ME) içeren rasyonlar tavsiye 
edilmektedir (Anonymous 1985). Aksi halde, 
rasyondaki kaba yem oranı artırılarak  uzun süreli bir 
besi yapılabilir. Böylece yemleme maliyeti biraz 
azaltılabilir. Garry (1997), erken yaşta sütten kesilen 
kuzuların rasyonlarında optimum performansın 
sağlanabilmesi için kuzulara kaliteli kaba yem 
verilmesi ve bu oranın asgari % 10, azami % 25 
olması gerektiğini bildirmiştir. Benzer bir çalışmada, 
Stanton ve Swanson (1992) kuzuları 4 farklı seviyede 
kesif yem (% 100, 90, 75 ve % 50) ihtiva eden 
rasyonlarla beslemişlerdir. Araştırıcılar % 90 ve % 75 
kesif yem ihtiva eden rasyonlarla beslenen kuzuların 
GCAA’ larının % 100 ve % 50 kesif yem içerenlere 
göre daha yüksek (P<0.05) olduğunu  ve kesif yem 
oranındaki artış ile birlikte yem değerlendirmenin de 
iyileştiğini tespit etmişler, fakat yem değerlendirme 
katsayıları ve günlük yem tüketimleri arasındaki 
farkların önemsiz olduğunu bildirmişlerdir. 
Araştırıcılar, bu sonuçlara göre % 100 kesif yem ile 
besleme sonucu enterotoksemi ve iştah azalması gibi 
problemler ortaya çıkması sebebi ile rasyona mutlaka 
en az % 10 kaba yem ilave edilmesi ve kaba yem 
oranının % 25’ i geçmemesi gerektiğini ifade 
etmişlerdir. Başka bir araştırmada ise, Hanke ve 
Jordan (1979) dişi kuzuları kesif/kaba yem oranı 
80/20 veya 60/40 olan rasyonlarla beslemişler ve 
yonca samanı ile kesif yemleri tam rasyonlar halinde 

karıştırarak ad libitum yemleme yapmışlardır. 
Araştırıcılar, GCAA arasındaki farkları önemli 
bulmamışlardır. Araştırıcılar kesif yem oranı arttıkça 
günlük yem tüketiminin azalacağını, fakat enerji 
tüketiminin kesif yem oranındaki artış ile orantılı 
olarak artacağını ifade etmişlerdir. Diğer bir 
çalışmada, Johnston ve Jordan (1990) gruplara farklı 
seviyede kaba yem (KM’ de 318 g yonca, 280 g ve 
373 g mısır silajı ) ve rasyonları dengelemek için bir 
miktar soya küspesi ve serbest miktarda dane mısır 
içeren rasyonlar vermişler ve deneme sonunda 
grupların GCAA arasındaki farkları önemsiz 
bulmuşlardır.  

Bu çalışmanın amacı, kuzu besisinde kaba yem 
kaynağı olarak kuru yonca otu veya mısır silajı 
kullanılmasının ve KM’ de % 15 ve % 30 kaba yem 
içeren rasyonların besi performansı üzerindeki etkisini 
araştırmak ve kuzu besisinde kaba yem kaynağı 
olarak mısır silajı kullanılmasını yaygınlaştırmaktır. 
Eğer, mısır silajı kullanılması yaygınlaşırsa, bu kaba 
yemin maliyetinin ucuz olması nedeniyle yem 
masraflarını azaltmak ve besideki karlılığı artırmak 
mümkün olabilecektir. 

 
 
MATERYAL VE  METOT 
 
Araştırma Tarım ve Köyişleri Bakanlığı eski Konya 

Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nün Koyunculuk 
şubesinde yürütülmüştür. Araştırmada enstitüden 
sağlanan 3.5-4 aylık yaşta ve 30-32 kg CA’ da 80 baş 
Konya Merinosu erkek kuzu kullanılmış, tekiz ve ikiz 
kuzular  muamele gruplarına eşit olarak dağıtılmıştır. 
Elli altı günlük besi süresi 14’er günlük 4 periyottan 
oluşmuş ve kuzular bu periyotlarda kuru maddede 
85/15 veya 70/30 oranında kesif/kaba yem ve kaba 
yem kaynağı olarak kuru yonca otu veya mısır  silajı 
içeren besi rasyonları ile gruplar halinde 
yemlenmişlerdir.  

Kesif yem karmaları enstitünün yem ünitesinde 
hazırlanmıştır. Rasyonlarda arpa, mısır, buğday, 
pamuk tohumu küspesi, mermer tozu, tuz, vit-min ön 
karması ve melas kullanılmıştır. Denemelerde 
kuzulara verilen günlük hammadde ve hesaplanmış 
besin madde kompozisyonları Tablo 1’ de verilmiştir.  

Deneme öncesi kuru yonca otu ile mısır silajının 
kuru madde ve ham protein analizleri yapılmıştır. 
Deneme öncesi kuzular 10 günlük bir adaptasyon 
dönemine tabi tutularak deneme rasyonlarına 
alışmaları sağlanmıştır. Deneme müddetince 
rasyonlar, NRC (Anonymous 1985)’ in tavsiyelerine 
uygun olarak 30-35 kg canlı ağırlıktaki bir besi 
kuzusunun günlük besin madde ihtiyaçlarını 
karşılayacak kadar kısıtlı miktarda (yaklaşık 1,3 kg 
KM, 190 g HP, 3600 kcal ME), su ise ad-libitum olarak 
verilmiştir. Yemleme sabah ve akşam olmak üzere 
günde iki kez yapılmış, kaba ve kesif yemler farklı 
yemliklerde verilmiştir. Yemliklerde  tüketilmeyen yem 
ve otlar ertesi gün yem verilmeden önce toplanmıştır. 

Muamele grupları 4 grup şeklinde planlanmış ve 
her gruba 20 kuzu tahsis edilmiştir (toplam 80 kuzu 
denemeye alınmıştır). Kuzuların besi başı canlı 
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ağırlıkları iki gün arka arkaya yapılan tartımlar ile 
tespit edilmiştir. Gruplar şu şekilde oluşturulmuştur;  

1. grup KM’ de % 15 kuru yonca otu ve % 85 kesif 
yem içeren rasyonla, 

2. grup KM’ de % 30 kuru yonca otu ve % 70 kesif 
yem içeren rasyonla, 

3. grup KM’ de % 15 mısır silajı ve % 85 kesif yem 
içeren rasyonla, 

4. grup KM’ de % 30 mısır silajı ve % 70 kesif yem 
içeren rasyonla beslenmiştir. 

 
Tablo 1. Denemede Kuzulara Verilen Günlük 

Hammadde ve Hesaplanmış Besin 
Maddeleri  Miktarları*, g  

 Gruplar 
Yem maddeleri 
(g/gün) 

Yonca-
15 

Yonca-
30 

Silaj- 
15 

Silaj- 
30 

Yonca samanı 210 440 0 0 
Mısır silajı 0 0 630 1310 
Arpa 300 300 300 300 
Mısır 360 280 290 120 
Buğday  300 300 300 300 
Pamuk toh. küs. 200 120 260 250 
Melas 15 15 15 15 
Mermer tozu 13 7 18 17 
Tuz 6 6 6 6 
Vitamin min. kar.** 1 1 1 1 
Toplam 1405 1469 1820 2319 

Günlük olarak hesaplanan besin madde miktarları 
Kaba yem oranı 
(KM’ de % olarak) 

15.09 30.22 15.15 30.40 

Kuru madde, g  1254 1311 1264 1322 
Ham protein, g  191 190 192 190 
ME, kcal  3592 3617 3606 3609 
Ham Selüloz, g  113 161 105 143 
Kalsiyum, g   8.0 8.2 8.1 8.1 
Fosfor , g 5.7 5.1 5,8 5.9 

* : Yem Maddesi miktarları hayvana yedirildiği şekliyle hesaplanmıştır 
**: Vitamin-mineral karmasının 1 g’ ı  5  IU vitamin A;  1 IU vitamin D3;  0.005 mg 

vitamin E;  0.05 mg mangan;  0.05 mg çinko;  0.01 mg bakır;  0.05 mg 
magnezyum;  0.00015 mg kobalt; 0.0003 mg iyot;  0.00015 mg selenyum; 0.450 
mg fosfor;  0.625 mg kalsiyum ve 0.09 mg sodyum karbonat sağlar. 

 
Araştırmadan elde edilen rakamlar, tesadüf 

parsellerinde faktöriyel deneme planına uygun olarak 
analiz edilmiştir. Muamelelerin etkilerinin önemli olup 
olmadığı varyans analiz metodu, farklı ortalamaların 
tespiti ise Duncan’ ın çoklu karşılaştırma testi ile 
yapılmıştır (Düzgüneş ve ark. 1987). Bu amaçla, 
varyans analizleri yapılırken Minitab (1998), Duncan’ 
ın çoklu karşılaştırma testi için ise Mstat-C (1980) adlı 
bilgisayar programları kullanılmıştır. İstatistik 
analizlerde varlığı kabul edilen matematik model 
aşağıda verilmiştir. 

Yi j k  = µ +  α i + ß j + (α ß) i j + e i j k 
Yi j k = i. kaba yem kaynağı, j. kaba yem 

seviye. ile besl. k. hayv.  gözlem değ.   
µ = genel ortalamanın etkisi 
α i = i. Kaba yem kaynağının etkisi 
ß j  = j. Kaba yem seviyesinin etkisi 
(α ß) i j = i. Kaba yem kaynağı, ile j. kaba yem 

seviyeleri arasındaki interak. etkisi 
e i j k = Deneme hatası  

BULGULAR 
 

Rasyonda farklı seviyelerde mısır silajı veya kuru 
yonca otu kullanılmasının besi kuzularının 
performansına etkisi Tablo 2’ de, günlük canlı ağırlık 
artışı üzerine etkisi ise Tablo 3’ de verilmiştir.  

Besi genelinde kaba yem kaynağı, kaba yem 
seviyesi ve kaba yem kaynağı x kaba yem seviyesi 
interaksiyonunun performans özellikleri üzerine 
önemli bir etkisi olmamıştır (P>0.05). Sadece, besinin 
42-56. günleri arasında % 15 mısır silajı ile beslenen 
grubun GCAA diğer 3 gruptan önemli derecede daha 
yüksek bulunmuştur (P<0.05). Tüm besi döneminde 
(0-56 gün) KM’ de % 15 kuru yonca otu, % 30 kuru 
yonca otu, % 15 mısır silajı ve % 30 mısır silajı içeren 
rasyonlarla beslenen kuzuların günlük ortalama canlı 
ağırlık artışı, günlük ortalama kuru madde tüketimi, 
yem değerlendirme katsayısı, günlük metabolik enerji 
tüketimi ve günlük ham protein tüketimi sırasıyla; 268, 
254, 275, 252 g; 1243, 1261, 1234, 1218 g; 4.64, 
4.94, 4.49, 4.84; 3212, 3199, 3210, 3082 kcal ve 188, 
181, 189, 182 g olarak bulunmuştur.     

  
 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, rasyonların 

besin maddeleri yönünden dengelenmesi durumunda 
kuzularda kaba yem kaynağı olarak mısır silajı 
kullanılması ile performans açısından tatmin edici 
neticeler elde etmenin mümkün olacağını bildiren 
Hanke ve Jordan (1983), Johnston ve Jordan (1990), 
Black ve Chestnutt (1992) ve Bell’ in (1997) bildirdiği 
sonuçlarla uyumludur. Diğer taraftan, Fluharty ve ark. 
(2001) mısır silajı ile beslenen grubun performans 
özelliklerini yonca silajı ile beslenenlerden önemli 
seviyede (P<0.01) daha iyi bulmuşlardır.  

Diğer yönden, bu araştırmada KM’ de % 15 ve % 
30 kaba yem içeren rasyonlarla beslenen grupların 
performansı arasında önemli seviyede bir fark tespit 
edilememiş olup, bu sonuçlar kesif/kaba yem oranının 
besi kuzularının performansına etkisini araştıran 
Hanke ve Jordan (1979), Johnston ve Jordan (1990)  
ve Stanton ve Swanson (1992) tarafından yapılan 
çalışmalardan elde edilen sonuçlarla uyumludur. Bu 
çalışmalarda, Hanke ve Jordan (1979) kuzuları 80/20 
veya 60/40, Stanton ve Swanson (1992) ise 90/10 
veya 75/25 oranında kesif/kaba yem ihtiva eden 
rasyonlarla beslemişler, Johnston ve Jordan (1990) 
ise gruplara KM’ de 318 g yonca, 280 g ve 373 g mısır 
silajı içeren rasyonlar vermişlerdir. Her 3 çalışmada 
da kuzuların performansları arasındaki farklılıklar 
önemli bulunmamıştır.  

Sonuç olarak; rasyonun protein ve diğer besin 
maddeleri yönünden dengelenmesi durumunda mısır 
silajı kuzu besisinde tek kaba yem kaynağı olarak 
kullanılabilir. Mısır silajının maliyeti kuru yonca otuna 
göre daha düşüktür. Bu nedenle, kuzu besisinde mısır 
silajı kullanılırsa yemleme masrafları bir miktar 
azaltılabilir. Ayrıca, rasyondaki kaba yem oranının % 
15’ den % 25-30 seviyelerine çıkartılması performansı 
olumsuz olarak etkilememektedir. Bunun sonucu 
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Tablo 2. Rasyonda Farklı Seviyelerde Mısır Silajı veya Kuru Yonca Otu Kullanılmasının Besi Kuzularının 
Performansına Etkileri 

                                        Muameleler (KM’de kesif/kaba yem oranı) 
Kaba yem kaynağı Yonca Silaj P 
Kesif/kaba yem oranı 85/15  70/30 85/15 70/30  
BBCA, kg 31.151.06 31.841.11 29.431.08 31.540.96 ÖD 
BSCA, kg 46.131.31 46.071.23 44.820.97 45.661.05 ÖD 
TCAA, kg 14.980.46 14.230.34 15.390.39 14.120.57 ÖD 
GOKBYT, g (0-56.gün) 210 395 534  981   
GOKSYT, g (0-56.gün) 1171 1006  1182  1005   
GOYT, g  (0-56.gün) 1381 1401 1716  1986   
GOKBYKMT, g (0-56.gün) 189  356 171  314  
GOKSYKMT, g (0-56.gün) 1054  905  1063  905   
GOKMT, g (0-56.gün) 1243 1261  1234  1218   
YDK (0-56.gün, KMT/CAA) 4.64  4.94  4.49  4.84   
GMET, kcal (0-56.gün) 3212 3199 3210  3082   
GHPT, g (0-56.gün) 188  181 189  182   

BBCA: Besi başı canlı ağırlık,  BSCA: Besi sonu canlı ağırlık,  TCAA:  Toplam canlı ağırlık artışı,  GOCAA: Günlük ortalama canlı ağırlık artışı,  GOKBYT: 
Günlük ortalama kaba yem tüketimi, GOKSYT: Günlük ortalama kesif yem tüketimi, GOKBYKMT: Günlük ortalama kaba yem kuru madde tüketimi, 
GOKSYKMT: Günlük ortalama kesif yem kuru madde tüketimi, GOKMT: Günlük ortalama kuru madde tüketimi, YDK: Yem değerlendirme katsayısı 
(KMT/CAA),  GMET: Günlük metabolik enerji tüketimi , GHPT: Günlük ham protein tüketimi.  

 
 

Tablo 3. Rasyonda Farklı Seviyelerde Mısır Silajı veya Kuru Yonca Otu Kullanılmasının Besi Kuzularının 
Günlük Canlı Ağırlık Artışı Üzerine Etkisi  

                           Muameleler  (KM’de kesif/kaba yem oranı) 
 Yonca                                    Silaj 
Dönemler 85/15  70/30 85/15 70/30 P 
0-14. gün 24315 23117 28016 25119 ÖD 
14-28. gün 32513 32312 31014 29417 ÖD 
28-42. gün 26812 22313 24114 24315 ÖD 
42-56. gün   23410 b   23811 b   26812 a   22113 b * 
0-56. gün 2689 25410 27511 25212 ÖD 

a, b : Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemlidir,  * : P<0.05. 
 

 
olarak da kaba yem seviyesinin bir miktar 

artırılması ile sindirim problemlerini önlemek  mümkün 
olabilecek ve rasyonda kullanılan karma yem oranı 
azaltılabilecektir. 
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      Anadolu mandalarında ilk fertil östrus yaşı 
üzerine doğum ağırlığı ve iklimin etkisi 

 

 
       

ÖZET 
  

Bu çalışmada, Anadolu mandalarının östrus ve 
buzağılama kayıtları, ilk fertil östrus yaşları üzerine doğum 
ağırlığı ve iklim koşullarının etkisini araştırmak için 
değerlendirildi. En yüksek seksüel aktivite (%59.8) 800-
1100 gün arasında belirlendi ve ortalama ilk fertil östrus 
yaşı 917.7 ± 103.3 gün (yaklaşık 33 ay) olarak bulundu. 
Bütün hayvanların yarıdan fazlasında (%52.4), yılın en 
sıcak dönemi olan Haziran ile Ağustos ayları arasında 
yoğunlaşan iklimsel model gözlendi. Yıl, mevsim, doğum 
ağırlığı (31.3 ± 0.8 kg), gün uzunluğu ve nisbi nem oranının 
ilk fertil östrus yaşı üzerine etkisi bulunmamasına rağmen 
yağış miktarı ve çevre sıcaklığının etkisi düşük düzeyde 
önemli (P<0.10) olmuştur. 

 
 
ANAHTAR KELİMELER: Yaş, doğum ağırlığı, 

manda, iklim, östrus. 

SUMMARY 
 

In this study, estrus and calving records of Anatolian 
water buffaloes were analysed to investigate the influence 
of climatic conditions and birth weight on the age at first 
fertile estrus of Anatolian water buffaloes. The highest 
sexual activity (59.8 %) was found between 800 and 1100 
days, and the average age at first fertile estrus was 917.7 ± 
103.3 days (33 months approximate). More than half (52.4 
%) of the total animals showed a climatic conditional 
pattern concentrated between June and August which is the 
warmest period of the year. Although year, season, birth 
weight (31.3 ± 0.8 kg), day length and relative humidity had 
no significant effects on age at first fertile estrus, the effects 
of rainfall and ambient temperature were found significant 
(P< 0.10) at a lower rate. 

 
KEY WORDS: Age, birth weight, buffalo, climate, 

estrus. 

  

INTRODUCTION 

Compared to cattle, the first insemination time is at 
the later age in the buffaloes. Age at first fertile estrus 
is affected by many factors directly or indirectly (Ahmad 
et al., 1981; Kumar et al., 1993; Madhu and Kodagali, 
1983; Sing et al., 2000; Taylor et al., 1990a; Vale 
1994). The climate affects the reproductive activity 
directly in buffaloes whereas the effect of feeding is 
indirect. Among the factors identified for the seasonality 
of reproduction are rainfall, relative humidity, day 
length, feed supply and environmental temperatures. 
Limited reports have been released in this subject. The 
economic importance of buffaloes related with the milk 
and meat production and drought power of these 
animals. These traits could not be ignored in 
developing countries. 
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Therefore, the aim of the present study was to 

evaluate the influence of certain factor on the age at 
first fertile estrus of the Anatolian water buffaloes 
maintained at the Afyon continental climate conditions 
in Turkey. 

 

MATERIALS AND METHODS 

The breeding records of Anatolian buffaloes 
maintained at the Afyon Kocatepe Agricultural 
Research Institute between 1984 and 1993 were used 
in the study. A total of 82 age at first fertile estrus and 
birth weight records were analysed. The first getting 
pregnancy was regarded as the first fertile estrus. The 
information on monthly variations of the years (1984 to 
1993) in ambient temperature, relative humidity, rainfall 
and day length were obtained from the local 
meteorological station. The records of year 1990 were 
excluded, because of the limited data. The day length 
was categorised as ≤10 h and >10 h. According to 
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prevailing climatic conditions in Turkey, the season 
were divided into four group  December, January, 
February (Winter); March, April, May (Spring); June, 
July, August (Summer); September, October, 
November (Autumn). The effect of different factors on 
age at first fertile estrus were analysed by Harvey 
computer program (Harvey 1987). 

 

RESULTS 

The results of ANOVA for age at first fertile estrus 
are shown in Table 1. The overall mean of age at first 
fertile estrus was 917.7 (SEM 103.3) days. The effects 
of year, season, day length, birth weight and relative 
humidity were found not to be significant on this trait. 
Meanwhile environmental temperature and rainfall had 
significant effect at a lower rate (P<0.10). 

 
Table 1. Analysis of Variance for Age at First Oestrus. 

 
Factors Adjusted 

means 
SEM 

Overall means 917.7 103.3 
Year 
1984 

 
942.1 

 
135.7 

1985 816.1 133.1 
1986 793.8 156.4 
1987 981.2 145.9 
1988 1005.5 167.5 
1989 943.6 130.1 
1991 1044.4 170.1 
1992 785.7 201.9 
1993 947.4 151.3 
Season 
Winter 

 
602.9 

 
207.4 

Spring 889.6 193.4 
Summer 1197.8 159.8 
Autumn 980.7 125.4 
Day length (h) 
 10 

 
937.7 

 
279.3 

> 10 897.8 112.3 
Regression on 
birth weight (kg) 

 
-1.9 

 
8.9 

Temperature (oC) -29.4 † 16.9 
Humidity (%) -11.4 13.3 
Rainfall (mm) 5.1 † 2.7 
†: P < 0.10 

 
The annual variation of age at first fertile estrus and 

number of insemination and calving animals and 
average ambient temperature, day length, relative 
humidity and rainfall in Afyon province of Turkey were 
shown in Figures 1 and 2. 

Despite year, season, birth weight, day length and 
relative humidity had no significant effects on age at 
first fertile estrus. The age at first fertile estrus was 
determined between 800 and 1100 days and 
insemination records showed a monthly pattern 
concentrated between June and August. Likewise, 
annual distribution of calvings concentrated between 

May and July. Birth weight range are 21 to 40 kg and 
average weight is 31.3 (SEM 0.8) kg. 

 

DISCUSSION 

A few studies reported that the age at first fertile 
estrus are 30-36 months for Nili-Ravi buffalo heifers, 
21-24 months for swamp buffaloes and 15-18 months 
for river buffaloes (Ahmad et al., 1981; Gordon 1996; 
Jainudeen 1983), 16 months for Surti and 20 months 
for Murrah buffaloes in Bulgaria (Alexiev 1998), 13-15 
months for Murrah x Mediterranean crosbred in 
Amazon areas of  Brazil (Vale 1994) and 9.9-24.9 
months for Egyptian buffaloes (Nigm 1996). In the 
present study, the average age at first fertile estrus was 
917.7 ± 103.3 days (about 33 months) for Anatolian 
water buffaloes. The ages at first fertile estrus in all 
buffaloes were in the range of literatures (Ahmad et al., 
1981; Gordon 1996; Jainudeen 1983). The differences 
might be due to breed, feeding and managment and 
climatic conditions. 

Seasonal pattern of estrous and conception in 
buffaloes maintained under farm and village conditions 
has been documented by many studies (Kaur and 
Arora 1982, Sing and Madan 1999, Srivastava and 
Sahni 1999, Tailor et al. 1990b, Vale 1994). Dahama 
(1991) reported that although oestrus occured during 
all the months of the year, most of the animals showed 
oestrus between September and March and a negative 
correlation of oestrus expressivity with temperature 
was observed in buffaloes in rural areas of Northern 
India. In Jaffarabadi buffaloes also, expression of 
oestrus was found to be negatively correlated with 
temperature and relative humidity (Bhatacharya and 
Dhanda, 1988). Similarly, the regression coefficients on 
temperature and humidity were also negative, but non-
significant or lower rate. The significance could be too 
small to find in these data. 

Studies on estrus behaviour in Murrah and Surti 
buffaloes in Southern India (Kumar et al., 1993) 
revealed that decreased light exposure during the 
winter months had a positive effect on estrous activity 
in Murrah buffaloes, most of which expressed oestrus 
during this period. However, this was not the case with 
Surti buffaloes, as oestrus expression was found 
throughout the year at similar frequencies, even during 
June-August. Similar observations were recorded in 
Murrah buffaloes by Sing and Lal (1994), greater 
numbers of inseminations being done in autumn and 
winter than during the summer season. Sing (1988) 
described a favourite breeding season between 
September and January for Indian buffaloes. 
Constantly, Taylor et al. (1990b) reported that more 
than 60 % of buffaloes were mated between October 
and December, while only 17.8 % of buffalo cows 
displayed oestrus between February and August in 
India. Although estrus occurred during all the months of 
the year and there was no significant effect of day 
length and season on age at first fertile estrus in this 
study, in more than half of the animals (52.4 %) first 
estrus evaluated in this study were concentrated 
between June and August which is the warmest period 
of the year in Afyon province located at latitude 380 45´ 
N and longitude 300 320 E in Anatolia. 
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Esposito et al. (1992) reported that the favourite 
calving season is between June and November for the 
buffalo cows in Italy. In the present study, we have 
observed that most of the animals had calved between 
May and July. This result was in agreement with the 

Dahama (1991), Kumar et al. (1993) and Taylor et al. 
(1990a). The differences might be due to 
geographical conditions. 

The results of this study showed that the 
distribution of age at first fertile estrus might be 
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Figure 2. Annual Variation of Average Ambient Temperature (ºC), Day Length (h), Relative Humidity (%) and 

Rainfall (mm) in Afyon Province in Turkey During The Study. 

Figure 1. Annual Variation of Age at First Fertile Estrus (days) and The Number of Insemination and Calving Animals 
in Anatolian Water Buffaloes (n= 82) 
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seasonal but because of the limited data of the findings 
of the study could not be enough to reveal the 
seasonality. Therefore the further studies in this subject 
will be useful. 
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Effects on performance traits of laying Japanese 
quails (Coturnix coturnix japonica) of threonine 
supplementation to diets containing high protein. 

 

 
   

SUMMARY 
   

Present study was performed to determine the effects 
of threonine (thr) addition to diets containing high protein 
on performance traits of laying Japanese quail. The birds 
were fed corn-soybean based diets providing 3000 kcal/kg 
ME, 24 % CP, 1.25 % lysine, 0.55 % methionine and these 
levels remained constant thorough 70 days experimental 
period. The experiment groups are as follow; 0.90 % thr 
(group-I), 1.00 % thr (group-II) or 1.10 % thr (group-III). 
There were significant differences among the experimental 
groups for egg production and egg weight (P<0.05). But, 
threonine supplementation to diets containing high protein 
did not affect other performance criteria. It is possible to 
say that exogenous threonine addition to diets containing 
high protein may not be necessary. 
 

KEY WORDS:   Japanese quail, performance, protein, 
threonine 

 

 
ÖZET 

 
Mevcut çalışma, yüksek seviyede ham protein içeren 

rasyonlara, farklı seviyelerde eksojen treonin katkısının, 
yumurtlayan genç Japon bıldırcınlarının performans 
özelliklerine etkisini saptamak için yapılmıştır. Kuşlar, 
3000 kkal/kg ME, % 24 HP, % 1.25 lisin, % 0.55 
metiyonin ve sırasıyla % 0.90 (I.grup), % 1.00 (II.grup) ve 
% 1.10 (III.grup) treonin içeren rasyonlarla 70 gün 
yemlenmişlerdir. Yumurta verimi ve yumurta ağırlıkları 
bakımından  gruplar arasında gözlemlenen farklılıklar 
önemli olup (P<0.05), treonin katkısı diğer performans 
ölçütlerini etkilememiştir. Deneme sonu itibariyle, 
değinilen özellikteki rasyonlar için,  eksojen treonin 
kullanımının gereksiz olduğu söylenebilir. 
 
 

ANAHTAR KELİMELER: Japon bıldırcını, 
performans, protein, treonin 

  

GİRİŞ 

Diğer hayvancılık kollarında olduğu gibi, kanatlı 
yetiştiriciliğinde de, karlılığın maksimizasyonu 
hedeflenmektedir. Bilindiği gibi, proteinler, enerjiden 
sonra rasyon maliyetinin en önemli unsurunu 
oluştururlar. Bu nedenle, enerji kapsamına bağlı 
olarak, optimal rasyon protein içeriğinin saptanması, 
ekonomik bir üretim için son derece önemlidir. Kanatlı 
rasyonlarında eksojen kritik amino asitlerin 
kullanılmasıyla, daha ekonomik rasyonlar 
hazırlanabileceğine ilişkin çeşitli araştırma sonuçları 
bulunmaktadır (Martinez-Amezcua et al. 1999, 
Meluzzi et al. 2001, Faria et al. 2002).  

Öte yandan, dışkı azot içeriği, fosforla birlikte en 
önemli çevre kirleticileri arasında gösterilmektedir. 
Kanatlı rasyonlarının protein içerikleri, enerji ve diğer 

besin unsurları dengelenmeden artırılırsa, kanatlı 
dışkıları çevre sağlığı bakımından, önemli potansiyel 
risk oluşturmaktadırlar (Farrell et al. 1999). Bazı 
ülkeler, kanatlı dışkılarında bulunabilecek en yüksek 
azot ve fosfor kapsamlarıyla ilgili yasal düzenlemeler 
getirmişlerdir (Martinez - Amezcua et al. 1999). 
Keshavarz ve Jackson (1992), aynı kritik amino asidin 
sentetik formunun sindirilebilirliğinin, doğal 
proteinlerde bulunan formundan daha yüksek 
olduğunu, dolayısıyla bu gibi ürünlerin hem 
performansı artırıp, hem de daha az çevre sorunlarına 
yol açtığını bildirmişlerdir. Lopez ve Leeson (1995), 
düşük proteinli rasyonlara sentetik amino asitleri 
ilavesinin, broyler damızlıkların dışkı azot içeriğini 
önemli seviyede düşürdüğünü saptamışlardır. 
Anonymous (1994), damızlık Japon bıldırcınlarının 
treonin gereksinimini, 2900 kkal / kg metabolize 
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edilebilir enerji (ME) ve % 20 ham protein (HP) için % 
0.74 olarak bildirmesine rağmen, daha düşük ya da 
yüksek protein içerikli rasyonların treonin seviyesine 
ilişkin olarak herhangi bir bildirimde bulunmamıştır. 

Mevcut deneme, 3000 kkal / kg ME ve % 24 HP 
içerikli rasyonlara treonin katkısının, yumurtlayan 
genç Japon bıldırcınlarının performans özelliklerine 
etkisini saptamak için yürütülmüştür. 

 
 
MATERYAL ve METOT 
 
Yüzyirmi adet, 42 günlük yaştaki genç Japon 

bıldırcını, batarya tipi kafeslere grup olarak 
yerleştirilmişlerdir. Denemede, ‘16 saat ışık-8 saat 
karanlık’ aydınlatma programı uygulanmıştır. Kuşlar, 
yetmiş gün boyunca, sabit olarak 3000 kkal/kg ME, % 
24 HP, % 1.25 lisin ve % 0.55 metiyonin içeren 
rasyonlara, sırasıyla % 0.90, % 1.00 ve % 1.10 
eksojen treonin  katılarak ad-libitum yemlenmişlerdir. 
Deneme rasyonlarının hammadde bileşimleri ve besin 
maddesi içerikleri Tablo 1’de sunulmuştur.  Araştırma, 
tesadüf parselleri deneme planına göre, her bir alt 
gruba, 4 adet dişi bıldırcın konularak, on tekerrürlü 
olarak düzenlenmiştir. Denemede, I.gruba % 0.90 
(bazal rasyon; % 0.00 treonin ilavesi); II.gruba % 1.00 
(bazal rasyon + % 0.10 treonin ilavesi) ve III.gruba % 
1.10 treonin (bazal rasyon + % 0.20 treonin ilavesi) 
içeren rasyonlar verilmiştir. Deneme süresince 
yumurta verimi, yem tüketimi, yem değerlendirme 
katsayısı ve yumurta ağırlığı haftalık olarak yetmiş 
günlük peryotta kaydedilmiştir. Denemeden sağlanan 
verilere ilişkin grup ortalamaları arasındaki farklılıklar, 
% 5 olasılık seviyesinde (P<0.05), Basit Varyans 
Analizi (ANOVA) yöntemi kullanılarak saptanmıştır 
(Zar 1999). Hangi grup ortalamasının diğerlerinden 
farklı olduğunun saptanabilmesi için Duncan testi 
uygulanmıştır (Duncan 1955). Denemenin 
matematiksel modeli aşağıdaki gibidir: 

Yij =  +i+eij  Bu modelde;  = Genel ortalama, i 
= Treonin seviyesinin etkisi ve  eij = Hatanın etkisidir. 

 

BULGULAR 

 
Farklı seviyede treonin içeren rasyonların, Japon 

bıldırcınlarının yumurta verimi ve yumurta ağırlıklarına 
ilişkin sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. Yumurta 
verimi bakımından gruplar arasındaki farklılıklar 
önemli olup (P<0.05), % 0.90 treonin içeren kontrol 
grubuyla (I. grup) % 1.00 treonin içeren II. grup 
arasındaki farklılıklar önemsiz olmasına rağmen, % 
1.10 treonin  içeren III.grupla I. ve II. gruplar 
arasındaki farklılıklar ise önemli bulunmuştur. Yani, 
rasyona % 0.10’dan daha fazla treonin katkısı, 
yumurta verimini olumsuz yönde etkilemiştir.  

Yüksek seviyede protein içeren rasyonlara treonin 
ilavesi, yumurta ağırlığını azaltmış (12.94 grama karşı 
12.51 gram); I. ve II. gruplar ile III. grup arasında 
yumurta ağırlığı bakımından önemli farklılıklar 
saptanmıştır (P<0.05). Öte yandan, rasyona, % 0.10 

treonin ilavesi (II. grup) kontrol grubuyla önemli 
farklılıklara yol açmamıştır. 

Yumurta verimi ve yumurta ağırlıklarının aksine, 
yem tüketimi ve yem değerlendirme katsayısı 
bakımından, gruplar arasında önemli farklılıklar  
gözlemlenmemiştir (Tablo 3).  Yani, treonin katkısı, 
yem tüketimi ve  yem değerlendirme katsayısını 
etkilememiştir.  

Deneme başlangıcı ile deneme sonu, canlı ağırlık 
değişimi bakımından, gruplar arasında önemli bir 
farklılık saptanmamıştır (Tablo 4). Diğer taraftan, grup 
içi varyasyon olmadığı için, ölüm oranına ilişkin 
istatistiksel analiz yapılamamış, sonuçlar sadece 
öznel olarak değerlendirilebilmiştir. Buna göre, 
I.grupta (% 0.90 treonin) ölüm gözlemlenmemesine 
karşılık, en yüksek ölüm oranı % 10 ile III.grupta (% 
1.10 treonin) gerçekleşmiş, bunu % 5 ile II.grup (% 
1.00 treonin) izlemiştir. 
 
 
Tablo 1. Deneme Rasyonlarının Bileşimleri ve 

Hesaplanmış Besin Maddesi İçerikleri 
Hammadde (%) I II III 
Sarı mısır 50.00 50.00 50.00 
Soya küspesi 37.00 37.00 37.00 
Balık unu 2.51 2.51 2.51 
Kalsiyum karbonat 5.61 5.61 5.61 
Dikalsiyum fosfat 1.25 1.25 1.25 
Yemlik bitkisel yağ 2.63 2.63 2.63 
Yemlik tuz 0.35 0.35 0.35 
L-Treonin HCl - 0.10 0.20 
DL-Metiyonin 0.20 0.20 0.20 
Vit.-Min. önkarması* 0.25 0.25 0.25 
Kum 0.20 0.10 - 

Hesaplanmış değerler 

Ham protein, % 24.00 24.00 24.00 
ME, kkal/kg 3000 3000 3000 
Kalsiyum, % 2.58 2.58 2.58 
Kullanılabilir fosfor, % 0.43 0.43 0.43 
Metiyonin, % 0.55 0.55 0.55 
Met.+Sis., % 0.95 0.95 0.95 
Lisin, % 1.25 1.25 1.25 
Treonin, % 0.90 1.00 1.10 

*: Rasyonun 1 kg’ı;  12.000 IU AVitamini; 1.500 IU Vitamin D3; 30 mg E 
Vitamini; 5.0 mg K Vitamini;, 3.0 mg B1Vitamini; 6.0 mg B2Vitamini; 5.0 mg 
B6Vitamini;  0.03 mg B12Vitamini; 40.0 mg Nikotin amid; 10.0 mg Kalsiyum D-
Pantotenat;  0.75 mg Folik asit; 0.075 mg D- Biotin; 375 mg Kolin Klorid; 10.0 
mg Antioksidant; 100 mg Manganez; 60 mg Demir; 10 mg Bakır; 0.20 mg 
Kobalt; 1 mg Iyot; 0.15 mg Selenyum içerir. 

 
 

Tablo 2. Yüksek Protein İçerikli Rasyonlara Treonin 
İlavesinin  Japon Bıldırcınlarının 
Yumurta Verimi ve Yumurta Ağırlığına 
Ait Değerler 

Protein 
(%) 

Treonin 
(%) 

Yumurta 
verimi 

(%) 

Yumurta 
ağırlığı 

(g) 
24 0.00 83.91a*±1.46 12.94a±0.34 
24 0.10 84.43a±1.55 12.80a±0.29 
24 0.20 82.88b±1.01 12.51b±0.44 

*: Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen grup ortalamaları arasındaki farklılıklar 
önemlidir (P<0.05). 
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Tablo 3. Yüksek Protein İçerikli Rasyonlara Treonin 
İlavesinin Japon Bıldırcınlarının Yem 
Tüketimi ve Yem  Değerlendirme 
Katsayısına Ait Değerler 

Protein 
(%) 

Treonin 
(%) 

Yem tüketimi 
(g/gün) 

Yem 
değerlendirme 
katsayısı (g/g) 

 24  0.00   28.20±1.31  3.81±0.41 

24 0.10 29.01±1.50 3.76±0.36 

24 0.20 28.44±1.08 3.94±0.39 

 
 

Tablo 4. Yüksek Protein İçerikli Rasyonlara Treonin 
İlavesinin Japon Bıldırcınlarının Canlı 
Ağırlık Değişimi ve Ölüm Oranına Ait 
Değerler 

Protein 
(%) 

Treonin 
(%) 

Canlı ağırlık 
değişimi 
(g/peryot) 

Ölüm 
oranı* 

(%) 
24 0.00 26.29±5.38 - 
24 0.10 24.30±4.44 5.0 
24 0.20 26.40±3.21 10.0 

* Grup içi varyasyon olmadığı için istatistiksel analiz yapılamamıştır. 

  

TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
Optimal rasyon treonin seviyesinin saptanmasıyla 

ilgili çalışmalar daha ziyade, düşük protein içerikli 
rasyonlarda odaklanmış, ne yazık ki, yüksek proteinli 
rasyonlar için optimal treonin düzeyinin 
belirlenmesiyle ilgili araştırmalar yetersiz kalmıştır. 
Bunda, rasyon maliyetinin düşürülebilmesinin 
yanısıra, çevresel kaygıların da önemli olduğu 
söylenebilir. Ancak, diğer hayvancılık dallarında 
olduğu gibi, kanatlı yetiştiriciliğinde de birim üretim 
masrafına karşılık, sağlanacak verimin ya da karın 
maksimum düzeyde olması hedeflenir. Yüksek protein 
içeriği sebebiyle pahalı gibi gözüken bir rasyon, belki  
verimlilik bakımından daha etkin  olabilir. Ayrıca, 
yüksek protein içerikli rasyonların, olumsuz çevresel 
etkileri olabileceği öngörüsü tartışılabilecek bir 
konudur. Yani, hayvan tükettiği yüksek seviyedeki 
besin unsurlarını, etkin olarak, verime 
dönüştürebiliyorsa, anılan faktörlerin çevresel 
kirlenmeye katkısından söz etmek gereksizdir. Öte 
yandan, enerji / protein oranı gözönüne alınmak 
kaydıyla, yüksek enerji ve protein içerikli rasyonlarda, 
kritik besin unsurlarının konsantrasyonlarının da 
arttırılması gerektiği fizyolojik bir gerçektir.   

Deneme bulgularına göre, yüksek protein (% 24 
HP) ve 3000 kkal / kg ME içeren rasyonlara, diğer 
kritik amino asitlerin yanısıra % 0.10'dan daha fazla 
treonin ilavesi, yumurta verimi ve yumurta ağırlığını 
düşürmüştür. Treonin katkısına bağlı olarak canlı 
ağırlık, yem tüketimi ve yem değerlendirme katsayısı 
değişmemesine rağmen, ölüm oranında öznel olarak 
artışlar gözlemlenmiştir. Muhtemelen, treonin katkısı, 
amino asit metabolizmasındaki anormalliklerle ilişkili  
olarak organizmayı metabolik bir strese sokmuş 
olabilir.    

Düşük protein içerikli rasyonların yumurta 
tavuklarının performans özelliklerine etkisiyle ilgili 
olarak, optimal treonin kapsamını, Martinez-Amezcua 
ve ark. (1999), % 13 HP için % 0.57; Meluzzi ve ark. 
(2001), % 13 HP için % 0.80 ve Faria ve ark. (2002) 
ise % 14 HP için % 0.50 olarak bildirmişlerdir. Meluzzi 
ve ark. (2001), sentetik amino asit katkılı, düşük 
protein içerikli rasyonlarda, enerjinin daha prodüktif 
kullanılabildiğini bildirmişlerdir.  Hayvansal protein 
üretimine katkıda bulunan ve diğer kanatlı türleri için 
model olabilecek Japon bıldırcınlarının 
beslenmesinde, rasyon protein içeriği, enerji seviyesi 
ve diğer besin unsurları dikkate alınarak, optimal 
treonin seviyelerinin saptanması, hem ekonomik hem 
de çevre sağlığına uygun rasyonlar hazırlanabilmesi 
için son derece önemlidir. Mevcut deneme sonuçları, 
% 24 HP içeren rasyonlar için, yumurtlayan genç 
Japon bıldırcınlarının optimal rasyon treonin 
kapsamının % 0.90 olabileceğini göstermiştir. Daha 
önce de değinildiği gibi, yüksek protein içerikli 
rasyonlarda optimal treonin seviyesinin saptanmasıyla 
ilgili herhangi bir kaynağa rastlanılamadığı için, 
mevcut literatürle yetinilmek zorunda kalınmıştır. 
Baker (1994), Farrell ve ark. (1999), Harms ve Russell 
(1993), kanatlılardan maksimum performansın 
alınabilmesi için, rasyon protein içeriğine göre kritik 
amino asit seviyelerinin saptanmasının çok önemli 
olduğunu zira, rasyon protein seviyesinin 
düşürülmesine bağlı olarak, diğer kritik amino asitlerle 
birlikte treonin içeriğinin de mutlaka artırılması 
gerektiğini kaydetmişlerdir. Öte yandan, Leeson ve 
ark. (1998), rasyon HP/kritik amino asitleri 
dengesizliğinin, performansı düşürüp, dışkı azot 
miktarını artırdığını bildirmişlerdir. Sentetik amino 
asitlerinin üretim maliyetlerinin düşüşüne ve çevre 
bilincinin gelişmesine bağlı olarak, gelecekte, daha 
yüksek seviyede kritik amino asitleri içeren optimal 
enerji/protein oranına sahip rasyonların 
yaygınlaşabileceği söylenebilir. 
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Akkaraman Koçlarda Aşım Sezonu 
Esnasındaki Reprodüktif Parametrelerin Yaşla 
İlişkisi 

 

 
   

ÖZET 
   

Bu çalışma aşım sezonundaki 2 ve 4 yaşlarındaki 10 
adet Akkaraman koç üzerinde yapılmıştır. Klinik olarak 
(testis uzunluğu ve kalınlığı, scrotum çevresi, scrotum 
hacim ve kalınlığı ve reaksiyon süresi), spermatolojik 
olarak (sperma hacmi, viskozitesi ve pH’sı, kitlesel hareket 
ve spermatozoa motilitesi, spermatozoa yoğunluğu ve 
anormal spermatozoa oranı) parametreleri ve testosteron 
düzeyleri araştırılmıştır.  

Testisin morfometrik ölçümlerinde yaş grupları 
arasındaki fark önemli (P<0.05) bulundu. Spermanın 
viskozite ve pH’sı, spermatozoonların kitlesel hareketleri 
ve testosteron düzeyleri arasında fark gözlenmezken diğer 
parametreler yönünden yaş grupları arasındaki fark önemli 
(P<0.05) bulundu. Scrotum çevresi ile reaksiyon süresi (r:-
0.90), sperma viskozitesi (r:-0.82) ve spermatozoa 
motilitesi (r:-0.81) arasında negatif (P<0.01) yönde ilişki 
gözlenirken scrotum hacmi (r:0.65) ile pozitif (P<0.1) 
yönde ilişki gözlendi. Spermatozoa motilitesi ile sperma 
miktarı (r:-0.89), pH (r:-0.85) (P<0.05), sağ testis kalınlığı  
(r:-0.73) (P<0.01) ile negatif yönde ilişki gözlenirken 
viskozite (r:0.93) (P<0.01)  ile pozitif yönde ilişki tespit 
edildi.  

Ayrıca sperma viskozitesi ile sol testis uzunluğu (r:-
0.66) ve sağ testis kalınlığı (r:-0.92) arasında negatif yönde 
ilişki gözlendi. Anormal spermatozoa oranı ile  scrotum 
kalınlığı (r:0.87) (P<0.01) arasında pozitif yönde ilişki 
gözlenirken scrotum hacmi (r:-0.81) ile negatif (P<.01) 
yönde ilişki tespit edildi. Testosteron düzeylerinin sperma 
miktarı (r:0.82) ile pozitif, kitlesel hareket (r:-0.81) ve 
motilite (r:-066) ile negatif yönde ilişkili olduğu belirlendi. 

 
ANAHTAR KELIMELER: Yaş, koç, sperma, testis, 
testosteron 

 
 

 
SUMMARY 

 
The study was carried to investigate the  possible 

association between age and reproductive parameters in 
rams. Ten Akkaraman rams aged 2-4 years were used 
during the breeding season. Animals were allocated into 
two groups (aged 2 and aged 4) and following parameters 
were examined: lenght and thickness of testes, scrotal 
circumference, volume and thickness of sac, and reaction 
time; volume, viscosity and pH values of semen, mass 
activity and motility of spermatozoa, sperm concentration 
and abnormal sperm rate, and testosterone levels. 

Morphometric measurements of testes significantly 
differed between age groups (P<0.05). Although the 
viscosity and pH of semen, mass activity from 
spermatological parameters and testosterone levels 
indicated no differences, other parameters were 
significantly differed between age groups (P<0.05). 
Scrotal circumference was negatively associated with 
reaction time (r:-0.90), semen viscosity (r:-0.82), and 
motility (r:-0.81) and positively associated with scrotal sac 
volume (r:0.65). The motility was negatively correlated 
with ejeculate volume (r:-0.89), pH (r:-0.85), and thickness 
of the right testes (r:-0.73), but positively associated with 
viscosity (r: 0.93).  

It was also observed that the viscosity was negatively 
correlated with length of the left testes (r:-0.66) and 
thickness of the right testes (r:-0.92). Abnormal sperm rate 
was positively associated with scrotal thickness (r:0.87) 
but was negatively  correlated with scrotal sac volume (r:-
0.81). There was a positive correlation between ejeculate 
volume (r:0.82) and testosterone levels. However negative 
correalation was seen between masss activity (r:-0.81) and 
motility (r:-0.66 with mass).  

 
KEY WORDS: Age, ram, sperm, testis, testosteron. 
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INTRODUCTION 
 
Although there is considerable information available 

on the characteristics of ram semen and on factors 
affecting semen production in rams (Aral and Tekin 
1996, Bielli et al 1997, Colas et al 1985, Gündoğan et al 
1997, Kaya et al 1999, Pirinçci et al 2001b, Wiggins et 
al 1953), there appears to be very little information on 
the relationships among age, spermatological 
parameters, reaction time, serum testosterone levels 
and morphometric measurements of testes. 

The rams of practically all breeds living above 400 
latitude in the Northern hemisphere display seasonal 
variations in testes size, daily sperm production and 
testosterone levels (Dufour et al 1984, Gomes and 
Jojce 1975, Pelletier et al 1988, Pérez et al 1997, 
Pirinçci et al 2001a, Taha et al 2000). The reproductive 
activity of rams are influenced by age (Fallah-Rad et al 
2001, Hafez 1987, Sinha and Sahni 1985). The age of 
rams were also related with semen volume and scrotal 
sac volume (Demirci 1993). 

Few studies have been reported that there was 
relationships between testes size, semen 
characteristics and testosterone levels of rams (Aksoy 
et al 1994, Ataman et al 1996, Foster et al 1989, 
Gündoğan 1999, Langford et al 1989, Nowakowski and 
Cwikla 1994, Rege et al 2000).  

The objective of the present investigation was to 
describe the relationships of age between 
morphometric measurements of testes, reaction times, 
spermatological parameters and blood sera 
testosterone levels of the Akkaraman rams during the 
breeding season under Afyon continental climate 
conditions in Turkey. 

 
 
MATERIALS and METHODS 
 
This work was carried out at the Research and 

Extention Farm of Faculty of Veterinary Medicine 
University of Afyon Kocatepe located Afyon Province 
(High latitue : 1021m, 380 45 N, 300 320 W), Turkey. 

This study was conducted on ten Akkaraman rams 
divided into two age groups with five rams in each 
group. The first two aged groups and average weight 
70.0 (s.e. 5.69) kg and the second four aged groups 
and average weight 84.0 (s.e. 1.78) kg. All animals 
were kept outdoors with  shelter during the daytime. 
Animals were offered roughage and concentrate 
supplement according to their body weight 
requirements. 

The data of daily temperature, humidity and 
photoperiod length were obtained from the 
meteorological station in Afyon province. The mean 
values of ambient temperature is 10.2 0C, relative 
humidity 0.72 and photoperiod length is 4.54 h during 
breeding season in the same time of research period. 

The morphometric measurement of testes, scrotal 
sac volume was measured by the water displacement 
method, circumference of scrotum was taken with a 
flexible meter, lenght and thickness of testes and 
scrotal were also measured by podany testimeter 

described by Demirci (2002). Sexual behaviour of rams 
was recorded by using the reaction time criteria. The 
time elapsed between introducing the ram to an ewe at 
oestrus and semen collection was marked using a 
stopwatch. 

Semen was collected from all rams early in the 
morning every other day by an artificial vagina. Total 
ten ejaculates were collected from each ram. The 
semen was brought to the laboratory immediately and 
was placed in a water bath at 370C. The ejaculates 
were pooled and evaluated for total volume, viscosity, 
pH, mass activity, motility, sperm concentration and 
abnormal sperm rate. Ejaculate volume was recorded 
directly from graduated test tubes. The pH of semen 
was measured by pH test paper. The viscosity of 
semen was estimated (1-5) by Wiggins et al. (1953). 
The mass activity of spermatozoa was recorded 
immediately after semen collection by examining a drop 
of semen on a warm slide at 100X  magnification under 
the microscope. The score was calculated from 0 to 5 
(Demirci 2002). Motility, as a percentage of individually 
motile spermatozoa, was estimated by examining a 
drop of diluted fresh semen (with 2.9 % sodium citrate 
solution) under a microscope at 400X. Motility was 
scored on the basis of the percentage of spermatozoa 
with normal forward progressive movement, while those 
showing circling movements or those oscillating at one 
place were regarded immotile. Sperm concentration 
was measured by haemocytometric methode. Abnormal 
sperm rate were assessed according to Hafez (1987). 

Blood was collected from the jugular vein of each 
animal five times with every other day in the afternoon 
during the breeding period. Blood samples were 
centrifuged, sera were collected and stored at –200C 
until analysis. The concentration of Testosterone in the 
blood sera was measured using RIA (Coat-A-Count 
testosterone; Diagnostic Products Corporation, Los 
Angeles, CA, U.S.A.) according to Abraham (1981).  

The data were analysed by using SPSS 
(Anonymous 1992) computer software package. The 
groups were compared by Mann-whitney U test and the 
partial correlation coefficients among different 
parameters were worked out by controlling for age 
(Anonymous 1992). 

 
 
RESULTS 
 
Comparisons (means ± SEM) of morphometric 

measurements of testes, reaction times, 
spermatological parameters and testosterone levels in 
different aged Akkaraman rams in the breeding season 
of Afyon province are presented in Table 1 and 2. 
Morphometric measurements of testes and reaction 
times showed significant (P<0.05) differences between 
age groups. The viscosity and pH of semen, mass 
activity and testosterone levels showed no difference 
and other parameters showed significiant (P<0.05) 
differences in age groups. Partial correlation 
coefficients controlled for age among different 
parameters are presented in Table 3 to 5. 
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Table 1. Comparisons (means  SEM) of Morphometric Measurements of Testes and Reaction Times in Different Aged 
Akkaraman Rams in The Breeding Season of Afyon Province 

 
Age 

 
n 

Testes lenght 
(cm) 

Testes thickness 
(cm) 

Scrotal 
circumference* 

(cm) 

Scrotal sac 
 volume* 

(ml) 

Scrotal  
thickness* 

(cm) 

Reaction 
time* 

(s) Right* Left* Right* Left* 
2 5 9.60  0.11 9.66  0.11 4.71  0.07 4.70  0.10 581.25  5.49 28.94  0.22 0.40  0.02 9.05  0.29 
4 5 10.75  0.05 10.84  0.03 7.06  0.06 7.10  0.08 898.75  19.7 36.13  0.79 0.51  0.03 8.35  0.18 

   *: The groups are statistically different (P < 0.05). 
 
 
Table 2. Comparisons (means  SEM) of Spermatological Parameters and Blood Sera Testosterone Levels in Different Aged 

Akkaraman Rams in Breeding Season of Afyon Province 
 

Age 
 

n 
Ejaculate  
volume*  

(ml) 

Semen 
viscosity  

(1-5) 

Semen  
pH 

(5.5-9.0) 

Mass  
activity     

(1-5) 

Sperm   
motility*  

(%) 

Sperm 
concentration* 

(x109/ml) 

Abnormal 
sperm rate* 

(%) 

Testosterone 
levels 

(ng/ml) 
2 50 0.89  0.02 4.45  0.09 6.58  0.05 4.50  0.08 82.25  1.04 2.97  0.03 4.54  0.05 3.64  0.18 
4 50 1.01  0.02 4.53  0.08 6.50  0.05 4.60  0.08 84.50  0.80 3.96  0.02 3.99  0.02 6.03  0.24 

     *: The groups are statistically different (P < 0.05). 

 
 

Table 3. Partial Correlation Coefficients Controlled for Age Among Reaction Times and Morphometric Measurements of Testes 
 Testes 

lenght 
right 

Testes 
lenght 

left 

Testes 
thickness 

right 

Testes 
thickness 

left 

Scrotal 
circumfer. 

Scrotal 
sac 

volume 

Scrotal 
thickness 

Reaction 
time 

Testes lenght right -        
Testes lenght left 0.29 --       
Testes thickness right 0.20 0.85** --      
Testes thickness left 0.32 0.05 0.48 --     
Scrotal circumference -0.42 0.42 0.61† 0.37 --    
Scrotal sac volume -0.31 -0.26 -0.02 0.45 0.65 †    
Scrotal thickness 0.31 0.17 0.16 -0.11     -0.58 -0.89** --  
Reaction time 0.12 -0.35 -0.54 -0.54 -0.90** -0.81** 0.72* -- 

†  : P< 0.10    *: P< 0.05    * *: P< 0.01 

 
 

Table 4. Partial Correlation Coefficients Controlled for Age Among Spermatological Parameters and Testosterone Levels 
 Volume Viscosity pH Mass 

activity 
Motility Concen. Abnormal Testoster. 

Volume --        
Viscosity -0.68 † --       
pH 0.91** -0.64† --      
Mass activity 0.49 0.16 -0.27 --     
Motility -0.89** 0.93** -0.85** 0.26 --    
Concentration 0.05 -0.41 -0.02 -0.48 -0.19 --   
Abnormal 0.30 -0.25 0.54 -0.17 -0.28 0.49 --  
Testosterone 0.82** 0.55 0.58 -0.81** -0.66† 0.38 -0.19 -- 

†  : P< 0.10    *: P< 0.05    **: P< 0.01 
 

 
Table 5. Partial Correlation Coefficients Controlled for Age Among Morphometric Testes Measurements, Reaction Times, 

Spermatological Features and Testosterone Levels 
 Testes 

lenght 
right 

Testes 
lenght 

left 

Testes 
thickness 

right 

Testes 
thickness 

left 

Scrotal 
circumfer. 

Scrotal  
sac 

volume 

Scrotal 
thickness 

Reaction 
time 

Volume -0.68* 0.04 0.39 0.25 0.59 0.19 0.06 -0.27 
Viscosity 0.16 -0.66† -0.92** -0.51 -0.82** -0.23 0.03 0.67† 
pH -0.64† 0.26 0.44 -0.03 0.47 -0.15 0.27 -0.07 
Mass activity 0.12 0.44 -0.01 -0.50 0.11 -0.05 -0.38 -0.15 
Motility 0.47 -0.44 -0.73* -0.36 -0.81** -0.23 0.03 0.54 
Concentration 0.61† 0.37 0.61† 0.61† -0.10 -0.27 0.57 -0.02 
Abnormal 0.11 0.40 0.39 -0.14 -0.25 -0.81** 0.87** 0.50 
Testosterone -0.36 -0.17 0.32 0.56 0.36 0.26 0.15 -0.23 

†  : P< 0.10    *: P< 0.05    **: P< 0.01 
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DISCUSSION 
 
Morphometric measurements of testes and 

reaction times 
 
The testes lenght values were lower than the 

findings of Aral and Tekin (1996) (14.2 and 14.1 cm) in 
five aged rams and in consonant with the results of 
Gündoğan (1999) (9.05 cm) in 18 months old 
Akkaraman rams and Ataman et al (1996) (8-12.9 cm) 
in 15 months old Merino rams. The values of testes 
thick in two years old rams were in the range of 4.55-
6.10 cm reported by different workers (Ataman et al 
1996, Gündoğan 1999) the same values in four years 
old rams were lower than the findings of Aral and Tekin 
(1996) (6.2 and 6.1 cm) in the Akkaraman rams aged of 
1 to 5 years. 

Scrotal circumference values were lower than the 
results of Gündoğan (1999) and Pérez et al (1997), 
higher than Aral and Tekin (1996) and Kaya et al (1999) 
and similar with that of Ataman et al (1996). 

Scrotal sac volume values were higher than the 
findings of Gündoğan (1999) in 18 months old 
Akkaraman rams and Ataman et al (1996) in 15 months 
old Merino rams and similar with Kaya et al (1999) in 3 
to 4 years old Konya Merino rams. 

The mean scrotal thickness values were lower than 
the value (0.7 cm) reported by Aral and Tekin (1996). 

The mean reaction times values were lower than the 
findings of Taha et al (2000) in Barki rams (10.46 s) and 
similar with the value in the Awassi rams (8.43 s). 

The morphometric measurements of testes and 
reaction times in all rams were in accordance with the 
references (Ataman et al 1996, Gündoğan 1999, Kaya 
et al 1999, Taha et al 2000). The differences might be 
due to breed, age, feeding and season. In addition 
because of the conditions of farm the rams and sheeps 
are maintained closely therefore the effects of sheep 
could be concerned. 

 
Spermatological parameters and testosterone 

levels 
 
The ejaculate volumes values were similar with the 

findings of Ataman et al (1996), Gündoğan et al (1997) 
(0.91ml), Gündoğan (1999) (0.87 ml) in Akkaramans 
and Taha et al (2000) (0.92 ml) in Awassies, lower than 
Aral and Tekin (1996) (1.1 ml), Kaya et al (1999) (0.9 
ml) in 1 to 5 years old Akkaramans and 3 to 4 years old 
Merino rams and Pirinçci et al (2001b) 0.95 in two years 
old Akkaramans. Whereas Taha et al (2000) reported 
that this value as 0.72 in Barkies. The result of this 
study were higher than these values. 

The viscosity and pH of semen values were similar 
with the findings of Gündoğan et al (1997), Gündoğan 
(1999) and Wiggins et al (1953) in both traits, the 
viscosity values were higher than the finding of Pirinçci 
et al (2001b) (4.3) in two years old Akkaraman rams. 

The mean mass activity of spermatozoa values 
were higher than the values (4.1) of Aral and Tekin 
(1996) and similar with that of Ataman et al (1996), 

Gündoğan et al (1997) and Gündoğan (1999) and lower 
than (4.7) that of Pirinçci et al (2001b). 

The mean percentage of motile spermatozoa values 
were higher than the findings of Gündoğan et al (1997) 
(80.90 %) in 16 months old Akkaramans and Taha et al 
(2000) (68.91 and 64.3%) in sexually mature Awassi 
and Barkies, lower than that of Kaya et al (1996) 
(85.7%) and Pirinçci et al (2001b) (96%) and similar 
with the findings of Aral and Tekin (1996), Ataman et al 
(1996) and Gündoğan (1999). 

The concentration of spermatozoa values were 
lower than the finding of Gündoğan et al (1997) 
(4.06x109/ml for 16 months old Akkaramans), Pirinçci et 
al (2001b) (4.56x109/ml for 2 years old Akkaramans) 
and Taha et al (2000) (5.16 and 4.73x109/ml in Awassi 
and Barkies), higher than Aral and Tekin (1996) 
(3.1x109/ml), Gündoğan (1999) (3.8x109/ml) and Kaya 
et al (1996) (3.6x109/ml) and similar with Ataman et al 
(1996) in 15 months old Merino rams. 

The mean abnormal spermatozoa rates values were 
similar with the findings of Aral and Tekin (1996) 
(3.3%), Gündoğan (1999) (3.48%) and Kaya et al 
(1996) (3.6%), lower than Pérez et al (1997) (9.4%) and 
Taha et al (2000) (14.2%) and higher Ataman et al 
(1996) (1.6%), Gündoğan et al (1997) (3.63% for 16 
months old rams) and Pirinçci et al (2001b) (2.72%). 

The spermatological parameters in all rams were in 
accordance with the references (Ataman et al 1996, 
Aral and Tekin 1996, Gündoğan et al 1997, Gündoğan 
1999, Kaya et al 1999, Taha et al 2000, Wiggins et al 
1953). The differences might be due to breed, age, 
feeding and managment, semen collecting time and 
season, evaluation tecnique and semen diluters. 

The mean blood sera testosterone levels values 
were similar with the results of Pirinçci et al (2001a) and 
Taha et al (2000), higher than Gomes and Joyce (1975) 
(0.76 ng/ml), Gündoğan (1999) (2.74 ng/ml) and lower 
than Dufour et al (1984) (6.6 ng/ml in blood plasm), 
Pérez et al (1997) (19.7 nmol/l =12.85 ng/ml) and Taha 
et al (2000) (14.41 ng/ml). The differences in blood sera 
testosterone levels might be due to breed, age, feeding 
and managment, sample collection time and evaluation 
procedure. 

 
Correlation 
 
Testes thickness right was correlated with testes 

lenght left (r:0.85) positively (P<0.01). Scrotal thickness 
and reaction time were negatively (P<0.01) related with 
scrotal sac volume (r:-0.89 and r:-0.81). These results 
showed that the rams having thinner scrotal skin had 
higher scrotal sac volume. The reaction time was also 
correlated with scrotal circumference (r:-0.90) 
negatively (P<0.01). These results were in consonant 
with the findings of Aral and Tekin (1996), Ataman et al. 
(1996), Foster et al. (1989), Kaya et al. (1999) and 
Nowakowski and Cwikla (1994). 

The correlations between spermatological 
parameters showed that the ejeculate volume was 
positively (P<0.01) associated with pH (r:0.91) and 
testosterone level (r:0.82) whereas the correlation with 
motility (r:-0.89) was negative (P<0.01). The association 
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between viscosity and motility was positive (r:0.93) and 
significant (P<0.01). These findings were similar with 
the results of Aral and Tekin (1996), Ataman et al 
(1996), Kaya et al (1999), Langford et al (1989) and 
Rege et al (2000). 

The viscosity of semen was negatively (P<0.01) 
correlated with the testes thickness right (r:-0.92) and 
scrotal circumference (r:-0.82). The correlations 
between motility and testes thickness right (r:-0.73) and 
scrotal circumfernce (r:-0.81) were negative and 
significant (P<0.05, P<0.01). The abnormal sperm rate 
was negatively (P<0.01) correlated with scrotal sac 
volume (r:-0.81) and positively correlated (P<0.01) with 
scrotal thick (r:0.87). These results showed that rams 
having greater scrotal sac volume and less scrotal 
thickness had lower abnormal sperm rate. These 
findings were in consonant with that of Aksoy et al 
(1994), Aral and Tekin (1996), Ataman et al (1996), 
Demirci (1993), Gündoğan (1999), Kaya et al (1999) 
and Pérez et al (1997). 

As a result, all the reproductive parameters studied 
were in the normal ranges. The effect of age on 
morphometric measurements of testes, reaction times, 
ejeculate volume, percentage of motile spermatozoa, 
sperm concentration and abnormal sperm rate were 
significant (P<0.05). Therefore this factor must be 
considered in selecting rams. In addition testes 
thickness right, scrotal circumference, scrotal sac 
volume and scrotal thick from the morphometric 
measrements of testes could be used to evaluate the 
reproductive performance of a ram. 
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Determining effect of urea and lime treatment 
on nutrient content and dry matter digestibility of 
wheat straws 

 

 
   

SUMMARY 
   

This study was carried out to determine effect of the 
urea and lime treatment on nutrient content, in vivo dry 
matter disapperance (IVDMD) and in situ DM digestibility 
(ISDMD) of wheat straw. Treatments included three level 
of urea (0, 2 and 4 % DM basis) and three levels of lime 
(0, 2.5, and 5 % DM basis). Urea and lime amount needed 
for each treatment dissolved in water to keep moisture 
level at 60 %. Solution   mixed   with straws and then 
ensiled in jars. Urea and lime interaction was observed on 
crude ash, organic matter, ADF, NDF, and IVDMD (P 
<0.05). Urea and lime effects were found significant on CP 
content and ISDMD of wheat straw (P <0.05). As a result, 
combination of 2 % urea and 5 % lime is effective enough 
for wheat straw treatment. 

 
KEY WORDS: Urea, lime, straw, in vitro digestibility 
 
 
 
 
 

 
ÖZET 

 
Bu çalışma, buğday samanının değişik oranlarda kireç 

ve üre ile muamele edilmesinin samanın ham besin madde 
içerikleri ile in vitro kuru madde sindirimi (İVKMS) ve in 
situ kuru madde (KM) yıkılımı üzerine etkisini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Denemede kullanılan samanların 
muamelesinde 3 üre (KM’ de % 0, 2 ve 4) ve üç kireç 
(KM’ de % 0, 2.5 ve 5) kombinasyonu kullanılmıştır. Her 
muamele için gerekli olan üre ve kireç miktarı samanın 
nem düzeyini % 60’a çıkaracak kadar su içerinde 
çözdürüldükten sonra samanla karıştırılarak samanlar cam 
kavanozlar içerisinde inkübe edilmiştir. Üre ve kireç 
interaksiyon etkileri ham kül, organik madde, NDF, ADF 
ve IVKMS üzerine etkili bulunmuştur (P <0.05).  Ham 
protein ve İVKMY üzerine üre ve kireç etkisi önemli 
bulunmuştur (P >0.05). 

 Sonuç olarak,  % 2 üre ve % 5 kireç 
kombinasyonunun buğday samanı muamelesi için yeterli 
olduğu tespit edilmiştir. 

 
ANAHTAR KELİMELER Üre, kireç, straw, in vitro 
sindirim 

  
GİRİŞ 
 
Ülkemizde yem bitkileri tarımının gelişmiş ülkeler 

düzeyinden geri ve mer’alarımızın  kuru ot verimlerinin 
düşük olması ruminantların beslenmesinde kaliteli 
kaba yem yetersizliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu 
açığın kapatılmasında kalitesiz kaba yem kaynağı 
olan sap ve samanların kullanılması sonucunda 
hayvanlardan genetik potansiyelleri ölçüsünde verim 
alınamamaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)’nün 1998 
verilerine göre ülkemizde toplam 21 458 208 ton 
kaliteli kaba yeme ihtiyaç bulunmaktadır. Çayır ve 
meralar ile yem bitkilerinin ekiminden elde edilen 
toplam kaliteli kaba yem 10 774 172 ton (kuru ot)’dur 

ve açık 10 684 036 ton olarak tahmin edilmektedir 
(Anonim  2001).  

Son yıllarda samanların kireç-üre kombinasyonu 
ile muamele edilmesi araştırıcıların ilgi odağı olmayı 
başarmıştır. Böyle bir kombinasyonda; kirecin 
sindirimi azaltan lignoselülozik yapıyı parçalayan ucuz 
alkali kaynağı olarak, ürenin ise rumende mikrobiyal 
aktiviteyi hızlandıran azot kaynağı olarak işlev 
görebileceği düşünülmektedir. 

Samanların yem değerlerinin arttırılmasında kireç 
(CaO/Ca(OH)2)’te kullanılmaktadır. Kireç hem ucuz 
hem de kolay bulunabilen bir alkalidir. Kireç sadece 
sindirimi arttıran bir alkali olmayıp, aynı zamanda 
hayvanların kalsiyum ihtiyacını karşılamak için bir 
kaynak olarak da kullanılmaktadır (Nath ve ark. 1969). 
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Kireçle muamelenin samanın yem değeri üzerine 
etkisini gösteren bir çok araştırma yapılmıştır (Nath ve 
ark. 1969, Saadullah ve ark. 1981, Hadjipanayiotou 
1984, Pradhan ve ark. 1997).  

Pradhan ve ark. (1997) pirinç samanının % 4 veya 
% 6 Ca(OH)2 ile muamelesinin % 4 veya % 6 üre ile 
yapılan muameleye kıyasla in vitro sindirilebilirliğinin 
daha yüksek olduğunu bildirmişler ve samanın kireç 
ile muamele edilmesi esnasında ortaya çıkan 
küflenmeye dikkat edilmesi gerektiğini 
vurgulamışlardır. 

Kaba yemleri kireç ve üre ile ayrı ayrı muameleye 
tabi tutmaktansa bunları birlikte bir kombinasyon 
halinde kullanmanın daha iyi bir sonuç verebileceği ve 
bu birlikteliğin birçok avantajı olduğu bildirilmiştir. 
Bunlar; muameleye tabi tutulan samanın yüksek 
derecede sindirilebilirliği, kireç muamelesi ile 
hayvanların kalsiyum ihtiyaçlarının karşılanması ve 
üreden dolayı da samanın protein ve nitrojen içeriğinin 
artması şeklinde özetlenmiştir (Saadullah ve ark. 
1981, Verma 1981). Zaman ve Owen (1995), üre ve 
Ca(OH)2  karışımının NaOH veya amonyak 
muamelesine alternatif olabileceğini bildirmişlerdir. 

Chinh ve ark. (1992) yaptıkları araştırmada üre + 
kireç ile muamele edilen (2.5 kg üre+0.5 kg kireç ve 
0.5 kg tuz/100 kg kuru madde) pirinç samanıyla 
beslenen sığırlarda büyüme oranı ve yem tüketiminin 
muameleye tabi tutulmayan gruptan daha yüksek 
olduğunu ve ayrıca muamele edilmiş samanın daha 
fazla besin değerine sahip olduğunu belirtmişlerdir. 

Giang ve Track (2001) pirinç samanı ile yaptıkları 
araştırmada % 8 sönmüş kireç (Ca(OH)2),  % 6 
sönmemiş kireç (CaO), % 2 üre + % 4 Ca(OH)2 ile 
muamele grupları ve kontrol gruplarını (% 4 
üre=pozitif kontrol, hiç muamelesiz saman=negatif 
kontrol) kimyasal içerik bakımından 
karşılaştırmışlardır. Karşılaştırma sonucunda kontrol 
gruplarına göre, % 4 üreli grupta; nötral deterjan fiber 
(NDF)’in azaldığını, asit deterjan fiber (ADF)’in 
değişmediğini ve azotun arttığını,  % 8 sönmüş kireç 
(Ca(OH)2) ve % 6 sönmemiş kireç (CaO) gruplarında;  
NDF ve ADF’nin azaldığını ve samanın çok 
yumuşadığını % 2 üre + % 4 Ca(OH)2 grupta ise 
azotun arttığını ADF ve NDF’nin azaldığını 
bildirmişlerdir. Aynı araştırmada 2, 4 ve 6 haftalık 
muamele sürelerinin samanların kimyasal içerikleri 
üzerine etkilerinin önemli olmadığını da tespit 
etmişlerdir. 

Trach ve ark. (1998) sığırlar üzerinde yaptıkları 
araştırmada % 3 kireç, % 4 üre veya % 3 kireç + % 4 
üre ile muamele edilmiş pirinç samanının muamelesiz 
gruba oranla organik madde ve sindirilebilir organik 
madde tüketiminin daha yüksek olduğunu 
belirtmişlerdir. Ayrıca aynı araştırmada, sığırların 
muamelesiz grupta 74 g, % 3 kireç içeren grupta 211 
g,  % 4 üre içeren grupta 280 g, % 4 üre + % 3 kireç 
içeren grupta 303 g günlük canlı ağırlık artışı 
sağladığını bildirmişlerdir.   

 Bu çalışmada ülkemizde ruminant hayvanların 
beslenmesinde yaygın olarak kullanılan buğday 
samanının, ham protein değerlerini, in vitro 
sindirilebilirliklerini ve 48. saat in situ yıkılım 

değerlerini arttıracak en uygun üre-kireç 
kombinasyonunun belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 
MATERYAL ve METOT 

 
Denemede hayvan materyali olarak Şanlıurfa 

hayvan pazarından satın alınmış 35 kg ağırlıkta 2 
adet 1.5 yaşlı erkek İvesi toklu kullanılmıştır. Bu iki 
tokluya rumen kanülü takılmış ve in vitro sindirim 
denemesinde kullanılan rumen sıvısı bu hayvanlardan 
sağlanmıştır. 

Denemede kullanılan samanlar Şanlıurfa saman 
pazarından temin edilmiştir. Deneme süresince 
hayvanlar ön tarafında portatif yemliği ve portatif 
suluğu, arka tarafında ise hayvanların kafese konup 
çıkarılabileceği kapıları bulunan 2 adet kafeste 
barındırılmış  ve   kuru yonca otu ile beslenmişlerdir. 

Her biri 35 kg canlı ağırlığında olan tokluların 
ameliyatları Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesinde 
Cerrahi Anabilim Dalındaki  öğretim elemanları 
tarafından  gerçekleştirilip rumen kanülü takılmıştır.   

Denemede kullanılan samanların üre- kireç 
muamelesinde 3 üre (KM’de % 0, 2 ve 4) ve üç kireç 
(KM’de % 0, 2.5 ve 5) kombinasyonu kullanılarak, 
toplam 9 muamele grubu oluşturulmuştur. 

Her muamele için gerekli olan üre ve kireç miktarı 
samanın nem düzeyini % 60’a çıkaracak kadar su 
içerisinde çözdürüldükten sonra samanla karıştırılmış 
ve  karışım her muameleden 3 tekerrür olacak şekilde 
cam kavanozlar içerisine hava kalmayacak şekilde 
sıkıştırılarak  inkube edilmiştir. Kavanozlar 24 günlük 
inkübasyon süre sonunda açılarak, 65 0C’ de 48 saat 
boyunca kurutulduktan sonra, 2 mm elek çaplı 
değirmede öğütülmüştür. Örneklerin kuru madde 
(KM), ham protein (HP) ve ham kül (HK) analizleri 
Weende analiz sistemine göre (Bulgurlu ve Ergül 
1978), ADF ve NDF analizleri ise Van Soest ve 
Robertson (1979)’un bildirdikleri yönteme göre 
yapılmıştır. 

Yem örneklerinin in vitro kuru madde 
sindirilebilirlikleri (İVKMS) Tilley ve Terry (1963)’nin 
bildirdiği ve Marten ve Barnes (1980) tarafından 
modifiye edilmiş iki fazlı sindirim yöntemine göre 
yapılmıştır. Toklular % 60 oranında kuru yonca otuyla 
beslenmiştir. Yemlemeden 16 saat sonra toklulardan 
rumen içeriği alınmıştır.  Toklulardan alınan rumen 
sıvıları, içerisinden ılık su geçirilmiş termosa 
konulmuştur. Rumen sıvısı bulunan termos hızlı 
şekilde laboratuara getirilerek üzerine CO2 gazı 
verilmiştir. Rumen sıvısının soğumamasına özen 
gösterilmiştir. Rumen sıvısı tülbentten süzülerek 
üzerine sürekli CO2 gazı üflendikten sonra 1: 1 
oranında McDougalls çözeltisi ile karıştırılarak 
kullanım anına kadar CO2 gazı altında bekletilmiştir. 

Yaklaşık 0.2 gram  örnek 50 ml in vitro sindirim 
tüplerine konulmuş ve her örnek için iki paralel 
kullanılmıştır. Ayrıca her inkübasyonda iki standart 
örnek ve iki boş tüp inkübe edilmiştir. Örnek konulan 
tüp üzerine 20 ml rumen sıvısı ve McDougall karışımı 
ilave edilmiştir. Tüpün üzerine CO2 gazı verildikten 
sonra tüpler özel in vitro tıpaları ile kapatılmıştır. 
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Tüplerin kenarlarında kalan örneklerin sıvı ile teması 
için tüpler hafif çalkalanmıştır. Tüpler 39 0C ‘ye ayarlı 
su banyosunda 48 saat bekletilmiş  ve her 6 saatte bir 
çalkalanmıştır.  

Bu inkübasyon süresi sonunda tıpalar çıkarılmış 
ve tüplerin kenarlarına yapışan örnekler minimum 
düzeyde saf su kullanılarak tüp içerisine yıkanmıştır.  
1 ml % 20’lik HCl tüpe eklenerek çalkalanmış daha  
sonra  2 ml HCl (toplam 3 ml) eklenerek 
çalkalanmıştır.  1 ml  % 5 lik (5 gr Pepsin/100 ml H20) 
pepsin eklenerek çalkalandıktan sonra tüplerin 
üzerine tıpalar yerleştirilmiş ve su banyosunda 24 
saat pepsin sindirimine tabi tutulmuştur. Bu 
inkübasyon sonrası tüplerin içeriği önceden 105 0C’de 
kurutulup desikatörde soğutularak daraları belirlenmiş 
krozelerinden sıcak saf su yardımıyla süzülmüştür. 
Süzme işlemi sonunda krozeleri kurutma dolabında  
bir gece 105oC’de bekletilip daha sonra desikatörde 
soğutulduktan sonra tartılmıştır. İn vitro kuru madde 
sindirimi (İVKMS) aşağıdaki eşitlikle bulunmuştur. 

 
% IVKMS = (1- [ (Kroze ağırlığı + kalan örnek)-

Kroze ağırlığı]- Örneksiz tüpteki kalıntı) /                        
Tüpe konulan örnek 

 
Samanların 48 saat in situ kuru madde 

yıkımlanabilirliğinde  (İSKMY) % 60 yonca ile 
beslenen toklular kullanılmıştır. Denemede 15 x 8 cm 
boyutlarında ve 40  gözenek çapındaki özel olarak 
hazırlanmış polyester in situ  torbalar kullanılmıştır. 
Her muamele tekerrüründe 3 gram örnek daraları 
belirlenmiş torbalara konulduktan sonra ağızları 
naylon ip ve lastikle sıkıca bağlanmıştır.  Torbalar 0.5 
cm çaplı ve 12 cm uzunluğundaki plastik hortuma 
bağlanarak yemlemeden yaklaşık 2 saat sonra rumen 
kanülü aracılığıyla rumene yerleştirilerek 48 saat 
inkübe edilmiştir. Rumenden alınan torbalar çeşme 
suyu altında duruluncaya kadar yıkanmıştır. Daha 
sonra torbalar 48 saat sureyle 65 0C de kurutulmuş ve 
desikatörde soğutulduktan sonra tartılmıştır. Torbaya 
konan örnek kuru madde miktarı ile inkübasyon 
sonrası torbada kalan kuru madde  miktarı arasındaki 
fark yıkımlanan kuru madde olarak tespit edilmiştir.  

Araştırma sonunda elde edilen veriler 3 x 3 
faktöriyel deneme planına göre SAS programında 
GLM  yöntemine göre analiz edilerek ve muameleler 
arasındaki farklılıklar LSD testi ile belirlenmiştir (SAS 
1989). 

 
TARTIŞMA ve SONUÇ  
 
Üre ve kireç  muamelesinin buğday samanının 

ham besin madde içerikleri ile in vitro kuru madde 
sinirimi ve in situ kuru madde yıkılımı Tablo  1‘de ve 
üre x kireç interaksiyon grafikleri  Şekil 1, 2, 3, 4 ve 5 
de verilmiştir. 

Üre düzeyinin % 0’dan % 2’ye çıkarılması ile 
kireçsiz ve % 2.5 kireçli gruplarda HK seviyesi 
yükselmiştir. Ancak üre seviyesi % 4’e çıkarıldığında 
HK düzeyi tekrar azalmıştır. % 5 kireçli gruplarda ise 
üre düzeyinin artırılmasıyla HK düzeyi azalmıştır 
(Şekil 1. ÜxK interaksiyonu; p<0.01). 

Üre düzeyinin % 2’ye çıkarılmasıyla kireçsiz ve % 
2.5 kireçli gruplarda OM azalmış ve üre düzeyinin % 
4’ e çıkarılması ile tekrar artmıştır. % 5 kireç içeren 
gruplarda ise  artan üre düzeyleri OM seviyesini 
arttırmıştır (Şekil 2. ÜxK interaksiyonu; p<0.01). 

Kireçsiz ve % 5 kireçli gruplarda üre düzeyinin 
artışı NDF seviyesini arttırmıştır. Ancak % 2.5 kireç 
içeren grupta üre düzeyinin % 4 çıkarılması ile NDF 
seviyesi azalmıştır (ÜxK interaksiyonu; p<0.01). Bu 
sonuç, Trach ve ark. (1998) ile Can ve ark., (2003) 
üre-kireç muamelesinin samanın NDF içeriği üzerine 
etki etmediği ve Giang ve Trach (2001)’in  NDF 
içeriğini azaltığı bildirişlerinden farklı bulunmuştur.  

Kireçsiz muamelelerde üre düzeyindeki artış ile 
birlikte ADF seviyeleri de artmıştır. % 2.5 kireçli 
gruplar da üre düzeyinin % 2’ye çıkarılması ile artmış, 
% 4’e yükselmesi ile de azalmış olduğu belirlenmiştir. 
% 5 kireç muamelesinde ise ürenin % 2’ye çıkarılması 
ile  ADF seviyeleri azalmış ve % 4’e çıkarılmasıyla da 
artmıştır ( ÜxK interaksiyonu; p<0.01).  Bu sonuç, 
Trach ve ark. (1998), Giang ve Trach (2001), ile Can 
ve ark.  (2003) üre ve kireç muamelesinin samanın  
ADF içeriği üzerine etki etmediği bildirişlerinden farklı 
bulunmuştur.  

Kireçsiz ve % 5 kireçli gruplarda üre düzeyinin % 
2’ye çıkarılması İVKMS artarken, düzeyin % 4’e 
yükseltmesiyle azalmıştır. % 2.5 kireçli gruplarda ise 
üre düzeyindeki artış önce İVKMS’yi artırmış sonrada 
azaltmıştır (ÜxK interaksiyonu; p<0.01) 

Buğday samanının İSKMY üre düzeyinin % 2’e 
çıkarılmasıyla artış göstermiştir. Ancak üre düzeyinin 
% 4’e çıkarılması % 2’e oranla İSKMY’ ı etkilememiştir 
(p>0.05). Kireç düzeyindeki artış ise İSKMY’ını 
artırmıştır (p< 0.05). Giang ve Trach (2001) % 2 üre 
ve % 4 kireç muameleli pirinç samanın klasik sindirim 
denemesi ile elde edilen organik madde sindiriminin 
% 61,5 muamelesiz samanın ise organik madde 
sindirimini % 47.2 olarak saptamışlardır. Trach ve ark. 
(1998) % 3 kireç ve % 4 üre muameleli pirinç 
samanının klasik sindirim denemesi ile elde edilen 
sindirimini % 59.3 ve muamelesiz samanın ise organik 
madde sindirimini % 52 olarak bildirmişlerdir. Bu 
çalışmanın sonuçları belirtilen bildirişlerle uyum 
içerisindedir.   

Üre düzeyindeki artışa bağlı olarak buğday 
samanının HP değeri yükselirken (p< 0.01),  kireç 
düzeyine bağlı olarak da azalmıştır (p<0.05). Chenost 
ve Kayouli  (1997) samanların üre ile muamelelerinde, 
üre düzeyinin artırılmasının samanda tutulan azotu 
oransal olarak azalttığını çünkü saman içersinde 
muamele esnasında ortaya çıkan yüksek amonyak 
düzeyinin üre hidrolizini azalttığını bildirmişlerdir. Bu 
sonuç samanların üre ve Ca(OH)2 ile muamelesinin, 
tek başına üre muamelesine oranla  azot içeriğini 
daha çok arttırdığını tespit eden Zaman ve Owen  
(1995)’in bildirişleri ile uyum içerisindedir. 

Sonuç olarak, üre-kireç muamelesinin samanın 
HP içeriği, İVKMS ve ISKMY’ını artırdığı gözlenmiştir. 
Bu araştırma sonuçlarına göre % 2 üre ve % 5 kireç 
kombinasyonu buğday samanı muamelesi için 
önerilebilecek kombinasyon olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 1. Üre ve Kireç Muamelesinin Buğday Samanının Ham Besin Madde İçerikleri ile in vitro Kuru Madde 
Sindirimi (İVKMS) ve in situ Kuru Madde Yıkılımı (İVKMY), % KM 

 Üre  Seviyesi, % Kireç  Seviyesi, % St. 
Hata 

Etkiler 
İçerik 0 2 4 0 2.5 5 

HK 11.73b 12.41 a 11.41 b 9.85 c 12.04 b 13.68 a 0.17 (U,K;UxK),p<0.01 
OM 88.27 b 87.58 c 88.70 a 90.15 a 87.96 b 86.43 c 0.14 (U,K;UxK),p<0.01 
NDF 79.32 b 88.08 a 88.42 a 86.18 a 84.57 b 85.07b 0.32 (U,K;UxK),p<0.01 
ADF 53.68 b 56.18 a 56.49 a 55.81 a 55.55 a 54.98 a 0.28 (U,UxK), p<0.01 
İVKMS 51.94 b 54.87 a 53.04 a 51.63 b 50.68 b 57.55 a 0.80 (K), p<0.01; (UxK),p<0.05 
İSKMY 46.78 b 50.31 a 49.55 a 45.41 c 48.86 b 52.37 a 0.43 (U,K),p<0.01 
HP 2.98 b 3.78 a 3.87 b 3.66 a 3.48 b 3.47 b 0.05 (U), p<0.01; (K), p<0.05 
U= üre etkisi; K= kireç etkisi; UxK= üre x kireç interaksiyonu 
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Şekil 2. Üre ve Kireç Muamelesinin Buğday Samanı Organik Madde  Düzeyi Üzerine Etkisi 
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ATLARDA PROTEAZ İNHİBİTÖR SİSTEM POLİMORFİZMİ 
 

 
 
 

Çiğdem ALTINSAAT1                                                                            Ahmet KOPAR2 
 
 
       

Protease inhibitor system polymorphism in 
horses 

 

 
   

SUMMARY 
   

A total of 85 Arabian and 104 Throughbred horse were 
examined in respect to protease inhibitor phenotypes by 
acid gradient polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE). 
A combination of protein, antitrypsin and 
antichymotrypsin staining were performed after gradient 
polyacrylamide gel electrophoresis . 

Thirtyfive phenotypes arising from twelve allels 
namely PiF, PiG, PiI, PiL, PiL2, PiL*, PiN, PiP, PiS, PiT, PiU, 
PiZ  were recognized in the course of this study.The gene 
frequencies of the allels were calculated. Gene frequencies 
of variant PiL (0.418) in Throughbreds and PiU (0.357) in 
Arab horses were discovered to be the highest. PiP and PiZ 
in Throughbreds, PiL*, PiN, PiT in Arabs were not observed 
in this population. 

 
KEY WORDS: Horse, protease inhibitor system, 

polymorphism 

 
ÖZET 

 
Bu çalışmada poliakrilamid jel elektroforezi (PAGE) 

yöntemi ile 85 Safkan Arap ve 104 Safkan İngiliz atında 
proteaz inhibitör (Pi) sistemine ait fenotipler belirlenmiştir. 
Elektroforez işleminden sonra jeller protein ve antitirpsin, 
antikemotiripsin boyama metodu ile boyanmıştır. 

PiF, PiG, PiI ,PiL, PiL2, PiL*,PiN, PiP, PiS, PiT, PiU, PiZ  
olmak üzere 12 allel ile kontrol edilen 35 fenotip 
saptanmış ve gen frekansları hesaplanmıştır. Allel gen 
frekansı Safkan İngiliz at ırkında PiL (0.418),Safkan Arap 
atlarında ise PiU (0.357) allellerinde en yüksek olarak 
saptanmıştır. Safkan Arap atlarında PiL*, PiN, PiT, Safkan 
İngilizlerde ise PiP ve PiZ allelerine rastlanmamıştır. 

 
ANAHTAR KELİMELER: At, proteaz inhibitör 

sistemi, polimorfizmi  

  
GİRİŞ 
 
Prealbumin terimi ilk kez insan kan serumunda 

alkali nişasta jel elektroforezinde albumine doğru göç 
eden protein kesimi için kullanılmıştır (Smithies 1955). 
Gahne (1966) ve Braend (1967)’in asidik nişasta jel 
elektroforezi ile atların kan serumunda anoda doğru 
albuminden daha hızlı göç eden protein hatlarını 
saptaması ile Pr olarak simgelenen prealbumin   
sistemi ortaya konmuştur. Antitripsin aktivitesi 
elektroforetik mobilitesi ve moleküler ağırlığı (60 000) 
göz önüne alındığında bu proteinin insan proteaz 
inhibitör (Pi) proteini ile benzerlik gösterdiği 
bildirilmektedir (Ek 1977). 

Braend (1967), bu protein sisteminde PrF, PrI, PrL, 
PrS olmak üzere 4 kodominant otozomal allel 
tarafından kontrol edilen 8 prealbumin fenotipi 
bildirmiştir. Daha sonra PrN, PrT, PrU, PrW allelerinin 
saptanmasıyla toplam 27 fenotip kaydedilmiştir 
(Braend 1970). Yapılan çalışmalarda prealbumin 
sisteminin, atlarda genetik polimorfizmin belirlenerek 

parentajın saptanmasında en duyarlı ve güvenilir 
sistem olduğu ve tekrarlanabilir sonuçlar verdiği 
vurgulanmaktadır (Scott 1977). Bu sistem daha sonra 
Pr yerine Pi olarak sembolize edilmeye başlanmıştır 
(Juneja ve ark 1979, Pollitt ve Bell 1980). Bell ve ark. 
(1984) ise, çalışmalarında poliakrilamid jel 
elektroforezinden sonra jelin tripsin ve kemotripsin 
inhibisyonu için kullanılan boyama yöntemi ile Pi 
lokusundaki H, J, K, O, P, Q, R, V, X ve Z allelerini 
saptamışlardır. 

Günümüzde at sportif yönden önemini ve 
güncelliğini korumakta ve bu önem ülkemizde gittikçe 
artmaktadır. Türkiye'de bu amaçla safkan Arap ve 
İngiliz atı yetiştiriciliğine devam edilmektedir. İstenilen 
vasıflarda at elde etmek için kontrollü yetiştiricilik 
yapılması, genetik karakterlerin belirlenmesi ve soy 
kütükleri kaydının tutulması gerekmektedir. 

Genetik işaretleyicilerden, kan grubu sistemlerinin 
ve hemoglobin, albumin, transferrin, esteraz, 
prealbumin sistemi, eritrosit enzimleri gibi proteinlerin 
genetik polimorfizminin birlikte değerlendirilmesi, 
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parentaj testinden elde edilen sonuçlardaki doğruluk 
payınının artmasını sağlar. Bu polimorfik sistemlerden 
bazıları, ülkemizde safkan atların parentaj kontrolü 
için değerlendirmeye alınmasına rağmen, Türkiye'deki 
at ırklarının prealbumin sistemi ile ilgili olarak yapılmış 
çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışmada; parentaj testinde değerlendirmeye 
alınan serum proteinlerinden biri olan ve 
elektroforezde albuminden daha hızlı göç eden 
polimorfik sistemler içinde allel sayısı en fazla olması 
bakımından en güvenilir serum proteini olarak  
nitelendirilen proteaz inhibitör sistemine ait fenotiplerin 
ortaya konulması amaçlanmıştır. 

 
 
MATERYAL ve METOT 
 
Araştırmada proteaz inhibitör sistemi 

polimorfizmini incelemek için Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmelerinde yetiştirilen 85 
Arap, 104 İngiliz atı kullanılmıştır. 

Her atın vena jugularisinden alınan 5 ml kan 3000 
g. 10 dakika santrifüj edildikten sonra serumları 
ayrılmış ve kullanılıncaya kadar –20C de 
saklanmıştır. 

Asidik horizontal nişasta jel elektroforezi için 
%11.6 nişasta pH 4.5 olan jel tampon solüsyonu 
(0.005 M sitrik asit, 0.2 M tris) ile hazırlanarak 26x18.5 
boyutlarındaki cam plakalar üzerine dökülmüş ve 
+4C'de bekletilmiştir. Elektrot solüsyonu olarak da 
0.03 M borik asit ve 1M NaOH pH 7.4 olacak şekilde 
ayarlanmış ve tanklara doldurularak kullanıma hazır 
hale getirilmiştir. Serum örnekleri oda ısısında 
çözdürüldükten sonra Whatmann No:7 filtre kağıdına 
emdirilerek jel üzerinde katoda 5.5 cm. kadar 
uzaklıkta yerleştirilmiştir. Elektroforez işlemi, 5C'de 
150 V'da yürütülmüş ve numune emdirilmiş kağıtlar 
30 dakika sonra uzaklaştırılmıştır. Daha sonra borat 
çizgisi 7.5 cm. kadar ilerleyene dek elektroforez 
işlemine 400 V'da devam edilmiştir (Trommerhausen-
Smith ve Suziki 1978). 

Prealbumin sisteminde polimorfik lokusların 
belirlenmesi için ince tabaka poliakrilamid jel 
elektroforezi (PAGE) Pollitt ve Bell (1980)’in bildirdiği 
yönteme göre hazırlanmıştır. Bu amaçla, 72.75 gr. 
akrilamid, 180 gr. bis-akrilamid, 2.5 gr. ambellite MB-1 
(Sigma) ile 100 ml. distile suda eritilmiş, bir saat sonra 
Whatmann No:1 filtre kağıdından süzülerek, distile su 
ile toplam hacim 250 ml.'ye tamamlanmış ve stok 
akrilamid çözeltisi olarak +4C'de saklanmıştır. 

Poliakrilamid jel elektroforezi ise 29 x 24 cm lik 
cam plakalara akrilamid ana solüsyonu jel tampon 
solüsyonu ile %10, %8, % 4 olmak üzere üç ayrı 
konsantrasyonda hazırlanan poliakrilamid tabakalar 
oluşturacak şekilde dökülmüş ve jelin donması için bir 
süre beklenmiştir. Jelin oluşturulmasında 1.24 gr. L-
histidine, 2 mg. riboflavin, 1mg. sitrik asit, 1.20 ml. 
TEMED (N,N,N,N-tetramethyl-ethylendiamine) ve HCl 
pH 4.6 olacak şekilde ayarlanmış jel tampon 
solüsyonu olarak kullanılmıştır. Elektrod çözeltileri ise; 
katod çözeltisi 3.8 gr. MES [2-[N- morpholino] ethane 
sulfonic acid],1.5 gr. L-histidin, 0.1 ml. %1'lik bromo 

fenol mavisi ile pH 5.8, anod çözeltisi; 12.8 gr. L-
histidin, 6.3 ml. saf HCl ile karıştırılarak toplam hacim 
distile su ile 1 litre olacak şekilde hazırlanmıştır (Ek ve 
Braend 1984). Serum örnekleri; oda ısısında 
çözdürüldükten sonra 0.3x0.4'lük boyutlarda 
hazırlanan Whatmann No:3 filtre kağıtlarına 
emdirilerek jel üzerinde %4’lük akrilamid içeriği olan 
tabakanın ortasına sırasıyla yerleştirilmiştir. 

PAGE elektroforezi için güç kaynağı (Consort E 
734) başlangıçta 400V, 19 W akım ise 50 mA olacak 
şekilde ayarlanmış ve 2C'lık ısı altında işleme 30 
dak. devam edilmiştir. Bu aşamada serum emdirilmiş 
kağıtlar uzaklaştırılmış ve elektroforez işlemine, 
albumin hattı %8- %10’luk jel hattına ulaşana kadar 
4.5-5 saat devam edilmiştir. 

Jeldeki bantların boyama işlemi Coomasie blue 
G250 ve perklorik asit ile protein boyama (Holbrook 
ve Leaver 1976) ve tripsin-kemotrpsin inhibisyonu 
(Uriel ve Berges 1968) yöntemine göre 
gerçekleştirilmiştir. Okuma ve bantların 
değerlendirilmesi amacıyla her jelde Cordoba 
Universitesi Veteriner Fakültesi Kan Grupları 
laboratuvarından sağlanan referans serumlar 
kullanılmıştır. 

Gen frekanslarının belirlenmesinde gen sayım 
metodu kullanılmıştır (Jamieson 1965).  

 
 
BULGULAR 
 
Şekil 1' de aynı poliakrilamid jel üzerinde, aynı 

şartlarda koşturulan serumların protein (üst) ve anti-
tripsin boyama (alt) yöntemiyle oluşan proteaz 
inhibitör tiplerini göstermektedir. Anti-tripsin boyama 
ile hazırlanan jelde bantlar kırmızı arka alan üzerinde 
boya almayan bölgeler şeklindedir. Bu bölgeler 
protein bantlarındaki anti-tripsin etkinlik nedeniyle 
tripsinin kromojenik substratla karşılaşmasının 
engellenmesiyle oluşmuştur. Anoda doğru hareket 
eden bantlar, jel üzerinde koşturulan standart 
numunelere göre katettikleri mesafe gözönüne 
alınarak değerlendirilmiştir. 

Çalışmada kullanılan Safkan İngiliz ve Safkan 
Arap ırkı için gözlenen proteaz inhibitiör lokusunda 
bulunan allellere ait gen frekansları,Tablo-1'de 
gösterilmiştir. 

Buna göre Safkan İngiliz atlarında PiL alleli en 
yüksek frekansı (0.418) göstermiştir. Bu ırkta, PiP ve 
PiZ allellerine rastlanmazken, bu allellerin Arap 
atlarında frekansı sırasıyla 0.029, 0.014 olarak 
gözlemlenmiştir. 

Safkan Arap atlarında ise PiU alleli gen frekansı 
0.357, PiS alleli gen frekansı 0.243 olarak 
bulunmuştur. Bu ırkta PiU ve PiS, diğerlerine göre 
görülme sıklığı en yüksek olan iki allel olarak 
belirlenmiştir. Safkan İngiliz atlarında ise bu iki allelin 
gen frekansı oldukça küçüktür (PiU 0.112, PiS  0.033). 

Çalışmada kullanılan Arap atı popülasyonunda 
PiL*, PiN, PiT allelleri görülmemiştir. 
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Tablo 1. Safkan Arap ve İngiliz Atlarında Proteaz İnhibitör Sistemi Allellerinin Gen Frekansları 
Table 1.  Gen Frequencies of Protease İnhibitor Types in Throughbred and Arab Horses                                                                                         
 

 Prealbumin   Allelleri 

 PrF PrG PrI PrL PrL2 PrL* PrN PrP PrS PrT PrU PrZ 
Safkan Arap 

n=85 
0.029 0.057 0.071 0.186 0.014 - - 0.029 0.243 - 0.357 0.014 

Safkan İngiliz 
n=104 

0.041 0.038 0.084 0.418 0.003 0.005 0.231 - 0.033 0.035 0.112 - 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Şekil 1. Protein ve Anti-Tripsin boyama yöntemiyle 

poliakrilamid jel üzerinde oluşan proteaz inhibitor tipleri 
 
Fig 1. Protease inhibitor system types on 

polyacrylamide gel stained with protein and anti trypsin 
staining methods 

 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
Proteaz inhibitör sistemi, atlarda bu lokusu 

determine eden allel sayısının fazla olması nedeniyle 
soy testinde değerlendirilen diğer polimorfik sistemler 
arasında en karışık protein sistemidir ve bu testte 
değerlendirildiğinde tek başına testin güvenilirliğini 
arttırdığı bildirilmektedir (Scott 1977). Yapılan 
çalışmalarda, anoda doğru ilerleyen bu protein 
bantlarındaki ortak özelliğin proteaz inhibitör etkinlik 
olduğu saptanmış ve bu sistem proteaz inhibitör (Pi) 
sistemi olarak adlandırılmıştır (Ek ve Braend 1984, 
Michie ve Reid 1968, Politt ve Bell 1983 a,b). 

Bu proteinin poliakrilamid jel üzerinde asidik 
nişasta jel üzerindekine benzer şekilde desen 
oluşturduğu, ancak numunelerin uygulandığı yerden 
yaklaşık 6 cm kadar uzaklıkta ayrıştığı ve bu nedenle 
hızlı göç eden esteraz bantlarını okunmaz kıldığı için 

bantların okunmasını kolaylaştırdığı görülmüştür. 
Dolayısıyla daha iyi bir ayrışım sağlanmış ve ayrıntılı 
olarak belirlenebildiği gözlenmiştir (Patterson ve ark. 
1990). 

Çalışmada, Safkan İngiliz atlarında en sık 
rastlanılan variyantın PrL (0.418) olduğu saptanmıştır. 
Bu değer, literatürde bildirilenlerle uyum 
göstermektedir. PrU allel frekansında iki ırk arasında 
farklılık olduğu saptanmış, görülme sıklığının Safkan 
Arap atlarında 0.357, Safkan İngiliz atlarında ise 0.112 
olduğu belirlenmiştir. Yine prealbumin tiplerden PrF ve 
PrG frekansları arasında farklılık olduğu görülmüştür.  
PrN  alellinin Safkan İngiliz atlarında daha sıklıkla 
ortaya çıkmış (0.231) ancak, Safkan Arap atlarında hiç 
rastlanmamıştır. Bu sonuca bağlı olarak diğer 
polimorfik lokuslarda (örn: TfF, EsI ) olduğu gibi bazı 
tipleri belli ırklar için spesifik kabul etmek pek doğru 
değildir. PrS, gen frekansının ise Safkan Arap atlarında 
daha yüksek (0.243) olduğu görülmüştür. Bu bulgu ile 
literatür bilgileri paralellik içindedir (Bowling ve Clark 
1985, Rodriguez  ve Aguilar 1992). 

Bowling ve Clark (1985)’ın, Amerika’daki yedi ırk at 
üzerinde yaptıkları çalışmada Safkan İngiliz atlarında  
T ve Z allelerine rastlamazken, L, N ve U allel 
frekanslarını sırasıyla 0.461, 0.173, 0.122 olarak 
bildirmişlerdir. Çalışmadaki aynı ırk at populasyonuna 
ait sonuçların, bu bildirimlerle benzerlik gösterdiği 
ancak T allelinin (0.035) gözlenmesi bir farklılık olarak 
göze çarpmaktadır. Yine aynı araştırmada kullanılan 
Arap atı populasyonununda bu populasyondakine 
benzer şekilde T genine rastlanmazken, en yüksek gen 
frekansının L alleline ait olduğu (0.350), U (0.170) ve S 
(0.140)  gen frekanslarının izlediği görülmektedir. Bu 
çalışmadaki Arap atı populasyonunda ise gen 
frekansları U (0.357), S (0.243) ve L (0.186) olarak 
sıralanmaktadır. 

Polonya'daki Arap atlarında (Zurkowski ve Kuryl 
1992), belirlenen W (0.003), N (0.008), Bowling ve 
Clark (1985)’ın bildirdiği N (0.01) allellerine bu 
populasyonda rastlanmaması, Scott (1977) 'ın 0.160 
olarak bildirdiği F allel frekansının bu populasyonda 
0.029 olarak bulunması diğer Arap atı populasyonları 
ile olan başlıca farklılıkdır. 

Safkan Arap at ırkında en düşük gen frekansıyla 
kendini gösteren PiL2 (0.014) ve PiZ  (0.014) allelleri ise 
Safkan İngiliz atlarında PiL (0.003) olarak gözlenmiş, 
PiZ alleline ise hiç rastlanmamıştır. Bu bulgu daha 
önceki bilgiler doğrultusundadır (Kaminski ve  Andres 
Cara 1986, Zurkowski ve Kuryl 1992). 
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Bu çalışmada, kan grubu ve kan proteinleri 
polimorfizmi değerlendirmesinde Pi şeklinde sembolize 
edilerek F, G, H, İ, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Z 
alleleri standardize edilmiş olan prealbumin lokusu 
polimorfizminin belirlenmesinde laboratuvarlarımızda 
uygulanması en uygun  yöntem ortaya konmuş, 
yetiştiriciliği yapılan safkan Arap ve safkan İngiliz 
atlarının bu protein yönünden fenotipik dağılımı 
gösterilmiştir. Bu polimorfik sistemin rutin soy testinde 
kullanılmasıyla testin güvenilirliğini artıracağı ve bu 
yönüyle yerli at ırklarının  genetik özelliklerinin 
korunmasına katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. 
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Some antioxidant vitamins, hemogram and 
blood gases levels in cows with retained placenta 

 

 
   

SUMMARY 
   

In this study, some antioxidant vitamins (vitamin A, -
caroten and vitamin C), hemogram (PCV, Hb, WBC, RBC 
and PLT) and blood gases (pH, CO2, HCO3 and BE) levels 
were investigated in dairy cows with retained placenta. 

In this study, ten dairy cows with retained placenta 
(experimental group), and 10 clinically healthy without 
retained placenta cows (control group) were used as a 
material. All of cows were Brown-Swiss, 3 to 8 years old 
and had been interval 48 to72 hours postpartum stage. 

Vitamin C, -caroten, RBC, Ht, Hb levels were 
significantly increased (p<0.001, p<0.01, p<0.05, p<0.001 
and p<0.01 respectively), PLT counts significantly 
decreased (p<0.01) in experimental group, compared to 
control group. 

Because of the high level antioxidant vitamins in cows 
with retained placenta, it was concluded that further studies 
in which other aetiologic factors are also considered will be 
more useful.  

 
KEY WORDS: Retained placenta, antioxidant 

vitamins, hemogram, blood gases, cow  
 
 
 
 

ÖZET 
 

Sunulan çalışmada retensiyo sekundinarum olan 
ineklerde bazı serum antioksidan vitaminler (vitamin A, -
karoten ve vitamin C), hemogram (PCV, Hb, WBC, RBC 
ve PLT) ve kan gazları (pH, CO2, HCO3, ve BE) düzeyleri 
araştırılmıştır. 

Bu çalışmada, retensiyo sekundinarum olan 10 
(Deneme grubu) ve retensiyo sekundinarum olmamış 10 
(Kontrol grubu) olmak üzere toplam 20 baş inek materyal 
olarak kullanıldı. Çalışmada kullanılan bütün inekler 3-8 
yaşlı ve Montafon ırkında olup, postpartum 48-72 saatler 
arasındaydı. 

Deneme grubunda kontrol grubuna göre, ortalama 
serum vitamin C ve -karoten RBC, Ht, Hb önemli 
düzeylerde (sırasıyla; p<0.001, p<0.01, p<0.05, p<0.001 ve 
p<0.01) yüksek, PLT sayısı önemli düzeyde (p<0.01) düşük 
olarak tespit edildi.  

Sonuç olarak, söz konusu antioksidan vitaminlerin 
retensiyo sekundinarumlu ineklerde yüksek bulunması 
nedeniyle, diğer etiyolojik faktörlerle birlikte 
değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanısına 
varılmıştır. 

 
ANAHTAR KELİMELER: Retensiyo sekundinarum, 

antioksidan vitaminler, hemogram, kan gazları, inek. 

  
GİRİŞ 
 
İneklerde postpartum dönemde sık olarak 

karşılaşılan hastalıklardan birisi de retensiyo 
sekundinarum’dur (Eiler 1996). Doğum sonrası ilk 24 
saat içerisinde yavru zarlarının değişik nedenlerden 
dolayı atılamaması durumu retensiyo sekundinarum 
olarak tanımlanmaktadır (Laven ve Peters 1996). 
İnsidansının % 4-11 arasında değiştiği belirtilmekle 
birlikte, çoğu işletmede bu oranın çok üzerinde 

olabileceği ileri sürülmektedir (Eiler 1996, Brooks 
2001). 

Retensiyo sekundinarum, görünüm olarak kötü 
olmasının yanında, endometritisin önemli bir nedeni 
olmakta, dolayısıyla doğum-ilk tohumlama aralığının 
ve sonuçta buzağılama aralığının uzamasına, ilk 
tohumlamada gebelik oranının düşük olmasına, 
gebelik başına düşen tohumlama sayısının artmasına 
neden olduğundan ekonomik yönden önemli bir 
reprodüktif hastalık olarak kabul edilmektedir (Laven 
ve Peters 1996, Fourichon ve ark 2000, Brooks 2001).  
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Retensiyo sekundinarum’un nedenlerinin arasında 
ırk, yaş, cinsiyet, mevsim, gebelik süresi, doğumun 
uyarılması, güç doğum, hipokalsemi, ikizlik, yaş, 
abortus, genetik faktörler olduğu gibi; karaciğer 
yağlanması, Se, vitamin A, vitamin E ve I 
yetersizlikleri, zayıf besleme gibi faktörlerin de olduğu 
değişik araştırıcılar tarafından ifade edilmektedir 
(Joosten ve Hensen 1992, Laven ve Peters 1996). 

Serbest oksijen radikallerin aşırı üretimi özellikle 
vitamin A ve vitamin C yetersizliğini içeren antioksidan 
mekanizmaların düşük seviyelerine bağlıdır. Burada 
proteinler, nükleik asitler, karbonhidratlar ve lipitler 
gibi biyolojikal makro moleküllerde serbest oksijen 
radikallerin etkilerine karşı, enzimatik ve nonenzimatik 
komplementlerin her ikisini de içeren kompleks 
antioksidan savunma sistemleri vardır. A, C, E gibi 
vitaminler nonenzimatik antioksidanlar arasındadır 
(Sies ve Krinsky 1995). 

Gerek klinik gerekse subklinik olgularda, 
hemogramın değerlendirilmesinin hastalıkların tanı ve 
sağıtımınında çok önemli olduğu bilinmektedir. Kan 
gazları ve asit –baz düzeylerinin belirlenmesi için pH, 
CO2, HCO3 ve BE değerlerinin ölçülmesi gerekir 
(Grave-White ve White 1993, Turgut 2000). 

Sunulan çalışmada retensiyo sekundinarum olan 
ineklerde bazı antioksidan vitaminler, hemogram ve 
kan gazları düzeylerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

 
 

MATERYAL ve METOT 
 

Hayvanlar: Bu çalışmada, S.Ü. Veteriner 
Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Kliniği’ne 
retensiyo sekundinarum olan ve sağıtım amacıyla 
getirilen 10 (Deneme grubu) ve Bahri Dağdaş 
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ nde 
bulunan retensiyo sekundinarum olmamış 10 (Kontrol 
grubu) olmak üzere toplam 20 baş inek materyal 
olarak kullanıldı. Çalışmada kullanılan bütün inekler 3-
8 yaşlı ve Montafon ırkında olup, postpartum 48-72 
saatler arasındaydı. Ayrıca çalışmaya alınan ineklerin 
sistemik muayeneleri yapılarak herhangi bir 
postpartum sorunları olmadığı tespit edildi.  

 
Biyokimyasal muayeneler : Bu amaçla bütün 

ineklerden alınan kan örnekleri 3000 
devirde/dakika’da 15 dakika santrifüj edilerek 
serumlar ayrıldı ve analiz yapılıncaya kadar –20 C’de 
saklandı. Elde edilen serumlarda vitamin C (Haag 
1985), -karoten ve vitamin A (Suzuki ve Katoh 1990) 
düzeyleri spektrofotometrik (Shimadzu UV2100) 
olarak belirlendi.  

 
Hematolojik muayeneler : Bunun için her iki 

gruptaki ineklerden K-EDTA’lı tüplere v. jugularis’ten 
10 ml kan alınarak, otomatik hemosel ölçme 
cihazında (Medionic, Ca 530) bazı hemogram (PCV, 
Hb, WBC, RBC ve PLT) düzeyleri belirlendi. 

 
Kan gazlarının düzeylerinin belirlenmesi : Bu 

amaçla her iki gruba ait ineklerden v. jugularis’ten 10 

ml kan heparinli tüplere alınarak Kan Gazları 
Analizatör’ünde (CIBA-CORNING 288) bazı kan 
gazları düzeyleri (pH, CO2, HCO3 ve BE) belirlendi. 

 
İstatistiksel Analizler: Veriler Minitab programı 

kullanılarak değerlendirildi. Gruplararası istatistiksel 
farklılığın belirlenmesinde, “Two Sample Student t” 
testi (SPSS for Windows) uygulandı. 

 
BULGULAR 
 
Deneme ve kontrol grubunda elde edilen ortalama 

serum vitamin C, vitamin A ve -karoten düzeyleri 
Tablo 1’de sunulmuştur. Kontrol grubuna göre, 
deneme grubunda ortalama serum vitamin C ve - 
karoten önemli düzeyde (p<0.001 ve p<0.01) yüksek 
olarak tespit edildi. 

Deneme ve kontrol grubunda elde edilen bazı 
hemogram ve kan gazları düzeyleri ise Tablo 2’de 
sunulmuştur. Kontrol grubuna göre, deneme 
grubunda ortalama RBC, Ht, Hb düzeyleri yüksek 
(p<0.05, p<0.001 ve p<0.01) olarak tespit edilirken, 
PLT sayısı önemli düzeyde (p<0.01) düşük olarak 
tespit edildi.  

 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
İneklerde retensiyo sekundinarum’un nedenleri, 

fertilite üzerine etkisi ve sağıtım yöntemleri üzerine 
çok sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen, 
mevcut durumu inceleyen sınırlı sayıda araştırma 
vardır. Sunulan çalışmada, retensiyo sekundinarum 
olgusundaki vitamin A, -karoten ve vitamin C, bazı 
hemosel ve kan gazları düzeyleri araştırılmıştır. 

Epitel koruyucu olarak tanımlanan vitamin A’nın 
eksikliğinde epitel hücre yapısının bozularak 
keratinleştiği ve bunun sonucu olarak reprodüktif 
sistemde de retensiyo sekundinarum gibi bazı 
sorunlara neden olduğu belirtilmektedir (Burtis ve 
Ashwood 1994). Ancak sunulan çalışmada deneme 
ve kontrol grupları serum vitamin A düzeyleri arasında 
istatistiksel bir farkın olmamasının, etiyolojide diğer 
faktörlerle birlikte değerlendirilmesinin daha uygun 
olacağını göstermektedir.  

-karoten’in, vitamin A’nın ön maddesi olmasının 
yanında, organizmada vitamin A’dan bağımsız 
fonksiyonlara da sahip olduğu (Olentine 1982, 
Ascarelli ve ark 1985), eksikliğinin retensiyo 
sekundinarum insidansında artış ile sonuçlandığı 
bildirilmektedir (Laven ve Peters 1996). Sunulan 
çalışmada -karoten düzeyi deneme grubunda kontrol 
grubuna göre daha yüksek düzeyde tespit edildi. -
karoten’in eksikliğinde bazı reprodüktif sorunlarda 
artış meydana geldiği kaydedilmiştir (Spitzer 1986). 
Ancak, -karoten düzeylerinin yeterli veya fazla 
olmasının anılan sorunların olmayacağı anlamına 
gelmeyeceği ve diğer araştırıcıların da (Joosten ve 
Hensen 1992, Laven ve Peters 1996) bildirdiği gibi 
hastalığın etiolojisinde -karoten’in yanında diğer 
faktörlerin de etkili olduğu ve sözü edilen faktörlerle  
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Tablo 1. Kontrol ve Deneme Grubu İneklerde Ortalama Serum Vitamin 
C, Vitamin A ve -Karoten Düzeyleri.   

Parametre Kontrol gr. 
(n=10) 

Deneme gr. 
(n=10) 

P 
 

Vitamin C (µg/ml) 3.750.55 8.880.71 0.0000 *** 
Vitamin A (µg/dl) 28.202.30 22.102.50 0.092 
-karoten (µg/dl) 73.5011 148.4019 0.0048 ** 

 **: p<0.01,    ***: p<0.001 
 

 
Tablo 2. Deneme ve Kontrol Gruplarında Elde Edilen Bazı Hemosel ve 

Kan Gazları Düzeyleri 
Parametre Kontrol gr. 

(n=10) 
Deneme gr. 

(n=10) 
P 
 

WBC (103/mm3) 8.87±1.29 8.86±3.93 0.99 
RBC (106/mm3) 6.27±0.65 7.24±1.17 0.038* 
Ht (%) 26.92±2.27 32.97±3.90 0.0008*** 
Hb (g/dl) 9.25±0.81 12.38±2.55 0.0041** 
PLT (103/mm3) 261.2±72.0 161.0±49.5 0.0025** 
PH 7.416±0.009 7.414±0.033 0.90 
CO2 41.38±5.57 41.43±2.54 0.98 
HCO3 25.03±1.46 25.92±1.44 0.19 
BE 0.47±1.76 1.41±1.44 0.21 

           *: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001 

 
 
birlikte değerlendirilmesinin daha doğru sonuçlar 

vereceğini düşündürmektedir.  
Vitamin C reaktif oksijen türlerine karşı savunma 

mekanizmalarına katılan, suda eriyen bir plazma 
antioksidanı olmasının yanısıra, fötal membranlarda 
kollagen yapımında rol aldığı ve eksikliğinde 
membranların daha zayıf olduğu bildirilmektedir (Luck 
ve ark 1995). Bu çalışmada da, deneme grubuna ait 
ineklerde vitamin C düzeyinin kontrol grubundan daha 
yüksek oluşu kollagen üretimiyle olan direk ilişkisini 
açıklamaktadır. Ayrıca Kankofer (2001)’in de 
retensiyo sekundinarum olgularında vitamin C 
düzeyinin düşük olmayabileceğini bildirmesi bu 
düşünceyi desteklemektedir.  

Deneme grubu ineklerde fizyolojik sınırlarda 
seyretmekle birlikte, kontrol grubuna göre eritrosit 
sayısı (RBC), hematokrit (Ht) ve hemoglobin (Hb) 
düzeyleri istatiksel değerlendirmede yüksek (sırasıyla, 
p<0.05, p<0.001 ve p<0.01) olarak tespit edildi. 
Literatür çalışmalarıyla (Grave-White ve White 1993, 
Turgut 2000), uyumlu şekilde RBC’nin yüksekliği 
deneme grubunda gelişen dehidrasyona 
yorumlanmıştır. Deneme grubunda Ht değerinin 
yüksekliği de bu düşünceyi desteklemektedir. 
Deneme grubunda Hb değerinin yüksekliği ise 
hastalıkla ilişkili olarak gelişen intravasküler hemolizi 
akla getirmektedir.  

Büyük hayvanlarda trombositopenin (150 000/mm3 

den daha az sayıda trombosit); trombositlerin 
azalması/yetersiz üretimi, trombositlerin hapsolması 
veya trombositlerin yaşam sürelerinin kısalması ile 
oluşabileceği bildirilmektedir (Morris 1990). Bu 
araştırmada deneme grubu ineklerde, kontrol grubuna 
göre önemli oranda (p<0.001) trombositopeni 
görülmesi, retensiyo sekundinarum sonucu dissemine 

intravasküler koagulasyon (DIC) şekillenmesinden 
kaynaklanabilir (Morris 1990, Turgut  2000). 

Gruplararası kan gazları düzeyi ve lökosit sayısı 
(WBC) arasında istatiksel bir fark elde edilmemiştir. 

Sonuç olarak, söz konusu antioksidan vitaminlerin 
retensiyo sekundinarumlu ineklerde yüksek bulunması 
nedeniyle, diğer etiyolojik faktörlerle birlikte 
değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanısına 
varılmıştır. 
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Profitability analysis of Akkaraman lambs at 
different slaughter weights 

 

 
   

SUMMARY 
   

This study was carried out to investigate the economic 
analysis of Akkaraman  male lambs at slaughter weight of 
35, 40, 45 and 50 kg. The material of the research 
consisted of 55 Akkaraman male lambs aging from 2.5 to 
3 months old with an average body weight of 21 kg. 
During the experiments lambs were fed with wheat hay 
(100 g /head/day) and consantrates ad libitum. Group 
feeding was used in trial period. The data were analyzed 
by one-way analysis of variance (ANOVA). In this study, 
ıt was observed that the fattening income is increased 
while the slaughter weight increases and the most 
beneficial slaughtered weight for Akkaraman sheep breed 
has been determined as 50 kg. In addition to these, we 
conclude that animal-raisers who also have their own 
processing and direct marketing capacities of lamb carcass 
will be more profitable.  

 
KEY WORDS: Akkaraman, different slaughter 

weight, profitability analysis 
 
 

 
ÖZET 

 
Bu araştırma; sütten kesimden sonra entansif besiye 

alınan Akkaraman ırkı erkek kuzularda 35, 40, 45 ve 50 kg 
kesim ağırlıklarında ekonomik karlılığın belirlenmesi 
amacı ile yapılmıştır. Araştırma materyali olarak sütten 
kesilmiş 2.5-3 aylık yaşta, ortalama 21 kg canlı ağırlıkta 
55 baş Akkaraman erkek kuzu kullanılmıştır. Denemede 
grup yemlemesi uygulanmış ve besi süresince kuzulara ad 
libitum konsantre yem ve kuzu başına günlük 100 g 
buğday samanı verilmiştir. Araştırma gruplarının 
karşılaştırılmasında tek yönlü variyans analizi 
uygulanmıştır. Araştırmada; kesim ağırlığı arttıkça, 
besiden elde edilen gelirin de arttığı tespit edilmiş, 
Akkaraman ırkı için en karlı kesim ağırlığı, 50 kg olarak 
belirlenmiştir. Bununla birlikte karkas pazarlamasını, 
üretimden tüketime kadar entegre olarak yapabilen 
yetiştiricinin, beside daha kazançlı olacağı kanaatine 
varılmıştır. 

 
ANAHTAR KELİMELER: Akkaraman, farklı kesim 

ağırlığı, karlılık analizi. 

  
GİRİŞ 
 
Koyun yetiştiriciliğinde, en yüksek gelir kuzu 

üretiminden elde edilmektedir. Kuzu eti üretimini 
arttırma yollarından biri erken veya normal sürede 
sütten kesilen kuzulara entansif besi uygulamaktır. 
Entansif kuzu besiciliği diğer bütün hayvancılık 
kollarında olduğu gibi ekonomik bir uğraşı alanıdır. 
Besiye alınan hayvan ve yem fiyatlarının giderek 
artması gibi nedenler kuzu besiciliğini daha teknik ve 
bilimsel yapmaya zorlamaktadır. Kuzu üretiminde 
karlılık, erken gelişen, en az yem ve telefatla 
maksimum ağırlığa kısa sürede ulaşan kuzular ile 
beside kullanılan ucuz ve kaliteli besi yeminin 

teminine bağlıdır (Özcan ve ark. 1993, Akmaz 1998, 
Oğan ve ark. 2000, Akman ve ark. 2001).  

Türkiye nüfusunun hayvansal ürünler açısından 
yetersiz beslenmesi, hayvan varlığından yeterli 
üretimin sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. 
Kuzu eti üretiminde entansif kuzu besisi teşvik 
edilmeli böylece erken kuzu kesimi engellenerek ürün 
kaybı, geç kesim önlenerek de mera, yem, ilaç, ağıl, iş 
gücü vb. kaynak kayıpları önlenebilir (Akman ve ark. 
2001). Türkiye’de büyük bir koyun populasyonu 
bulunmaktadır. Et ihtiyacının önemli bir kısmının 
kuzulardan sağlanmasından dolayı bölgelere ve 
ırklara göre optimum kesim yaşı veya kesim 
ağırlığının belirlenmesi ile birlikte kuzuların rasyonel 
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olarak ve en ekonomik bir şekilde beslenmesi 
gerekmektedir (Özbey ve ark. 2000).  

Türkiye’de üreticiler, pazara bağlı olarak erken 
kuzu kesimleri yapmakta ve her yıl önemli miktarlarda 
et, deri, yapağı ve mezbaha ürünleri kaybolmaktadır. 
Bununla birlikte üreticiler, girdi fiyatlarının ürün 
fiyatlarına göre daha hızlı artması sonucu, verimliliği 
de gereğince arttıramadıklarından zarar etmekte ve 
zor durumda kalmaktadırlar (Günlü 1996a). Kuzu 
kesimlerinin, besi sektörüne bağlı olarak bir yıla kadar 
uzaması sonucu ise çok yağlı karkaslar elde 
edilmektedir. Düşük kaliteli bu karkasların üretim 
maliyeti de özellikle pazarlama zinciri ve fazla kaynak 
kullanımı nedeniyle yüksek olmaktadır (Odabaşıoğlu 
1989, Akdemir ve ark. 1992). 

Koyun etinde yağ içeriği, tüketicinin sağlığı 
açısından seçici davranmasında önemli rol 
oynamaktadır. Bu nedenle üreticilerin piyasanın kuzu 
eti ihtiyacını düşük yağlı karkaslar ile karşılamaları 
gerekmekte ve piyasada genç yaşta ve yüksek 
ağırlıkta kesilmiş kuzulardan elde edilen yağsız 
karkaslara ihtiyaç duyulmaktadır (Hansen ve Wyse 
1990). 

Hayvan ve hayvansal ürünlerin çağın değişen ve 
gelişen koşullarına uygun bir biçimde verim ve 
kalitesinin artırılması, ekonomi açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bunun başarılabilmesi ise; pazarlama 
organizasyon ve fonksiyonlarının etkin bir biçimde 
yerine getirilmesine bağlıdır (Aral 1995, Günlü 1996b, 
Anonim 1998, Aral ve Cevger 2000, Anonim, 2000).  

Cevger (1997), Karaman ili kuzu besi 
işletmelerinde karlılık ve verimlilik analizleri yapmış ve 
kuzu besi işletmelerinde maliyeti oluşturan masraf 
unsurlarından besi materyalinden sonra en yüksek 
payı yem masraflarının oluşturduğunu, besi 
işletmelerinde besi materyali, yem ve işçilik 
masraflarının birinci derecede; Veteriner Hekim ve 
aşı-ilaç giderleri, bakım onarım masrafları, bina ve 
ekipman amortismanları, finansman masrafları ve 
diğer masraflar gibi girdi unsurlarının da ikinci 
derecede öneme sahip olduklarını bildirmiştir.   

Günlü ve ark (2000), Konya’da 52 adet 
Koyunculuk işletmesinde, işletme gelirlerinin oransal 
dağılımları üzerine yaptıkları bir araştırmada; kuzu 
gelirinin %70.09, süt gelirinin %23.49, yapağı gelirinin 
%1.53 ve gübre gelirinin %0.77 bularak koyun 
yetiştirmenin giderek et amaçlı bir yetiştirmeye 
kaydığını ortaya koymuşlardır. En önemli gider 
kalemini ise yem giderlerinin oluşturduğunu, bunu 
işçilik, amortisman, diğer cari giderler ve sağlık 
giderlerinin takip ettiğini bildirmişlerdir.  

Vlacil (1997), Koyun yetiştiriciliğinde karlılığın 
yükseltilebilmesi için verimliliğin artırılması ve üretim 
maliyetlerinin optimumlaştırılması gerektiğini, ayrıca 
işletme ölçeklerinin ve işletme başına düşen arazi 
miktarının da artırılması gerektiğini ileri sürmüştür.  

Nabradi ve ark (1998), Macaristan’da koyun ve 
keçi yetiştiriciliğinde geliri belirleyen başlıca unsurun 
üretim maliyeti ve ürün fiyatları olduğunu, üretim 
maliyetlerinin özellikle damızlık materyal ve yem 
giderlerinden kaynaklandığını bildirmişlerdir.  

Bu çalışma ile, Akkaraman ırkı erkek kuzularında 
sütten kesimden sonra uygulanacak entansif 
beslemeyle, en karlı kesim ağırlığını belirleyecek 
veriler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 
 

MATERYAL ve METOT 
 
Araştırmanın hayvan materyalini; Konya-

Güneysınır ilçesinden ve tek bir yetiştiricinin 
sürüsünden temin edilen sütten kesilmiş 55 baş 
Akkaraman erkek kuzu oluşturmuştur. Araştırma 
süresince, kuzuların beslenmesinde, kesif yem olarak 
özel bir yem fabrikasından temin edilen kuzu büyütme 
ve kuzu besi yemi ile buğday samanı kullanılmıştır. 
Denemede grup yemlemesi uygulanmıştır. Kuzuların 
önlerinde temiz içme suyu ve yemliklerde mineral 
yalama taşları sürekli olarak bulundurulmuştur. 
Kuzulara konsantre yem ad libitum olarak sabah ve 
akşam tartılarak verilmiş, buğday samanı ise sadece 
sabahları bir kez 100 g/baş olarak verilmiştir. 
Yemliklerde artan yemler günlük toplanarak 
kaydedilmiştir. Denemeye geçmeden önce kuzular üç 
gün üst üste aç karnına tartılarak ortalama değerler 
alınmış ve besi başlangıç ağırlıkları kaydedilmiş ve 
kuzular 4 kesim ağırlığı grubuna (35, 40, 45 ve 50 kg) 
ayrılmışlardır. Besi süresince tartımlar her iki haftada 
bir, 16 saatlik açlığı takiben yapılmıştır. Gruplarda 
besi süresi canlı ağırlık baz alınarak uygulanmış ve 
planlanan canlı ağırlığın ±1 kg civarında besiye son 
verilmiştir. Kuzuların 35, 40, 45 ve 50 kg kesim 
ağırlığına ulaşmaları için geçen besi süresi 
interpolasyon ve eksterpolasyonla tespit edilmiştir. 
Planlanan kesim ağırlığına ulaşan kuzular 16 saat aç 
bırakılarak tartılmış, kesim öncesi canlı ağırlıkları 
belirlendikten sonra özel sektöre ait bir mezbahanede 
kesilmişlerdir.  

Karkaslar +4 ºC’deki soğuk hava deposunda 24 
saat bekletildikten sonra tartılarak soğuk karkas 
ağırlıkları kaydedilmiştir. Her bir araştırma grubundan 
6’şar baş kuzuya ait karkaslar Akçapınar (1981)’ın 
bildirdiği şekilde; but, kol, sırt, bel ve diğerleri olmak 
üzere beş parçaya ayrılmış ve tartımları yapılarak 
kaydedilmiştir. Karkas parçaları ile birlikte böbrek ve 
leğen yağları ile kuyruklar tartılıp veriler kaydedilmiştir. 
Musculus Longissimus Dorsi (MLD) kesit alanı ve sırt 
yağı kalınlığı 13. sırt omuru ile 1. bel omuru arası 
kesitten, aydınger kağıdına çizilip daha sonra 
elektronik planimetre ve mm’lik cetvel ile ölçülerek 
bulunmuştur. Karkas kalitesini araştırmak amacıyla, 
karkas örnek parçası olarak sol kol, fiziksel olarak 
diseke edilmiş ve elde edilen et, yağ ve kemik 
miktarları 10 g’a duyarlı terazi ile tartılarak veriler 
kaydedilmiştir. Elde edilen araştırma verilerinin 
karşılaştırılmasında tek yönlü variyans analizi, 
farklılıkların önem kontrolünde ise Duncan testi 
uygulanmıştır. 

Farklı kesim ağırlıklarına kadar beslenen kuzuların 
(35, 40, 45 ve 50 kg) gider ve gelir kalemleri ayrı ayrı 
hesaplanmış ve karlılık durumları araştırılmıştır.  

Gider kalemini; yem, hayvan alımı ve nakliye, 
işçilik, sağlık ve kesim maliyetleri oluşturmuştur. Yem 
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maliyeti, kuzunun planlanan kesim ağırlığına 
gelinceye kadar tükettiği konsantre ve kaba yem 
olarak hesaplanmıştır. Hayvan alımı ve nakliye ücreti; 
kuzu başına düşen miktar baz alınarak 
hesaplanmıştır. İşçilik gideri; hayvan sayısının az 
olmasından dolayı ½ yevmiyeli bir işçi maliyeti 
hesaplanmış, işçi ücretinde mevcut asgari ücret 
(bürüt) baz alınmıştır. Sağlık maliyeti; Besi süresince 
uygulanan ilaç, aşı, dezenfektan madde, veteriner 
hizmetleri vb giderlerin kuzu başına düşen miktarı 
hesaplanmıştır. Kesim maliyeti; özel bir mezbahada 
kestirilen kuzuların diseke edilecek olan her gruptan 
6’şar baş kuzunun sıcak karkas ağırlıkları baz 
alınarak, kg başına belirli bir ücret (mezbaha kesim 
ücreti) ödenmek sureti ile hesap edilmiş, diseke 
edilmeyecek olan diğer kuzuların kesim masrafları için 
ise deri ve sakatatları mezbahaya bırakılmış ve bu 
gider kalemi hesaplanmamıştır.  

Araştırmada gelir kalemi, pazarlama şartları 
dikkate alınarak iki şekilde incelenmiş ve irdelenmiştir. 
Birinci tipte, üretimden tüketime kadar entegrasyona 
sahip olan yetiştiricinin elde edeceği gelir, ikinci tipte 
ise sadece yetiştirme düzeyinde kalan ve sıcak karkas 
olarak pazarlama imkanı olan yetiştiricinin 
sağlayacağı gelir hesap edilmiştir. Üretimde yeterli 
entegrasyona sahip yetiştiricinin geliri hesap edilirken, 
kuzu karkas parçaları, farklı piyasa (Konya Ticaret 
Borsası, Et ve Balık Kombinası ve özel sektöre ait 
KONET isimli mezbahane) fiyatlarının ortalamaları 
baz alınarak S.Ü. Veteriner Fakültesi döner sermaye 
işletmesi satış kantininde; deri, kuyruk yağı ile sakatat 
ise ilgili piyasada günün şartlarında satılmıştır. İlgili 
kesim ve karkas parçalarının satış fiyatları aşağıda 
belirtilmiştir.  

 
But  : 3 300 000 TL/kg  
Kol  : 3 200 000 TL/kg    
Sırt  : 2 900 000 TL/kg 
Bel : 2 900 000 TL/kg  
Diğerleri  : 2 800 000 TL/kg    
Kuyruk : 1 800 000 TL/kg   
Takım  : 1 500 000 TL/adet    
Kuzu deri ve bağırsak  : 2 500 000 TL/adet 
 
Yetiştirme düzeyinde kalarak kuzularını 

pazarlayamayan yetiştiricinin gelirini hesap etmek 
amacıyla, her gruptan diseke edilmeyen diğer kuzu 
karkasları, kesim sonu sıcak karkas ağırlığı baz 
alınarak özel sektöre satılmıştır. Deri ve sakatat ise 
kesim masrafı olarak mezbahaya bırakılmıştır. Birim 
karkas kg satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir.  

Tüm karkas  : 2 700 000 TL/kg  
Değerlendirmelerdeki fiyatlarda, Ağustos-Ekim 

2000 tarihleri arasındaki piyasa fiyatları baz alınmıştır.  
 
 
BULGULAR 

 
Besi Performansı ve Karkas Özellikleri 
 
Araştırmada gelir ve gider kalemlerinin 

hesaplanmasında temel teşkil eden besi 

performansına ilişkin bulgular Tablo 1’de; Karkas 
özelliklerine ait bulgular ise Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Maliyet Unsurları 
 
Araştırmada besi maliyetini; yem gideri, hayvan 

alımı ve nakliye gideri, işçilik gideri, sağlık gideri ve 
kesim giderleri oluşturmuştur. Su ihtiyacı işletmenin 
artezyen kuyusundan giderilmiş, elektrik gideri ise 
besi süresince uygulamalara yönelik bir harcama 
gerekmediği için yok kabul edilmiştir. 

 
Yem gideri 
 
35 kg kesim ağırlığında; Besi başlangıç 

ağırlıkları ortalaması, 21.04 kg olan 35 kg’lık  kesim 
ağırlığı grubu kuzuları, planlanan kesim ağırlığına 
ulaşana kadar, 13.96 kg’lık ağırlık artışı gösterirken 
tükettikleri konsantre yem miktarı ve maliyeti:  

13.96 kg x 6.17 kg (1 kg canlı ağırlık artışı için 
tüketilen kesif yem miktarı) = 

86.133 kg x 107 000 TL (1 kg kesif yem fiyatı) = 9 
216 231 TL 

tükettikleri kaba yem miktarı ve maliyeti ise:  
13.96 kg x 0.466 kg (1 kg canlı ağırlık artışı için 

tüketilen kaba yem miktarı) =   
6.505 kg x 40 000 TL (1 kg kaba yem fiyatı) = 260 

200 TL 
Kuzu başına yem gideri toplamı  9 476 431 TL dır. 
 
40 kg kesim ağırlığında;  
40 kg-21 kg = 19 kg (besi boyunca sağlanacak 

artış)  
19.00 kg x 5.77 kg (1 kg canlı ağırlık artışı için 

tüketilen kesif yem miktarı) =  
109.630 kg x 107 000 TL (1 kg kesif yem fiyatı) = 

11 730 410 TL 
  19.00 kg x 0.421 kg (1 kg canlı ağırlık artışı için 

tüketilen kaba yem miktarı) = 
7.99 kg x 40 000 TL (1 kg kaba yem fiyatı) = 319 

960 TL 
Kuzu başına yem gideri toplamı  12 050 370 TL 

dır. 
 
45 kg kesim ağırlığında;  
45 kg - 21,04 kg = 23.96 kg (besi boyunca 

sağlanacak artış) 
23.96 kg x 6.12 kg (1 kg canlı ağırlık artışı için 

tüketilen kesif yem miktarı) =  
146.635 kg x 107 000 TL (1 kg kesif yem fiyatı) = 

15 689 945 TL 
23.96 kg x 0.409 kg (1 kg canlı ağırlık artışı için 

tüketilen kaba yem miktarı) =  
9.80 kg x 40 000 TL (1 kg kaba yem fiyatı) = 392 

000 TL 
Kuzu başına yem gideri toplamı  16 081 945 TL 

dır. 
 
 50 kg kesim ağırlığında;  
50 kg – 21.04 kg = 28.96 kg (besi boyunca 

sağlanacak artış) 
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Tablo 1. Gruplarda Besi Performansı Değerleri 
 
İncelenen Özellikler 

35 kg 
n:13 

X       Sx 

     40 kg  
      n:14 
   X       Sx 

     45 kg  
     n:14 
   X       Sx 

       50 kg  
       n:14 
   X       Sx            F 

Günlük canlı ağırlık artışı (g)     

Besi başı canlı ağ. (kg) 
Besi Baş.-35 kg arası 
Besi Baş.-40 kg arası 
Besi Baş.-45 kg arası 
Besi Baş.-50 kg arası 

21.04±0.93 
199.74±8.34 

 
 

  21.00±0.89 
224.46±12.07 

224.30±8.25 

 

  21.04±094 
211.55±10.70 

217.26±8.82 

225.34±7.15 

 

   21.04±1.06      0.00 
 215.05±6.89      1.07 
 214.18±5.96      0.44 

 213.70±5.95      1.57 
 216.37±6.60 

Beside geçen süre (gün)     
Besi Baş.-35 kg arası 
Besi Baş.-40 kg arası 
Besi Baş.-45 kg arası 
Besi Baş.-50 kg arası 

70.31±6.54   65.77±5.93 
  87.36±6.01 
 
 

  68.71±5.79 
  89.57±5.85 
108.14±5.89 

  65.00±4.63         0.21   
  88.21±3.89         0.04 
111.93±3.60         0.30 
134.07±3.66   

Yemden yararlanma değerleri (kg)     
                                       35 kg                            40 kg                           45 kg                                50 kg     
                             kesif   kaba   toplam    kesif   kaba   toplam    kesif   kaba   toplam       kesif   kaba  toplam 
Besi Baş.-35 kg    6.17   0.466   6.636     5.53     0.413   5.943    5.93   0.420   6..350       5.69   0.392   6.082 
Besi Baş.-40 kg                                        5.77     0.421   6.191    6.05   0.419   6.469        6.01   0.417   6.427 
Besi Baş.-45 kg                                                                             6.12   0.409   6.529        6.40   0.426   6.826 
Besi Baş.-50 kg                                                                                                                    6.62   0.419   7.039 

 
 
 

Tablo 2. Grupların Karkas Özelliklerinin Karşılaştırılması  
        35 Kg        40 Kg        45 Kg       50 Kg  
       X     Sx       X     Sx       X     Sx      X     Sx       F 
Sıcak karkas ağ.  (kg) 16.79±0.24d 19.20±0.37c 21.90±0.36b 25.95±0.42a 9.57*** 
Soğuk karkas ağ.   (kg) 16.18±0.24d 18.18±0.28c 21.28±0.48b 26.54±0.42a 64.25*** 
Sıcak randıman  (%) 48.13±0.00b 47.47±0.01b 48.18±0.00b 53.27±0.01a    6.48** 
Soğuk randıman  (%) 46.33±0.00b 46.02±0.01b 47.25±0.01b 51.58±0.00a  2.62*** 
But oranı (%) 30.14±0.00a 29.42±0.01a 28.26±0.00ab 27.12±0.00b    4.40* 
Kol oranı (%) 15.17±0.00a 14.57±0.00ab 14.12±0.00b 13.43±0.00b    4.85* 
Sırt oranı  (%) 6.65±0.00 6.82±0.00 6.47±0.00 6.33±0.00    0.72 
Bel oranı (%) 6.42±0.00 6.70±0.00 6.25±0.00 6.79±0.00    1.58 
Diğerleri oranı (%) 23.42±0.00 24.71±0.00 24.50±0.00 23.12±0.01    1.31 
Böbrek-leğen yağı oranı    (%) 1.30±0.00 1.25±0.00 1.42±0.00 1.27±0.00    0.33 
Kuyruk yağı oranı  (%) 16.18±0.01b 15.60±0.01b 17.78±0.01b 21.41±0.01a    7.35** 
MLD kesit alanı cm2 12.35±0.34 14.40±0.93 14.52±0.61 16.24±0.61     2.50 
Sırt yağı kalınlığı mm    2.88±0.09c 3.68±0.20b 3.90±0.15b 4.73±0.10a   2.15*** 
Et Oranı (kolda)                     (%)       65.07±0.00a       65.33±0.00a        64.09±0.00a          61.83±0.00b       6.44** 
Yağ Oranı (kolda)                  (%)       14.33±0.00bc      13.31±0.01c       15.62±0.00b          18.77±0.00a      13.75** 
Kemik Oranı (kolda)              (%)       20.60±0.00        21.36±0.00         20.29±0.00           19.40±0.00         2.77 
* P<0.05,   ** P<0.01,  *** P<0.001, Aynı satırda değişik harf taşıyan ortalamalar arası farklılık önemlidir. 
Not: Karkas özelliklerine ait verilerde bütün gruplarda n =6’dır. 

 
28.96 kg x 6.62 kg (1 kg canlı ağırlık artışı için 

tüketilen kesif yem miktarı) = 191.715 kg x 107 000 
TL (1 kg kesif yem fiyatı) = 20 513 505 TL 

28.96 kg x 0.419 kg (1 kg canlı ağırlık artışı için 
tüketilen kaba yem miktarı) =12.134 kg x 40 000 TL (1 
kg kaba yem fiyatı) = 485 360 TL 

Kuzu başına yem gideri toplamı  20 998 865 TL 
dır.  

 
Hayvan alımı ve nakliye gideri  
Her dört grup için birim kuzu başına hayvan alımı 

ve nakliye ücreti 30 835 000 TL dır. 
 

İşçilik gideri 
Mevsimlik işçi yevmiyesi aylık 118 500 000 TL 

olup, ½ yevmiyeli işçi ücretinden birim hayvan başına 
düşen miktar aylık 990 000 TL, günlük ise 33 000 TL 
dır. Kuzu başına; 

 
35 kg kesim ağırlığında; 33 000 TL x 70 gün(besi 

süresi)   = 2 310 000 TL’dır. 40 kg kesim ağırlığında; 
33 000 TL x 87 gün (besi süresi) = 2 871 000 TL’dır. 

45 kg kesim ağırlığında; 33 000 TL x 108 gün 
(besi süresi) = 3 564 000 TL’dır. 
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Tablo 3. Grupların Maliyet Unsurları ve Toplam Maliyet (Hayvan Başına /TL) 
Kesim 
Grupları 

Hay. Alım 
ve Nakliye 

Gideri 

  Yem       
 Gideri 

İşçilik    
Gideri 

Vet.Hiz. ve 
Sağlık 
Gideri 

  Kesim       
  Gideri 

 
  Toplam 

 
    Toplam* 

1. Grup (35 kg) 30 835 000 9 476 431 2 310 000 1 187 500 1 512 900 45 321 831 43 808 931 
2. Grup (40 kg) 30 835 000 12 050 370 2 871 000 1 187 500 1 687 500 48 631 370 46 943 870  
3. Grup (45 kg) 30 835 000 16 081 945 3 564 000 1 187 500 1 952 000 53 620 445 51 668 345 
4. Grup (50 kg) 30 835 000 20 998 865 4 422 000 1 187 500 2 391 300 59 834 665 57 443 365 

*Kesim maliyeti hariç 

 
Tablo 4. Gruplarda Maliyet Unsurlarının Toplam Maliyetteki Payları(Hayvan Başına) 

 Kesim Grupları Hay. Alım ve 
Nakliye Gideri 

Yem   Gideri İşçilik    Gideri Vet.Hiz. ve 
Sağlık Gideri 

Kesim   Gideri 

1. Grup (35 kg) % 68.0 % 20.9 % 5.1 % 2.6 % 3.3 
2. Grup (40 kg) % 63.4 % 24.8 % 5.9 % 2.4 % 3.5 
3. Grup (45 kg) % 57.5 % 30.0 % 6.6 % 2.2 % 3.6 
4. Grup (50 kg) % 51.5 % 35.1 % 7.4 % 2.0 % 4.0 

 
 
Tablo 5. Ağırlık Gruplarından Elde Edilen Gelirler (Hayvan Başına) (Birinci tip paz. imkanı olan yetiştirici düzeyinde) 

  35 kg 40 kg 45 kg 50 kg 
Karkas 
parçaları 

Fiyat/kg Ort. 
Değ 
(kg) 

Toplam 
(TL) 

% 
payı 

Ort. 
Değ 
(kg) 

Toplam 
(TL) 

% 
payı 

Ort. 
Değ 
(kg) 

Toplam 
(TL) 

% 
payı 

Ort. 
Değ 
(kg) 

Toplam 
(TL) 

% 
payı 

But 3 300 000 4.88 16 107 300 32.6 5.34 17 631 900 32.1 6.01 19 826 400 31.6 7.19 23 740 200 31.0 
Kol 3 200 000 2.45 7 849 600 15.9 2.64 8 457 600 15.4 3.00 9 590 400 15.3 3.54 11 337 600 14.8 
Sırt 2 900 000 1.08 3 120 400 6.3 1.24 3 598 900 6.6 1.38 3 987 500 6.4 1.68 4 869 100 6.3 
Bel 2 900 000 1.04 3 018 900 6.1 1.22 3 540 900 6.4 1.33 3 859 900 6.1 1.80 5 214 200 6.8 
Diğerleri 2 800 000 3.79 10 603 600 21.5 4.49 12 572 000 22.9 5.21 14 593 600 23.3 6.14 17 192 000 22.5 
Kuyruk 1 800 000 2.62 4 716 000 9.5 2.85 5 124 600 9.3 3.79 6 827 400 10.9 5.68 10 218 600 13.3 
Takım 1 500 000 - 1 500 000 3.0 - 1 500 000 2.7 - 1 500 000 2.4 - 1 500 000 2.0 
Deri ve 
bağırsak 

2 500 000 - 2 500 000 5.1 - 2 500 000 4.6 - 2 500 000 4.0 - 2 500 000 3.3 

TOPLAM 49 415 800   54 925 900   62 685 200   76 571 700  

 
 

Tablo 6. Birinci Tip Pazarlama Imkanı Olan Yetiştirici Düzeyinde Gelir Değerlendirmesinde Gruplarda Gelir ve Gider 
Karşılaştırması, Karlılık Durumu (Hayvan Başına /TL) 

Gruplar Gelirler  Giderler  Karlılık  
1. Grup (35 Kg) 49 415 800 45 321 831 4 093 969 
2. Grup (40 Kg) 54 925 900 48 631 370 6 294 530 
3. Grup (45 Kg) 62 685 200 53 620 445 9 064 755 
4. Grup (50 Kg) 76 571 700 59 834 665 16 737 035 

 
 
Tablo 7. İkinci Tip Pazarlama Imkanı Olan Yetiştirici Düzeyinde Gelir Değerlendirmesinde Gruplarda Karkas Satışı 

Gelirleri (Hayvan Başına/TL) 
Gruplar Karkas Ortalaması  Kg Toplam  

1. Grup (35 Kg) 16.79 2 700 000 45 333 000 
2. Grup (40 Kg) 19.20 2 700 000 51 840 000 
3. Grup (45 Kg) 21.90 2 700 000 59 130 000 
4. Grup (50 Kg) 25.95 2 700 000 70 065 000 

 
 
Tablo 8. İkinci Tip Pazarlama Imkanı Olan Yetiştirici Düzeyinde Gruplarda Gelir ve Gider Karşılaştırması, Karlılık 

Durumu (Hayvan Başına /TL) 
Gruplar Gelirler  Giderler   Karlılık  

1. Grup (35 Kg) 45 333 000 43 808 931 1 524 069 
2. Grup (40 Kg) 51 840 000 46 943 870 4 896 130 
3. Grup (45 Kg) 59 130 000 51 668 345 7 461 655 
4. Grup (50 Kg) 70 065 000 57 443 365 12 621 635 
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50 kg kesim ağırlığında; 33 000 TL x 134 gün 
(besi süresi) = 4 422 000 TL’dır. 

 
Veteriner hizmetleri ve sağlık gideri 
 
Her dört grup için de besi süresince birim kuzu 

başına uygulanan; ilaç, aşı, dezenfektan madde, 
veteriner hizmetleri vb gider tutarı  1 187 500 TL 
olmuştur. 

 
Kesim gideri 
 
Beş parçaya ayrılarak, market şartlarında 

satılacak olan kuzuların kesim maliyeti sıcak karkasın 
her kg’ı için 90 000 TL olup, bir kuzunun kesim 
maliyeti toplam  

35 kg kesim ağırlığında; 16.81 kg x 90 000 TL = 
1 512 900 TL dır. 

40 kg kesim ağırlığında; 18.75 kg x 90 000 TL = 
1 687 500 TL dır.  

45 kg kesim ağırlığında; 21.69 kg x 90 000 TL = 
1 952 100 TL dır. 

50 kg kesim ağırlığında; 26.57 kg x 90 000 TL = 
2 391 300 TL dır. 

 
Karkas olarak satılacak kuzularda ise kesim 

masrafı olarak deri ve sakatat, mezbahaya bırakılmış, 
kesim maliyeti yok kabul edilmiştir. Bu değer, Toplam* 
olarak, kesim maliyeti ödenen kuzularda ise toplam 
gider Toplam olarak, Tablo 3 de belirtilmiştir. 

Farklı kesim ağırlığındaki kuzuların maliyet 
toplamları Tablo 3 de, maliyet unsurlarının toplam 
maliyetteki payları ise Tablo 4 de verilmiştir. 

 
Gelirler 
 
Tablo 5 de birinci tip değerlendirmeden yani 

piyasaya satış düzeyinde besi yapan ve 
pazarlayabilen yetiştiricinin elde edeceği gelir 
unsurları, Tablo 6 da birinci tip değerlendirmede gelir 
ve gider karşılaştırması ile karlılık durumu, Tablo 7 de 
ikinci tip değerlendirmede elde edilecek gelirler, Tablo 
8 de ise ikinci tip değerlendirmede gelir ve gider 
karşılaştırması ile karlılık durumu verilmiştir. 

 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
Optimum kesim ağırlığının tespitine yönelik 

yapılan bu araştırmada; entansif besleme ile genç 
yaşta ve yüksek ağırlıkta kuzu kesiminin avantaj ve 
dezavantajları ortaya konulmuş ve bazı 
araştırmacıların (Odabaşıoğlu, 1989; Hansen ve 
Wyse, 1990; Oğan ve ark, 2000; Özbey ve ark, 2000) 
bildirişleri ile paralellik görülmüştür.    

Gruplarda; canlı ağırlık artışı ile birlikte yem, işçilik 
ve kesim maliyetlerinde artma eğilimi gözlenirken, 
hayvan alımı ve nakliye ücreti ile sağlık maliyetlerinde 
azalma tespit edilmiştir. 

Araştırmada ele alınan maliyet unsurları 
incelendiğinde, toplam maliyeti oluşturan unsurların 
oransal dağılımında; besi materyalinin temini, yem 

gideri, işçilik gideri, sağlık giderleri ve diğer masraflar 
gelmektedir. Bu sıralama; Cevger (1997), Vlacil 
(1997),  Nabradi ve ark (1998), Günlü ve ark (2000) 
bildirişleri ile uyumludur. 

Araştırmada besi gelirleri kesim ağırlığı artışına 
paralel olarak artmış ve en düşük gelir 35 kg ağırlıkta 
olurken en yüksek gelir ise 50 kg’lık kesim ağırlığında 
bulunmuştur. Araştırmada farklı iki şekilde yapılan 
gelir değerlendirilmesinden birinci tip olan yani 
üretimden tüketime entegrasyona sahip yetiştiricinin 
elde edeceği kar; 35 kg’lık kesim grubu baz alınarak 
yapılan değerlendirmede 40 kg için %54, 45 kg için 
%121, 50 kg için ise %309 oranında, ikinci tip yani 
yetiştirme düzeyinde kalan ve pazarlamasını sıcak 
karkas şeklinde yapan yetiştiricinin elde edeceği kar 
oranları 40 kg için %221, 45 kg için %390, 50 kg için 
ise %728 oranında daha fazla olabileceği 
bulunmuştur. Düşük kesim ağırlıklarında ekonomik 
kaybın fazla olması, kesim ağırlığı yükseldikçe gelir 
düzeyinin artması bazı araştırıcıların (Yalçın, 1985; 
Akdemir, 1992; Akmaz, 1998; Akman ve ark, 2001) 
bildirişlerine benzerdir. 

Her iki pazarlama düzeylerinin genel olarak 
karşılaştırılmasında ise birinci tip pazarlamanın ikinci 
tip pazarlamaya göre %37 oranında daha karlı olduğu 
belirtilebilir. Üretilen ürünlerin pazarlama 
organizasyon ve fonksiyonlarının etkin bir biçimde 
yerine getirilmesinin gerekliliğini gösteren karlar 
arasındaki bu farklılık bazı araştırmacıların (Günlü, 
1996b; Anonim, 1998; Anonim, 2000b) bildirişleri 
tarafından desteklenmektedir.  

Sonuç olarak; Ekonomik açıdan; kesim ağırlığı 
arttıkça beside karlılığın artacağı ve 50 kg kesim 
ağırlığında karlılığın en yüksek düzeyde olacağı 
bulunmuştur. Karkas kalitesini etkileyen et, yağ, kemik 
miktar ve oranlarının kesim ağırlığına bağlı olarak 
değişkenlik göstermesi, Türkiye piyasa şartlarında 
kuzu karkaslarının kesim ağırlığı ve karkas kalitesine 
göre reel bir fiyatlandırmaya tabi tutulmasının 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Araştırmada birinci tip 
(üretimden tüketime kadar entegrasyona sahip olan) 
yetiştiricinin, ikinci tip (yetiştirme düzeyinde kalan ve 
sıcak karkas olarak pazarlama imkanı olan) 
yetiştiriciye göre daha fazla besi geliri sağlayacağı ve 
yetiştiricilikte karlılığın artırılmasında, hayvancılığın 
üretimden tüketime kadar basamaklarının entegre 
yapılmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 
Araştırmada Akkaraman ırkı için en karlı kesim 
ağırlığının 50 kg olarak tespit edilmesine rağmen, bu 
kesim ağırlığında, karkasta aşırı yağlanmadan 
kaynaklanan karkas kalitesinin düşmesi de göz önüne 
alındığında, ideal kesim ağırlığı olarak 45 kg tercih 
edilebilir. 
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Milk yield and reproductive traits of 
Simmentals raised at Kazova state farm. 

 
 

 
   

SUMMARY 
   

This study was conducted to determine the descriptive 
statistics of milk yield and reproductive traits of the 
Simmental cows raised in Kazova State Farm, born 
between 1987 - 1997 and calved between 1990 - 2000. 
Mean values for unadjusted milk yield, 305-day milk 
yield, lactation length and dry period were estimated as 
4196,5±42,41 kg, 4111,8±39,32 kg, 299,1±1,36 days, 
72,2±1,72 days and 87,4±2,13 days respectively. Mean 
values of first calving age, calving interval, service period 
and gestation length were 29,4±0,235 months, 372,4±2,11 
days, 87,4±2,13 days and 284,93±0,40 days respectively. 
While there were significant differences (P<0,01) in the 
traits examined (except gestation length) among calving 
years, effect of calving session was only important on 
unadjusted milk yield, service period and calving interval. 
Parity affected the milk yield and 305-day milk yield and 
the effect of lactation length was only important on 
unadjusted milk yield.  

 
KEY WORDS : Simmental, reproduction characteristics, 
dairy performance 

 
 

 
ÖZET 

 
Bu çalışma, Kazova Tarım İşletmesinde yetiştirilen ve 

1987-1997 yılları arasında doğan ve 1990-2000 yılları 
arasında buzağılayan 232 baş Simmental ineğe ait süt ve 
döl verimi özelliklerine ait tanımlayıcı değerlerin 
hesaplanması için yapılmıştır. Süt verim özelliklerinden, 
gerçek süt verimi, 305-gün süt verimi, laktasyon süresi, 
kuruda kalma süresi ve servis periyoduna ait genel 
ortalamalar sırasıyla 4196,5±42,41 kg, 4111,8±39,32 kg, 
299,1±1,36 gün, 72,2±1,72 gün ve 87,4±2,13 gün olarak 
tespit edilmiştir. Döl verim özelliklerinden ise ilkine 
buzağılama yaşı, buzağılama aralığı, servis periyodu ve 
gebelik süresine ait genel ortalamalar sırasıyla 29,4±0,235 
ay, 372,4±2,11 gün, 87,4±2,13 gün ve 284,93±0,40 gün 
olarak hesaplanmıştır. Buzağılama yılının, gebelik süresi 
hariç, diğer incelenen özelliklere, buzağılama mevsiminin 
ise gerçek süt verimi, servis periyodu ve buzağılama 
aralığı üzerinde (P<0,01) olan etkisi önemli bulunmuştur. 
Laktasyon sırasının 305-günlük ve gerçek süt verimine,  
laktasyon süresinin ise sadece gerçek süt verimine etkisi 
önemli bulunmuştur.  

 
ANAHTAR KELİMELER: Simmental, döl verimi, süt 
verimi 

  
GİRİŞ 
 
Ana vatanı İsviçre olan Simmental ırkı en eski ve 

en yaygın sığır ırklarından biridir. Dünyada 40 ile 60 
milyon arasında Simmental ırkı sığır olduğu ve 
bunun da yarısından fazlasının başta Avusturya, 
Yugoslavya ve Almanya olmak üzere Avrupa 
ülkelerinde olduğu bilinmektedir. French ve ark. 
(1966) Simmental ırkının kombine verimli bir ırk 
olarak geliştirildiğini bildirmektedirler.  

Türkiye sahip olduğu sığır sayısı bakımından 
dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olmasına 
rağmen hayvan başına elde edilen verim açısından 
geri kalmıştır. Hayvansal üretiminin artırılması için 
1938’lere kadar yerli sığır ırklarının ıslahı kavramı 
üzerinde durulmuş, ancak özellikle 1960’lı yılardan 
sonra bu amaca kültür ırkı sığırlarla ulaşılmaya 
çalışılmıştır (Kumlu ve Akman 1999). Bu ırklar 
arasında Jersey, Montafon, Holstein ve Simmental 
ırkları ilk sırayı almaktadır. Türkiye’de ilki 1912 
yılında 5 baş olmak üzere, 1925’de 15 baş ve 1970 
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yılında ise 30 baş Simmental Karacabey Çiftliğinde 
denemeye alınmış ancak araştırmalar bu ırkın Doğu 
Anadolu Bölgesine daha uygun olduğunu 
göstermiştir. 1990 yılından sonra 6000’den fazla 
Simmental ithal edilerek özellikle İç Anadolu, 
Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine 
dağılmış ve çoğunluğu yerli olmak üzere 33000 baş 
inek Simmental sperması ile tohumlanmıştır (Alpan 
ve ark. 1976, Alpan 1990, Deliömeroğlu ve ark. 
1996). Yapılan ıslah çalışmaları sonucunda, sığır 
populasyonumuz bugün % 16,80 kültür ırkı, % 44,02 
kültür ırkı melezi ve % 39,18 ise yerli ırklardan 
oluşmaktadır (Anonim 2000).  

Kazova Tarım İşletmesi, Orta Karadeniz 
bölgesinin iç kesiminde aynı adla anılan Karadeniz 
ve İç Anadolu iklim özellikleri arası iklime sahip bir 
ovada yer almaktadır. Kasım 1989 yılında 200 baş 
gebe Simmental düve Batı Almanya’dan ithal 
edilerek Kazova Tarım İşletmesinde Simmental 
yetiştiriciliğine başlanmıştır.  

Türkiye’de Simmental ırkı, üzerinde çok az 
sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ile Tokat 
Kazova Tarım İşletmesinde 1987-1997 yılları 
arasında doğan ve 1990-2000 yılları arasında döl 
verme yeteneğine sahip olan Simmental ırkı ineklerin 
döl ve süt verim özelliklerini belirlemek ve bu dönem 
içinde verimlerindeki değişimi takip etmek 
amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL ve METOT 

Araştırmanın materyali 1987-1997 yılları arasında 
doğan ve 1990-2000 yılları arasında buzağılayan 
642 adet Simmental ırkı ineğe ait kayıtlardan 
oluşmuştur. Bu kayıtlardan hayvanlara ait kulak 
numarası, aşım tarihi, doğum tarihi, buzağılama 
tarihi, laktasyon süresi, laktasyon sırası ve laktasyon 
süt verimlerine ait bilgiler alınarak değerlendirilmiştir. 
Laktasyon süt veriminden yararlanılarak 305 günlük 
süt verimi hesaplanmıştır. Değerlendirmelerde ilk 5 
laktasyon dikkate alınmıştır. 

Süt verimi 2000 kg’dan düşük olanlar ile ilk 
buzağılama yaşı 20 aydan küçük ve 40 aydan büyük 
olanların, takip eden laktasyonlarda da yaşı, bir 
önceki buzağılama yaşı alt sınırına 10 ay, üst 
sınırına da 12 ay eklenerek elde edilen değerlerin 
dışında kalanların laktasyon bilgileri dikkate 
alınmamıştır. Ayrıca ölü doğum yapan veya yavru 
atanlar ile buzağılama aralığı 310 günden az ve 650 
günden fazla, laktasyon süresi 220 günden az ve 
550 günden fazla olanların bilgileri değerlendirmeye 
alınmamıştır (Kumlu ve Akman 1999). Verilerin 
analizinde SPSS (Norusis 1993) paket programı 
kullanılmıştır. Buzağılama mevsimi olarak takvimsel 
mevsimler esas alınmıştır. 

Gerçek süt verimi dışında kalan özelliklere çeşitli 
çevre faktörlerinin etkisi aşağıdaki model esas 
alınarak incelenmiştir.  

 
Yijkl =µ+ai+bj+ck+eijkl..........................................(1) 
 
 

Burada; 
Yijkl : ijk grubundaki l. İneğin üzerinde durulan 

özelliği (305-gün süt verimi, laktasyon süresi, kuruda 
kalma süresi, gebelik süresi, servis periyodu , 
buzağılama aralığı, ilkine buzağılama yaşı) 

µ : populasyon ortalamasına ilişkin katsayı, 
ai: buzağılama yılının etkisi (i= 90, ...,2000),  
bj: buzağılama mevsiminin etkisi (j= 1,...,4), 
ck: laktasyon sırasının etkisi (k=1,...5),  
eijkl : tesadüfi çevre faktörlerinin etkisi 

(hata,N(0,δ2
e)) 

Gerçek süt verimi söz konusu olduğunda 
yukarıdaki modele laktasyon süresi sürekli varyasyon 
gösteren bir değişken olarak eklenmiştir. Bu durumda 
model ; 

Yijkl =µ+ai+bj+ck+ bxy (X ijkl - X )+eijkl.....................(2) 
 

olmuştur. Burada (1) sayılı modelde yer almayan; bxy : 
süt veriminin laktasyon süresine göre regresyon 
katsayısını, Xijkl : ijkl alt grubundaki l. İneğin laktasyon 

süresini, X : sürünün laktasyon süresi ortalamasını 
ifade etmektedir. Grup sayısının çok olmasının bir 
karışıklığa yol açması kaygısıyla farklı grupların 
işaretlenmesi tercih edilmemiş, sadece gruplar arası 
farklık belirtilmiştir. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Döl Verimi Özellikleri 
 
Döl verimi hayvanın üreme kapasitesi olarak bilinir 

ve hayvanın belirli aralıklarla ve problemsiz gebe 
kalması ve yavrulayabilmesi ile alakalı özellikleri içine 
alır. Sığır yetiştiriciliğinde döl verimi, hem bir bölgede 
yeni yetiştirilmeye başlanan ırkların adaptasyon 
kabiliyetlerinin iyi bir ölçüsü ve hem de diğer bir çok 
verimle olan doğrusal ilişkisi dolayısıyla verimliliğe 
etkili, önemli bir faktördür (Özçelik ve Arpacık 2000). 
Bu çalışmada üzerinde durulan döl verim 
özelliklerinden buzağılama yaşı, buzağılama aralığı, 
servis periyodu ve gebelik süresine ait tanımlayıcı 
bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca bu özelliklerden 
buzağılama yaşına ait tanımlayıcı değerler, laktasyon 
sırası esas alınarak Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1. Buzağılama Yaşı, Aralığı, Servis Periyodu ve 
Gebelik Süresine Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

 n X ±S x  Min Max 

İlk Buzağılama Yaşı (ay) 232 29,50 ± 0,23 22 40 
Buzağılama Aralığı (gün) 410 372,4 ± 2,11 310 536 
Servis Periyodu (gün) 410 87,40 ± 2,13 22 261 
Gebelik Süresi (gün) 642 284,9 ± 0,40 213 300 

 
İlk buzağılama yaşının optimum seviyede tutulması 

hayvandan elde edilecek verimin maksimum olması 
açısından oldukça önemlidir. Sığır yetiştiriciliğinde 
ilkine buzağılama yaşı, ırk, bakım, besleme, idare gibi 
faktörlerden etkilenmekte ve sığırın ilk buzağısını 24-
30 aylık yaşta doğurması normal olarak kabul 
edilmektedir (Kumlu ve Akman 1999, Akman ve ark. 
2001). French ve ark. (1966) İlkine buzağılama yaşını 
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İsviçre Simmental’lerinde 30-36 ay, Alman 
Simmental’lerinde 27-30 ay olarak bildirmişlerdir. Kunzi 
ve ark. (1996) ve Schmitz (1998) İsviçre’de yaptıkları 
çalışmalarda ilk buzağılama yaşını sırasıyla 30 ve 30,5 
ay olarak tespit etmişlerdir. Tümer ve ark. (1985) ise 
Ege Bölge Zirai Araştırma Enstitüsünde yürüttükleri bir 
çalışmada bu süreyi 30.51±0.616 olarak 
bildirmektedirler. Bu çalışmada ise ilkine buzağılama 
yaşı  29,5±0,23 olarak tespit edilmiş olup bildirilen 
sınırlar içerisindedir. 

 

Tablo 2. Laktasyon Sırasına Göre Buzağılama 
Yaşına Ait Tanımlayıcı Değerler (Ay) 

Laktasyon 
sırası 

n X ±S x  Min. Max. 

1 232 29,5±0,23 22 40 
2 184 42,0±0,29 35 52 
3 118 54,2±0,38 40 64 
4 66 66,0±0,60 50 76 
5 42 79,4±0,88 63 88 

Toplam 642    
 

Tablo 2 incelendiğinde ilk doğumdan sonraki 
doğumların bir önceki doğumdan ortalama 12 ay 
sonra gerçekleştiği görülmektedir. Dört ve 5. doğum 
arasındaki sürenin diğer doğum aralıklarına oranla 
uzun olması hayvanlarda üreme fonksiyonunda 
görülen aksamalardan kaynaklandığı düşünülebilir. 
Nitekim genel olarak buzağılama aralığı 372,4±2,11 
gün ve bunu belirleyen bir faktör olarak servis 
periyodu ise 87,4±2,13 gün olarak belirlenmiştir 
(Tablo 1). Buzağılama aralığı İsviçre’de yapılan 
çalışmalarda (Schmitz 1998) 374-382 arasında 
değişirken bu değer  Polonya’da 391-398 arasında 
olduğu görülmektedir (Polanski et al. 1995). Bu 
değerler Kazova Tarım İsletmesin de elde edilen 
değerler ile paralellik göstermektedir. Türkiye’de 
yapılan çalışmalarda ise buzağılama aralığı ve servis 
periyodu için belirlenen değerler İlaslan ve ark. 
(1978) tarafından Kars Deneme ve Üretme 
İstasyonunda 439.2 ve 153.6 gün ve Tümer ve ark. 
(1985) tarafından ise 408.43±7.699 ve 117.10±6.096 
gün olarak bildirilmektedir. Erzurum’da iki farklı grup 
(yurtdışından ithal edilenler, İşletmede doğanlar) 
hayvanda yapılan değerlendirmede elde edilen 
buzağılama aralığı 1. grup için 436 gün 2. grup için 
ise 437 gün bulunmuştur (Özhan ve ark. 1995). 
Bildirilen bu değerler bu çalışmadan elde edilen 
değerlerden yüksektir. Aynı işletmede 1990-1992 
yıllarında tutulan kayıtlara dayanan çalışmada 
(Deliömeroğlu ve ark. 1996) ise buzağılama aralığı 
394,6 gün olarak bulunmuş olup geçen süre 
içerisinde hayvanların sevk ve idaresinde bir 
iyileşmenin olduğu söylenebilir.  

 
Döl verimine etkili faktörler 
 
Döl verim özelliklerinde etkileri incelenen 

faktörlere ait en küçük kareler ortalamaları Tablo 
3’de verilmiştir. İncelenen faktörlerden buzağılama 
yılı ve mevsiminin, gebelik süresi hariç diğer 

incelenen döl verim özelliklerine olan etkisi önemli 
bulunurken, laktasyon sırasının etkisi ise bütün 
özelliklerde önemsiz bulunmuştur. 

Buzağılama aralığı ve servis periyodu 1991 
yılında oldukça yüksek iken daha sonraki yıllarda 
makul seviyelere çekilmiştir. Bunun sebebi 
hayvanların yeni çevrelerine adaptasyon süreçlerinin 
bir sonucu olabilir. 1993-1994 yıllarında ise servis 
periyodu dolayısıyla buzağılama aralığında bir artış 
görülmektedir. Bunun kesin bir delil olmamakla 
birlikte işletmedeki sevk ve idareden kaynaklanan bir 
problem olabileceği düşünülebilir. Nitekim 1993-1994 
yıllarındaki problemler 1995 yılında ilk buzağılama 
yaşında (Tablo 3) etkisini göstermiş ve 33,21±0.49 
olarak belirlenmiş olup diğer yıllara göre (27,24 ile 
30,2 ay arasında değişmektedir) önemli derecede 
yüksektir (P<0,01).  

Buzağılama mevsiminin gebelik süresine bir 
etkisinin olmadığı (P<0,05), ancak Eylül-Kasım 
döneminde yavrulayan hayvanların daha uzun servis 
periyodu ve buzağılama aralığına sahip olurlarken 
Aralık-Şubat döneminde yavrulayan hayvanların ise 
daha kısa servis periyodu ve buzağılama aralığına 
sahip olduğu görülmektedir (Tablo 3). Bu durum 
gebe kalma dönemlerinde hayvanların 
kızgınlıklarının iyi takip edilememesi ve bakım-
besleme şartlarının iyi olmasından ileri gelebilir. 
Araştırmada gebelik süresi için bulunan ortalama 
değer (284,9±0,40) Tümer ve ark. (1985) tarafından 
bildirilen değerden (287,05±0,448) daha düşük 
bulunmuştur. 

 
Süt verimi özellikleri 
 
Süt verim özelliklerine ait tanımlayıcı bilgiler 

Tablo 4’de verilmiştir. Laktasyon süresinin genel 
olarak diğer ırklardan ve bu ırk için Türkiye’de 
bildirilen değerlerden daha düşük olduğu, ancak 305 
günlük standart laktasyon süresine de oldukça yakın 
olduğu görülmektedir. Bu durum genel olarak işletme 
de sevk ve idarenin iyi olduğu ancak gebelik 
süresinin diğer kültür ırklarına nazaran 3-4 günlük 
uzunluğundan dolayı laktasyon süresinde meydana 
getirdiği azalmadan kaynaklanmaktadır. 

Simmentallerin anavatanı olan İsviçre’de 1978 
yılında ortalama süt verimleri 4605 kg (Hari and 
Jenni 1979) daha sonraki çalışmalarda ise bunun 
5811 ile 5971 kg arasında olduğu (Schmitz 1998, 
Rycken 1997, Schmitz 1996) ve Polonya’da yapılan 
bir çalışmada ise (Tarkowski et al. 1994) 4332 kg 
olduğu bildirilmektedir. Rusya’ da yapılan bir 
araştırmada ise gerçek süt veriminin 8517 kg olduğu 
bildirilmiştir (Kasatkin 1970). Araştırmaya konu 
Simmental ırkı ineklerin gerçek ve düzeltilmiş süt 
verimleri bu ırk için Türkiye’de bildirilen sınırların 
üzerindedir. Bu ırk için bildirilen gerçek ve düzeltilmiş 
süt verimleri sırasıyla Karacabey Harasında 2350 ve 
2620 kg (Alpan ve ark. 1976), Ege Bölgesi Zirai 
Araştırma Enstitüsünde 3559,69 ve 3518,14 kg 
(Tümer ve ark. 1985), 1990-1992 yılarında Kazova 
Tarım İşletmesinde ise bu değerler 3044 ve 3037 kg 
olarak bulunmuş (Deliömeroğlu ve ark. 1996). Kars 
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Deneme ve Üretme İstasyonunda ise gerçek süt 
verimi 2324,5-2805,4 kg arasında (İlaslan ve ark. 
1978) olduğunu bildirmişlerdir. Erzurum da yapılan 
başka bir araştırmada ise gerçek süt verimi ve 305 
gün süt verimi sırasıyla 2862 kg, 2683 kg  olarak 
tespit edilen değerler (Uğur ve ark. 1995), bu 
çalışmadan düşük bulunmuştur. Elde edilen bu 

değerler Genel olarak, bu işletmede yetiştirilen 
Simmental ırkının süt veriminin Avrupa 
ülkelerdekinden düşük ancak Türkiye’ye ilk 
getirildikleri yıllardakinden çok daha fazla olduğu 
görülmektedir. Süt verimindeki bu artışta, yıllar itibari 
ile bakım, besleme ve çevre şartlarındaki 
iyileşmelerin  etkisi olduğu söylenebilir.  

 
Tablo 3. Döl Verim Özelliklerine Ait En Küçük Kareler Ortalamaları 

 Servis periyodu Buzağılama aralığı Gebelik süresi İlk buzağılama yaşı 
  Buzağılama yılı n P<0.01 n P<0.01 n P>0.05 n P<0.01 

90 - - - - 9 282,1±3,46 9 29,44±1,01 ab 
91 9 142,4±13,98 c 9 426,0±13,84 d 9 284,2±3,45 - - 
92 10 90,3±13,23 a 10 373,7±13,10 ab 31 286,0±1,91 21 27,24±0,66 a 
93 26 95,2±  8,35 ab 26 381,2±  8,27 bc 45 286,9±1,56 19 27,90±0,70 ab 
94 43 111,8±  6,29 b 43 397,2±  6,23 c 48 285,4±1,47 5 30,20±1,36 b 
95 34 89,2±  7,08 ab 34 376,5±  7,01 abc 72 283,4±1,25 38 33,21±0,49 c 
96 59 84,8±  5,65 a 59 370,3±  5,59 ab 84 286,3±1,15 25 29,36±0,61 ab 
97 62 88,8±  5,35 a 62 375,4±  5,30 ab 91 286,9±1,09 29 28,79±0,57 ab 
98 62 72,7±  5,34 a 62 355,5±  5,29 a 99 284,0±1,05 37 28,49±0,50 ab 
99 86 89,8±  4,78 ab 86 372,9±  4,73 ab 127 283,5±0,98 41 29,00±0,48 ab 
00 19 84,1±  9,48 a 19 368,8±  9,38 abc 27 283,7±1,98 8 30,25±1,08 b 

         
Buzağıl. mevs. n P<0.01 n P<0.01 n P>0.05   

1 118 81,5±4,36 a 118 367,0±4,32 a 187 285,7±0,92   
2 113 93,7±4,34 b 113 380,1±4,29 b 174 285,7±0,88   
3 93 97,2±4,91 bc 93 380,5±4,86 b 132 283,6±1,05   
4 86 107,3±5.11 c 86 391,4±5,06 b 149 284,1±1,04   

         
Laktasyon sır. n P>0.05 n P>0.05 n P>0.05   

0-1 - -  - 232 284,5±0,78   
1-2 184 93,30±3,53 184 379,1±3,49 184 285,3±0,87   
2-3 118 90,50±4,27 118 374,3±4,23 118 283,7±1,07   
3-4 66 95,90±5,41 66 380,3±5,35 66 284,3±1,34   
4-5 42 100,0±6,70 42 385,4±6,64 42 286,0±1,65   

Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir. 

 
Laktasyon süresi için bulunan 299± 1.3 günlük 

değeri, yurt içinde bildirilen, sırasıyla 276, 280, 283 ve 
291 gün değerlerinden (İlaslan ve ark. 1978, Alpan ve 
ark. 1976, Deliömeroğlu ve ark. 1996, Akbulut 1998) 
daha yüksek, Uğur ve ark. (1995) bulduğu 305.3 gün 
değerinden daha düşük bulunmuştur. Aynı değerler 
ise bazı yabancı araştırıcıların (İvanov 1978a, 1978b, 
Rycken 1997) bildirdikleri 272, 273, 298 gün aralığına 
sahip değerlerden yüksek, diğer bazı araştırıcıların 
bildirdiği 303-339 değerlerinden ise düşük 
bulunmuştur (Brinzej ve Rostija 1976, Panic ve ark. 
1985).  

Tablo 4. Süt Verim Özellikleri Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

 n X ±S x  Min Max 

Süt Verimi 642 4196 ± 42,4 2015 9521 
Düzeltilmiş Süt Verimi 642 4111 ± 39,3 2015 8759 
Laktasyon Süresi 642 299  ± 1,3 220 500 
Kuruda Kal. Sür. (gün) 410 72  ± 1,7 4 223 

 
Gebe ineklerin bir sonraki laktasyon dönemi için 

hazırlanmaları ve yavrunun gebeliğin son aylarına 
doğru artan besin maddesi gereksinimlerini 
karşılamak üzere doğumdan 45-60 gün önce kuruya 

çıkarılmaları gerekmektedir. Bu sürenin kısalması 
gelecek laktasyonlardaki verimi düşüreceği gibi, 
uzaması ise laktasyon süresinin kısalmasına sebep 
olur. Kuruda kalma süresi bu sürüde 72±1,7 gün 
olarak tespit edilmiş olup bu bilgiler de senede bir 
yavru ve optimum laktasyon süresi (305 gün) hedefine 
oldukça yaklaşıldığını göstermektedir.  
 

Süt verimine etkili faktörler 
 
Gerçek süt verimi üzerine laktasyon sırası 

(P<0.01), buzağılama yılı (P<0.01), buzağılama 
mevsimi (P<0.05)  ve laktasyon süresi (P<0.01) etkisi 
önemli olurken, 305-gün süt verimi üzerinde ise 
buzağılama yılı ve laktasyon sırasının etkisi önemli 
(P<0.01) bulunmuştur. Laktasyon süresine ise sadece 
buzağılama yılının etkili olduğu (P<0.01) tespit edilmiş 
olup bu faktörlere göre hesap edilen en küçük kareler 
ortalaması Tablo 5 de verilmiştir. İlk laktasyonundaki 
ineklerin süt veriminin düşük olduğu daha sonraki 
laktasyonlar da artışın devam ettiği ancak üçüncü 
laktasyonlardan sonraki artışın önemli olmadığı 
(P>0,05) görülmüştür (Tablo 5; Şekil 2). Laktasyon 
sırası ise laktasyon süresinde herhangi bir değişim 
meydana getirmemiştir (P>0,05).  



 
 
 
 
Hayvancılık Araştırma Dergisi (2003) 13, 1-2:  40-46                                        Kazova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Simmental.... 
 

 44

 
 
Tablo 5. Süt Verimi, 305-Gün Süt Verimi, Laktasyon Süresi ve Kuruda Kalma Süresine Ait En Küçük Kareler Ort. 
 

 n Süt verimi 305-gün Süt 
verimi 

Laktasyon 
süresi 

n Kuruda kalma 
süresi 

Buzağılama yılı  P<0.01  P<0.01  P<0.01   P<0.01 
90 9  3152±251,5 b  3651±260,6 b  365,0±11,52 c - - 
91 9  3888±244,2 bc  3822±259,7 cd  299,9±11,48 b 9  62,2±11,74 a 
92 31  3524±135,4 b  3521±143,9 b  306,1±06,36 b 10  68,8±11,11 a 
93 45  2933±110,4 a  2934±117,4 a  302,1±05,19 b 26  77,4±07,02 ab 
94 48  3298±104,4 b  3338±110,8 bc  305,9±04,90 b 43  92,4±05,29 b 
95 72  4249±088,3 cd  4224±093,9 de  301,8±04,15 b 34  71,5±05,94 ab 
96 84  4435±081,3 de  4398±086,7 ef  298,6±03,84 b 59  68,7±04,74 a 
97 91  4710±077,3 de  4609±082,1 f  295,2±03,63 b 62  72,9±04,49 ab 
98 99  4804±074,8 e  4704±079,4 f  301,9±03,51 b 62  61,1±04,49 a 
99 127  4883±069,4 e  4693±073,7 f  295,6±03,26 b 86  73,5±04,02 ab 
00 27  4879±141,6 de  4455±148,9 ef  274,6±06,58 a 19  78,4±07,96 ab 

       
Buzağıl. mev.  P<0,05  P>0,05  P>0.05   P>0.05 

1 187  4113±65,7 b  4074±69,8   303,7±3,09 118  66,8±3,66 
2 174  4027±62,7 a  3982±66,6  303,2±2,94 113  71,2±3,64 
3 132  3940±74,7 a  3921±79,2  306,5±3,50 93  73,5±4,12 
4 149  4193±74,1 b  4149±78,7  303,6±3,48 86  79,3±4,29 

       
Lakt. sırası  P<0,01  P<0,01  P>0.05   P>0.05 

0-1 232  3566±055,7 a  3528±059,2 a  303,7±2,62 - - 
1-2 184  3907±061,9 b  3881±065,7 b  304,7±2,91 184  73,1±2,97 
2-3 118  4150±075,8 c  4092±080,6 c  302,1±3,56 118  71,6±3,59 
3-4 66  4316±095,2 cd  4304±100,9 cd  308,1±4,46 66  74,3±4,54 
4-5 42  4404±116,8 d  4354±124,2 d  302,7±5,49 42  71,8±5,63 

       
Laktasyon Sür.  P<0,01     
bxy  13,74± 0,850     

Aynı sütunda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemlidir. 
 
 
 

 
Döl veriminin aksine süt verimine buzağılama 

mevsiminin etkisi tespit edilmiş olup sonbaharda 
yavrulayan ineklerin diğer mevsimde yavrulayanlara 
oranla daha yüksek süt verdiği yazın yavrulayanların 
ise en düşük süt verimine sahip olduğu görülmektedir 
(Şekil 3). Laktasyon süresinde ise mevsime bağlı bir 
varyasyon yoktur. Süt veriminin bu ırkın 
yetiştiriciliğinin ilk başladığı yıllarda düşük olduğu 
ancak yıldan yıla ilerlemenin sağlandığı görülmektedir 
(Tablo 5; Şekil 1). 1993-1994 yıllarında doğuran 
ineklerin, o yıllar için beklenen süt verimini 
sağlayamadıkları tespit edilmiş olup buda yine aynı 
yıllarda tespit edilen uzun servis periyodu ve 
buzağılama aralığından kaynaklandığı gibi sevk ve 
idaredeki problemlerden de etkilenmiş olabilir. 
Laktasyon süresine ise sadece buzağılama yılları 
arasındaki varyasyonun etkili olduğu belirlenmiş olup 
bu etki 1990 yılındaki yüksek laktasyon süresinden 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

 

SONUÇ 

Kazova Tarım İşletmesinde yetiştirilen Simmental 
sürüsünde servis periyodu ve buna bağlı olarak 
buzağılama aralığı normale yakın bulunmuştur. Bu 
durum işletmedeki sürü yönetiminin genel olarak iyi 
yapıldığı ancak bazı yıllar problemler olduğu hakkında 
bilgi vermektedir. Ayrıca süt verim özelliklerine ait elde 
edilen değerler de bunu desteklemektedir. 1993-1994 
yıllarında döl ve süt veriminde dikkat çekici bir düşüş 
tespit edilmiş olup bu olumsuzluğun daha sonraki 
yıllarda düzeltildiği görülmektedir. Bu araştırma 
sonuçları Kazova Tarım İşletmesinde yetiştirilen 
Simmental sığırların Türkiye şartları için iyi bir 
damızlık materyal olduğunu göstermektedir. 
Yetiştirilmeye başlandığı yıllardan buyana verimde 
düzenli bir artış sağlandığı ve bu iyileşmenin düzenli 
sürü yönetimiyle ilerleyen yıllarda da devam ettirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir. 
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       The effects of different maturity stages on 
some agronomic traits and digestible dry matter 
yields of four corn cultivars 
 

 
 
       SUMMARY 
 

The objective of this study was to evaluate the effects 
of different maturity stages (silk, milk and dough stages) on 
agronomics traits and digestible dry matter yields of four 
corn cultivars (Frassino, Rx-947, Arifiye and 33.94). This 
study was conducted in 1999 and 2000 year at the field of 
Van Agricultural Height School. The experimental design 
was a randomized complete block with three replications. 

In the study, considerable differences were found 
among both maturity stages and corn cultivars from the 
point of agronomic traits and digestible dry matter yields. 
In general,  plant height, green herbage yield, dry matter 
yield and crude protein yield, digestible dry matter yield  
and ear ratio increased, but stalk, leaf and crude protein 
ratio decreased with increasing maturity. Plant height had 
(202.5 cm and 241.7 cm), green herbage yield (5306.5 
kg/da and 6230.6 kg/da), dry matter yield (1086.9 kg/da 
and 1838.0 kg/da), stem ratios (% 50.6 and % 45.36), leaf 
ratio (% 27.07 and % 21.90), ear ratio (% 22.23 and % 
32.73), crude protein ratio (% 8.03 and % 6.84), crude 
protein yield (87.19 kg/da and 124.80 kg/da), digestible dry 
matter yield (881.26 kg/da and 1294.21 kg/da) at silk and 
dough stages, respectively.  

The digestible matter yields of Frassino 1318.07 kg/da 
and 1370.01 kg/da, Rx-947  993.74 kg/da and 987.83 kg/da 
and 33.94 1389.0 kg/da and 1381.29 kg/da cultivars had at 
silk stage and dough stages, respectively, but Arifiye 
variety had the highest digestible DM yield (1437.71 kg/da) 
at dough stage. In conclusion, while silk stage or dough 
stage seemed to be the best harvesting stage for Frassino, 
Rx-947 and 33.94 varieties, dough stage seemed to be the 
best harvesting stage for Arifiye variety based on digestible 
DM yields. 
 
       KEY WORDS: Corn cultivars, maturity stage, 
agronomic traits and digestible dry matter yield. 
 

       ÖZET 
 

Bu araştırmada, püsküllenme, süt olum ve hamur olum 
dönemlerinin dört mısır varyetesinin (Rx-947, 33.94, 
Frassino ve Arifiye) agronomik özelliklerine ve 
sindirilebilir kuru madde verimlerine olan etkileri 
incelenmiştir. Araştırma, 1999 ve 2000 yıllarında Ziraat 
Meslek Lisesi tarla alanlarında, bölünmüş parseller deneme 
desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuş ve 
yürütülmüştür.  

Araştırmada,  hem olum dönemleri  ve hem de çeşitler 
arasında verim ve agronomik özellikler açısından önemli 
farklılıklar bulunmuştur.  Püsküllenme ve hamur olum 
dönemlerinde sırasıyla bitki boyu (202.5 cm ve 241.7 cm), 
yaş ot verimi (5306.5 kg/da ve 6230.6 kg/da), kuru ot 
verimi (1086.9 kg/da ve 1838.0 kg/da), sap oranı (% 50.60 
ve % 45.36), yaprak oranı (% 27.07 ve % 21.90), koçan 
oranı (% 22.23 ve % 32.73), ham protein oranı (% 8.03 ve 
% 6.84), ham protein verimi (87.19 kg/da ve 124.80 kg/da), 
sindirilebilir kuru madde verimi (881.26 kg/da ve 1294.21 
kg/da) olarak bulunmuştur. 

Birim alandan elde edilen sindirilebilir kuru madde 
verimleri Arifiye’de 1437.71 kg/da olarak  en yüksek 
hamur olum döneminde, sırasıyla Frassino için 1318.07 
kg/da ve 1370.01 kg/da, Rx-947 için 993.74 kg/da ve 
987.83 kg/da ve 33.94 için 1389.60 kg/da ve 1381.29 kg/da 
olarak süt olum ve hamur olum dönemlerinde elde 
edilmiştir. Araştırmada, birim alandan elde edilen 
sindirilebilir kuru madde miktarı esas alındığında, Frassino, 
Rx-947 ve 33.94 çeşitlerinin süt olum veya hamur olum 
dönemlerinde, Arifiye çeşidinin ise hamur olum döneminde 
hasat edilmesinin  uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 
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GİRİŞ 
 
Türkiye’nin coğrafi konumu, iklim koşulları, bitkisel 

üretim deseni ve doğal yapısı, hayvansal üretimin 
geliştirilmesi için oldukça elverişli olmasına rağmen, 
mevcut populasyonunun ırk özellikleri ve yeterli 
şekilde beslenememeleri nedeniyle hayvanların verim 
seviyeleri oldukça düşük düzeyde kalmıştır (Alçiçek 
ve ark. 1985).  

Kaliteli kaba yem açığı birim hayvan başına alınan 
verimin düşük olmasının en önemli sebeplerinden 
biridir. Ülke bazında tüm kaba yem kaynaklarının 
değerlendirildiğinde, mevcut hayvanlarımızın  yaşam 
ve verim paylarının yetersiz olduğu, sindirilebilir 
protein yönünden 655.881 ton’luk bir açık söz konudur 
ki hayvancılığımızın esas sorunu da buradan 
kaynaklanmaktadır (Büyükburç 1996).  

Silo yemi üretiminde bir çok silajlık yem bitkisi 
olmasına karşın, birim alandan çok fazla yeşil aksam 
vermesi, silaj yapımına uygunluğu ve besleme 
değerinin yüksek olması açısından mısır ve sorgum 
türleri ön plana çıkmaktadır (Undersander ve ark. 
1990).   

Tüm hayvan türleri için mükemmel bir yem 
maddesi olan mısırın ham selüloz miktarı düşük, 
sindirilebilir besin maddeleri ve metabolize olabilir 
enerji düzeyi çok yüksektir. Bu bakımdan  çok önemli 
bir enerji yemi özelliğine sahiptir (Ergün ve ark. 2002).  

İptaş ve ark. (1997), süt olum devresinde hasat 
ettikleri mısır, sorgum, sudanotu ve melez 
bitkilerinden sırasıyla; 7200.1, 6567.1,  7311.2 ve 
10186.5 kg/da yeşil ot elde edildiğini, silajlık mısırda 
çiçeklenme öncesi % 15.07 olan kuru madde 
oranının, süt olumda % 24.36’ya çıktığını, en yüksek 
koçan oranının (% 41.50)  Rx-788 çeşidinden, en 
düşük koçan oranının (% 30.20) ise Arifiye çeşidinden 
alındığını bildirmişlerdir. 

Turan ve Yılmaz (2000), Van sulu koşullarında 
bazı silajlık mısır çeşitlerinden ana ürün ekiminde 
ortalama 5704.5 kg/da yeşil ot ve 1483.0 kg/da kuru 
ot; ikinci ürün ekiminde ise 7403.2 kg/da yeşil ot ve 
1617.9 kg/da kuru ot elde ettiklerini bildirmişler, gerek 
hasıl ve gerekse  silaj kalitesi açısından P-3335 ve 
Frassino çeşitlerini önermişlerdir. 

Deniz ve ark. (2001)’de farklı olum dönemlerinde 
hasat ettikleri mısır varyetelerinin besin madde 
içerikleri ile silaj kalitesi ve birim alandan üretilen 
sindirilebilir kuru madde miktarını belirlemek amacıyla 
yaptıkları bir çalışmada, olum dönemlerinin 
ilerlemesine bağlı olarak, hasılların kuru madde ve 
organik madde düzeylerinin arttığını, NDF ve ADF 
düzeylerinin azaldığını, ham protein düzeyinin ise 
varyetelere göre farklılık gösterdiğini, sindirilebilir kuru 
madde miktarlarının olum dönemlerine ve çeşitlere 
göre değiştiğini bildirmişlerdir.  

Geniş koşullara adapte olmuş ve üretimi yapılan 
pek çok mısır tipleri vardır. Ancak birim alandan 
maksimum verim ve hazmolabilir besin maddesini 
sağlayan  silajlık mısır tarımı  hayvancılıktaki yerini 
tam olarak alamamıştır (Akdemir ve ark. 1997).  

Mevcut çalışmada, Van bölgesi sulu koşullarına 
uygunluğu tespit edilmiş olan mısır varyetelerinin farklı 
olum dönemlerindeki agronomik özellikleri ile birim 

alandan üretilen sindirilebilir kuru madde verimlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır 

       
MATERYAL ve METOT 
 
Araştırma, Van Ziraat Meslek Lisesi’nin tarla 

arazilerinde 1999 ve 2000 yıllarında yürütülmüş ve 
deneme materyali olarak dört mısır çeşidi (Rx-947, 
33.94, Frassino ve Arifiye)  kullanılmıştır.  

Deneme bölünmüş parseller deneme desenine 
göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuş, çeşitler ana, 
biçim zamanları ise alt parsellere konulmuş olup, 
16000 bitki/da bitki sıklığında ekilmiştir (Yılmaz 1999). 
Fosforlu gübrenin tamamı (8 kg/da P2O5) ve toplam 
azotun (16 kg/da N) yarısı ekimle birlikte, azotun 
kalan  yarısı ise bitkiler 40-45 cm boylandığında 
verilmiş olup, yabanı ot mücadelesi çapayla 
yapılmıştır.  

Bitkiler püsküllenme, süt olum ve  hamur olum 
dönemleri olmak üzere, üç farkı devrede hasat 
edilmiştir.  Her parselin toplam yaş ağırlığı 
belirlendikten sonra şansa bağlı olarak seçilen 20 bitki 
üzerinden bitki boyu, sap ağırlığı, yaprak ağırlığı, 
koçan ağırlığı ve koçan sayısı belirlenmiş olup oranlar 
bu değerler üzerinden yapılmıştır. Her parselden  
yaklaşık 1500 g numune alınarak önce gölgede daha 
sonra 68 oC’ ye ayarlı fırında sabit ağırlığa gelinceye 
kadar kurutulmuş, kuru ot verimleri ve İn vitro KM 
sindirilebilirlilikleri bu değerler üzerinden yapılmıştır. 
Ham protein  oranları  ise Wendee Analiz Yöntemine 
göre, Kjeldahl cihazında analiz sonucu  bulunan  azot 
miktarı  6.25 katsayısı ile çarpılarak hesap edilmiştir 
(Akyıldız 1984). 

Çeşitlere ait ot örneklerinin in vitro KM 
sindirilebilirlikleri Marten ve Barnes (1980) tarafından 
modifiye edilmiş olan Tilley ve Terry (1963)’nin tarif 
ettiği iki fazlı yönteme göre yapılmıştır. Bu amaçla, 
kuru yonca tüketen, rumen fistüllü koç rumen 
inokulant donürü olarak kullanılmıştır. Rumen sıvısı,  
rumen sondası yardımıyla alındıktan sonra dört kat 
gazlı bezden süzülerek kullanılmıştır. Kontrol olarak 
daha önce sindirilebilirliği klasik sindirimle belirlenmiş 
olan yonca  her sette 3 adet kullanılmış ve sonuçlar 
bu kontrollere göre düzeltilmiştir.  

Sindirilebilir kuru madde miktarı, bir dekardan elde 
edilen toplam kuru madde miktarının, mısır çeşitlerinin 
in vitro kuru madde sindirilebilirlik değerlerinin 
çarpılmasıyla hesap edilerek bulunmuştur.  

Denemede elde edilen verilerin istatistiksel 
değerlendirmesinde varyans analizi, gruplar 
arasındaki farklılığın belirlenmesinde ise Duncan testi 
(Steel ve Torrie, 1980) uygulanmıştır. Bu amaçla SAS 
paket programı (SAS 1985) kullanılmıştır. 

 
BULGULAR 
 
Farklı dönemlerde biçilen mısır çeşitlerinin  2 yıllık 

ortalama agronomik özellikleri, ham  protein oranı  ve 
sindirilebilir kuru madde verimleri Tablo 1’de topluca 
verilmiş olup bitki boyu, yaş ve kuru ot verimi, sap 
oranı, yaprak oranı, koçan oranı, ham protein oranı, 
ham protein verimi ve sindirilebilir kuru madde 
verimleri ise Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Bitki Boyu (cm) 
 
İki yıllık ortalama sonuçlara göre, bitki boyu 

üzerine yılların etkisi önemli, çeşitlerin ve biçim 
dönemlerinin çok önemli olduğu gözlenmiş olup 
interaksiyonlar ise önemsiz bulunmuştur. En düşük 
bitki boyu (202.5 cm)  beklenildiği gibi püsküllenme 
döneminde elde edilmiş, bunu artan oranda süt olum 
(233.2 cm) ve hamur olum (241.7 cm) dönemleri 
izlemiş olup, son iki dönem arasındaki fark önemli 
olmamıştır (P>0.05; Tablo 1 ve Şekil 1-a). Çeşitlerin 
bitki boyları 217.8 - 242.9 cm arasında değişmiş, en 
yüksek bitki boyu (242.9 cm) ile Arifiye çeşidinden 
elde edilmiş olup diğer çeşitlerin bitki boyları arasında 
fark önemsiz bulunmuştur (P>0.05).  

 
Yaş Ot Verimi (kg/da) 
 
Yılların, biçim dönemleri ve çeşitlerin  yaş ot verimi 

üzerine etkisi çok önemli, interaksiyonları ise önemsiz 
bulunmuştur (Tablo 1).  En yüksek yaş ot verimi süt 
olum ve hamur olum dönemlerinde sırasıyla 6093.7 
ve 6230.6 kg/da olup aynı verim grubunu oluşturmuş 
ve aralarındaki fark önemli bulunmamıştır (P>0.05). 
Arifiye çeşidi ise 6577.0 kg/da yaş ot verimiyle diğer 
çeşitlerden yüksek bulunmuştur (P<0.05).  

 
Kuru Ot Verimi (kg/da) 
 
Tablo 1’den de görüleceği gibi kuru ot verimleri 

üzerine yıl, hasat dönemleri ve çeşitlerin etkisi çok 
önemli, bunların interaksiyonları ise yıl x biçim dönemi 
hariç önemsiz bulunmuştur. En yüksek kuru ot verimi 
1838.0 kg/da ile hamur olum döneminde 
gerçekleşmiş, bunu sırasıyla 1612.7 kg/da ve 1086.9 
kg/da ile süt olum ve püsküllenme dönemleri izlemiş 
olup aralarındaki fark istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur (P<0.05). İki yıllık ortalama kuru ot verimi 
bakımından (1627.9 kg/da) Arifiye ilk sırada yer 
alırken, bunu 1598.1 ve 1583.2 kg/da ile 33.94 ve 
Frassino çeşidi izlemiş olup istatistiksel olarak 
aralarında fark  bulunamamıştır (P>0.05). 1240.9 
kg/da kuru ot verimi ile Rx-947 diğer çeşitlerden 
düşük bulunmuştur. 

  
Sap Oranı (%) 
 
Kuru ot veriminde olduğu gibi sap oranı üzerinde 

yılların, hasat dönemleri ve çeşitlerin etkisi çok önemli, 
bunların interaksiyonları ise önemsiz bulunmuştur 
(Tablo 1 ve Şekil 1-c). Püsküllenme döneminde elde 
edilen sap oranı % 50.60 ile ikinci ve üçüncü biçim 
zamanı olan süt olum ve hamur olum dönemlerinden 
daha yüksek bulunmuştur (P<0.05). Arifiye ve Rx-947 
çeşitlerine ait sap oranları sırasıyla % 53.19 ve 52.39,  
Frassino ve 33.94 çeşitlerinde  sırasıyla % 42.82 ve 
39.95 olarak belirlenmiştir. Frassino ve Arifiye 
çeşitlerinin sap oranlarında olum dönemlerinin 
ilerlemesiyle biraz düşüş, 33.94 çeşidinde ise biraz 
artış gözlenmiştir. 

 
 
 

Yaprak Oranı (%) 
 
Yıl ve biçim dönemlerinin yaprak oranları üzerine 

etkisi çok önemli, çeşitlerin etkisi ve interaksiyonlar ise 
önemsiz bulunmuştur. En yüksek yaprak oranı  % 
27.07 oranıyla  püsküllenme döneminde olup, bunu 
azalan oranda süt olum ve hamur olum dönemleri 
takip etmiş ve  sırasıyla % 24.08 ve % 21.90 olarak 
bulunmuştur. Çeşitlerin yaprak oranları birbirine çok 
yakın olmuştur (Tablo 1, Şekil 1-d). 

 
Koçan Oranı (%) 
 
Koçan oranı üzerine yılların etkisi önemli, biçim 

dönemi ve çeşitlerin etkisi  çok önemli bulunmuş,  
bunların interaksiyonları ise etkili olmamıştır (Tablo 1 
ve Şekil 1-e). Koçan oranı, püsküllenme döneminden 
hamur olum dönemine doğru  giderek artış göstermiş  
ve sırasıyla % 22.23, 30.69 ve 32.73 olarak 
saptanmış, ancak süt olum ve hamur olum dönemleri 
arasındaki fark önemli olmamıştır (P>0.05). Frassino 
ve 33.94 çeşitleri koçan oranı bakımından  Rx-947 ve 
Arifiye çeşidinden yüksek ve birbirine benzer 
bulunmuştur. 

 
Ham Protein Oranı (%) 
 
Yaprak oranında olduğu gibi ham protein oranı 

üzerine yıl ve biçim dönemlerinin etkisi çok önemli, 
çeşitlerin etkisi ve interaksiyonlar ise önemsiz 
bulunmuştur. Tablo 1 ve Şekil 1-f’de de  görüleceği 
gibi  ham protein oranları  Frassino, Rx-947, Arifiye ve 
33.94  çeşitlerin püsküllenme dönemlerinde sırasıyla 
% 8.31, 7.91, 7.73 ve % 8.18;  hamur olum dönemine 
doğru giderek  azalmış ve bu dönemde aynı sırayla % 
7.02, 6.88, 6.50 ve 6.95 olarak bulunmuştur. Bu 
durum biçim dönemlerinin ortalamasına da yansımış 
olup  diğer iki dönemden yüksek ve önemli  
bulunmuştur (P<0.05).   

 
Ham Protein Verimi (kg/da) 
 
Ham protein verimini,  biçim dönemleri, çeşitler ve 

yıl x biçim dönemi önemli derecede etkilemiştir 
(P<0.05). Yılların etkisi ise önemsiz bulunmuştur. 
Ham protein verimleri, ham protein oranı ile kuru ot 
veriminin çarpımından hesap edilmiştir. Süt olum ve 
hamur olum dönemlerinden sırasıyla 112.87 kg/da ve 
124.80 kg/da ham protein verimi elde edilmiştir.  

Püsküllenme döneminde en yüksek ham protein 
oranı (% 8.03) elde edilmesine rağmen bu dönemdeki 
kuru ot verimi  (1086.9 kg/da) diğer süt olum ve hamur 
olum dönemlere nazaran düşük olması nedeniyle 
buna paralel olarak da ham protein verimi düşük 
bulunmuştur (Tablo 1 ve Şekil 1-g). Çeşitlerin ham 
protein oranları arasında istatistiksel olarak bir fark 
olmamasına rağmen kuru ot verimi bakımından  
çeşitlerin farklı olması ham protein verimini de farklı 
kılmıştır.  Rx-947 çeşidinin ham protein verimi diğer 
çeşitlerden  oldukça düşük bulunmuştur (P<0.05). 
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Şekil 1. Farklı dönemlerde (1: Püsküllenme, 2: Süt olum, 3: Hamur olum dönemi) biçilen mısır çeşitlerinin a) Bitki 
boyları (cm), b)  Kuru ot verimleri (kg/da), c) Sap oranları (%), d) Yaprak oranları (%), e) Koçan oranları 
(%), f) Ham protein oranları (%),  g) Ham protein verimleri (kg/da), h) Sindirilebilir kuru madde verimleri 
(kg/da). Farklı harf taşıyan sütunlar farklı bulunmuştur (P<0.05). 
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Sindirilebilir Kuru Madde Verimi (kg/da)  
 

Birim alandan elde edilen sindirilebilir kuru madde 
miktarları  Tablo 1 ve Şekil 1-h’de verilmiştir. 
Sindirilebilir kuru madde verimleri üzerine biçim 
dönemleri, çeşitlerin ve çeşit x biçim dönemi 
interaksiyonu çok önemli, yıllar ve diğer 
interaksiyonlar ise önemsiz bulunmuştur. 

Ham protein veriminde de  olduğu gibi ikinci ve 
üçüncü biçim zamanları olan süt olum ve hamur olum 
dönemlerindeki sindirilebilir kuru madde verimleri 
sırasıyla 1207.18 ve 1294.21 kg/da ile hemen aynı 
verim grubu ile birinci biçim zamanında elde edilen 
verimden (881.26 kg/da) yüksek ve önemli 
bulunmuştur (P<0.05). Frassino ve 33.94 çeşitlerinin 
süt olum ve hamur olum dönemlerindeki sindirilebilir 
kuru madde miktarları arasındaki fark benzer 
bulunmakla birlikte  Frassio,  Arifiye ve 33.94 
çeşitlerinin sindirilebilir kuru madde miktarları sırasıyla 
1190.60 kg/da, 1151.46 kg/da    ve   1180.34 kg/da ile 
ile Rx-947 (907.80 kg/da) çeşidinden yüksek ve  
önemli bulunmuştur. 
 
 

TARTIŞMA ve SONUÇ 
 

Vejetasyon devreleri hamur oluma doğru 
ilerledikçe ortalama bitki boyları giderek artmış olup  
(İptaş ve Avcıoğlu 1994)’ın bulgularına benzer 
bulunmuştur. Çeşitler arasında bitki boyu bakımından 
Arifiye çeşidi diğerlerinden yüksek bulunmuştur. 
Silajlık mısır üretiminde önemli verim özelliklerinden 
olan bitki boyunun çeşit ve ekolojik faktörlere bağlı 
olarak 145-275 cm arasında değiştiği (Sağlamtimur 
1989), bitki boyunun çeşitler arasında farklı olmasının, 
büyük oranda  genetik faktörlerin etkisi altında kaldığı 
belirtilmektedir (Demir 1983, Halluer ve Miranda 
1987).  

Vejetasyon devreleri püsküllenmeden hamur 
oluma doğru ilerledikçe yeşil ot ve buna bağlı olarak 
da kuru ot verimi  artmıştır. Silaj amacıyla yetiştirilen 
mısır çeşitlerinin hasıl verimleriyle, kuru ot verimleri 
arasında pozitif bir ilişkinin olduğu ve hasıl verimi 
yükseldikçe kuru ot veriminin de buna bağlı olarak 
artış gösterdiği belirtilmektedir (Nordestgaard 1982).  

Mısır çeşitlerinden ortalama 4566.7-6865.5 kg/da 
yeşil ot ve 980.1-2012.2 kg/da  kuru ot elde edilmiş 
olup, bu değerler ülkemizin farklı ekolojik koşullarında 
yapılan araştırma sonuçlarının bazılarından (Tosun ve 
Acar 1991, İptaş ve ark. 1997) düşük; bazıları ile 
uyumlu (Yılmaz ve ark. 1999, Turan ve Yılmaz 2000) 
bulunmuştur.  En yüksek yaş ve kuru ot verimi  en son 
yapılan biçimlerden elde edilmiş olup bu sonuçlar 
diğer bazı araştırıcılar tarafından da saptanmıştır 
(Arslangiray ve ark. 1991).  

Mısır verimini ve kalitesini etkileyen başta genetik 
olmak üzere, agronomik faktörler; ekim zamanı, sıklık, 
çeşit, silajda tane içeriği ve olgunlaşma dönemlerinin 
olduğu bildirilmektedir (Oven 1967, Halluer ve Miranda 
1987, İptaş ve ark. 1997). Kuru ot verimi üzerinde  yıl 
x biçim dönemi interaksiyonunun çok önemli olması, 
yıllar arasındaki sıcaklık ve nispi nem gibi iklim 
parametrelerinin denemede kullanılan mısır 

çeşitlerinin biçim dönemlerini farklı şekilde  
etkilemesinden kaynaklanmış olabilir. 

Bu çalışmada püsküllenme döneminde elde edilen 
sap oranı % 50.60 olup diğer iki dönem yüksek 
çıkmıştır. Bu dönemden sonra bitkide koçan 
geliştirme, koçanda tane bağlama gibi aktif bir 
generatif döneme geçmesiyle sap oranının nispi 
azalışına karşılık koçan oranı artmıştır. Çünkü bu ilk 
devrede koçan oranı % 22.23 iken süt olum ve hamur 
olum dönemlerinde sırasıyla % 30.69 ve % 32.73’e 
yükselmiştir.  Çeşitlerin sap oranları ise birbirine yakın 
ve benzer bulunmuştur. Bu değerler (Yılmaz ve ark., 
1999)’ın değerlerinden yüksek, (Turan ve Yılmaz 
2000)’ın değerleriyle uyumlu, (Yılmaz ve Hosaflıoğlu, 
1999)’ün bulgularından düşük bulunmuştur.  

Mısırın yem değerini artıran en önemli organı 
koçanı olup mısır tanesinin yaklaşık olarak % 60-70 
nişasta, % 10-20 protein, % 4-7 yağ içermesi koçanını 
öncelikli hale getirmektedir (Demir 1983). Frassino ve 
33.94 çeşitleri sırasıyla  % 34.13 ve 34.37 koçan 
oranıyla diğer iki çeşitten yüksek bulunmuştur. Bu 
oranlar (İptaş ve ark. 1997)’un I. ve II. ürün 
bulgularından da yüksek, (Turan ve Yılmaz 2000)’ın 
değerleriyle uyumlu bulunmuştur. 

Besin madde içerikleri ve sindirilebilir kuru madde 
oranı yüksek olan yaprak oranı birinci biçimde yüksek 
(% 27.07) vejetasyonun ilerleyen  dönemlerinde 
giderek azalmış olup,  (İptaş ve Avcıoğlu 1994)’ın 
bulgularıyla uyumlu bulunmuştur. Bitki boylandıkça  
bitki başına düşen ışığın fotosentez için yetersiz oluşu 
alt yapraklarda kuruma ve dökülmelere neden 
olmaktadır (Emekliler 1997).  Çeşitlerin yaprak 
oranları ise birbirine çok yakın bulunmuştur. Bu 
oranlar Turan ve Yılmaz (2000)’ın bulgularından biraz 
düşük, Yılmaz ve ark. (1999)’ nın bildirdiği yaprak 
oranı değerleriyle benzer  bulunmuştur.  

Araştırmada en yüksek ham protein oranı (% 8.03) 
püsküllenme döneminde elde edilmiş süt ve hamur 
olum döneminde sırasıyla % 7.02 ve 6.84 olup giderek 
azalmıştır. Çeşitler arasında ise fark bulunamamıştır. 
Elde edilen ham protein oranları Turan ve Yılmaz 
(2000)’ın değerlerinden yüksek, Deniz ve ark. 
(2001)’nin bulgularından düşük bulunmuştur. Besin 
değeri yüksek bir yem elde edebilmek için ham protein 
oranının yüksek olması gerektiğini belirten 
araştırıcılar, bu oranın çeşitlere göre kuru madde de 
% 4.1-8.6 arasında değiştiğini belirtmişlerdir (Okuyan 
ve ark. 1986). 

Ham protein verimi bakımından Frassino, Arifiye 
ve 33.94 çeşitleri sırasıyla 114.33, 111.41 ve 116.63 
kg/da ile benzer olup Rx-947 çeşidinden yüksek 
bulunmuştur. Püsküllenme devresinde elde edilen 
ham protein verimi (87.19 kg/da) diğer biçim 
dönemlerinden düşük bulunmuştur. Bu dönemde ham 
protein oranı diğer dönemlere nazaran yüksek 
olmasına rağmen  kuru ot verimi düşük olmuştur.  

Biçim dönemlerinin ortalaması olarak en yüksek 
sindirilebilir kuru madde verimleri süt olum ve hamur 
olum dönemlerinde yapılan biçimlerden elde edilmiştir. 
Çeşitlerden ise en yüksek sindirilebilir KM verimleri 
Frassino (1318.07 ve 1370.01 kg/da), Rx 947 (993.74 
ve 987.83 kg/da), 33.94 (1389.60 ve 1381.29 kg/da) 
çeşitlerinde ikinci ve üçüncü biçim zamanı olan süt 
olum ve hamur olum dönemlerinden, Arifiye için ise 
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hamur olum döneminden (1437.71 kg/da) elde 
edilmiştir. Denemeden elde edilen sonuçlar Deniz ve 
ark. (2001)’ın bulgularıyla uyumlu bulunmuştur. 

Mısır ve sorgum gibi bitkilerde kuru ot olarak 
yararlanmak amaçlandığında  hasat devresinin seçimi 
büyük önem taşımaktadır. Çiçeklenme öncesinde 
hasat edilen bitkilerde genel olarak protein ve ham kül 
içeriği yüksektir. Hasat devresi geciktikçe bitkide kuru 
madde verimi ve sap oranı artarken, yaprak oranı 
azalmaktadır. Buna bağlı olarak kuru ot içindeki ham 
protein ve sindirilebilir ham protein ve mineral madde  
oranı düşerken,  ham sellüloz ve lignin benzeri 
maddelerde artış görülmektedir (İptaş ve Avcıoğlu 
1994). 

Çalışmada birim alandan elde edilen hasıl ve 
sindirilebilir kuru madde miktarları dikkate alındığında, 
Frassino, Rx-947 ve 33.94 çeşitlerinin süt olum veya 
hamur olum dönemlerinde, Arifiye çeşidinin ise hamur 
olum döneminde hasat edilmesinin uygun olacağı 
sonucuna varılmıştır. 
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Some antioxidant vitamin levels in dairy cows 
with abomasal displacement 

 
 
   

SUMMARY 
   

In this study, serum vitamin C, -carotene and vitamin 
A values were investigated in dairy cows with Abomasal 
displacement. 

In this study, ten dairy cows with Right Abomasal 
Displacement (RDA group), 10 dairy cows with Light 
Abomasal Displacement (LDA group) and 10 clinically 
healthy dairy cows (Control group) were used as a 
material. The dairy cows with Abomasal Displacement 
(AD group) had been ill for average 1-3 days, at 
admission. Six of these dairy cows died after surgical 
treatment. All of AD and control group of dairy cows were 
Holstein, 3 to 5 years old and had been early lactation (7 to 
12 days). 

Vitamin C values were significantly increased 
(p<0.05) in AD group, Vitamin A values were 
significantly decreased (p<0.05, p<0.01, p<0.01 
respectively) in RDA, LDA and AD groups compared to 
control group. 

It was concluded that new studies will be more useful 
because of limited studies related to the subject, 
importance of anti-oxidant vitamins blocking effect of 
radical production and evaluation of mentioned vitamins 
together with some specific parameters. 

 
KEY WORDS : Abomasal displacement, dairy cows, 

Vitamin C, -carotene, Vitamin A. 

 
ÖZET 

 
Bu çalışmada, abomasum deplasmanlı sığırlarda serum 

vitamin C, -karoten ve vitamin A düzeyleri araştırılmıştır. 
Bu araştırmada, 3- 8 yaşlı, erken laktasyonda (7 - 12 

gün), Sağa Abomasumun Deplasmanlı 10 (RDA’lı grup), 
Sola Abomasumun Deplasmanlı 10 (LDA’lı grup) ve 
kinik olarak sağlıklı 10 (Kontrol Grubu) olmak üzere 
toplam 30 adet Holstein sütçü sığır materyal olarak 
kullanıldı. Abomasumun Deplasmanlı (AD’li grup) 
hayvanlar kliniğe getirildiklerinde ortalama 3 günlük 
hastaydılar ve cerrahi operasyonundan sonra 6 adedi öldü.  

Kontrol grubuna göre; Vitamin C, AD’li grupta önemli 
düzeyde (p<0.05) yüksek; Vitamin A ise, RDA, LDA ve 
AD’li gruplarda önemli düzeylerde (sırasıyla p<0.05, 
p<0.01, p<0.01) düşük olarak tespit edildi. 

Sonuç olarak, konu ile ilgili çalışmaların sınırlı oluşu, 
antioksidan vitaminlerin oksidatif radikal üretimini 
engellemesinin ve söz konusu vitaminlerin bazı spesifik 
parametrelerle bir arada değerlendirilmesinin önemi göz 
önüne alındığında, yeni çalışmaların yapılmasının daha 
faydalı olacağı kanısına varılmıştır. 

 
 
ANAHTAR KELİMELER: Abomasum deplasmanları, 

Sütçü sığır, vitamin C, -carotene, vitamin A. 

  
GİRİŞ 
 
Abomasum deplasmanları (AD)’nın, erken 

laktasyon süresince sütçü sığırlarda daha sık olarak 
meydana geldiği (Breukink 1991, Hund ve Nelson 
1995), insidansının yüksek olduğu ve bu nedenle de 
önemli ekonomik kayıplara neden olduğu 

kaydedilmiştir (Van Winder ve ark. 2003, Turgut ve Ok 
1997, Shaver 1997). Sütçü sığırların konsantre veya 
hububat silajıyla fazla miktarda beslenmesinin, 
dilatasyon ve atoniyi takiben gaz birikimi sonucu 
motiliteyi inhibe ettiği ve bu nedenle de deplasmanlara 
neden olduğu bildirilmiştir (Turgut ve Ok 1997, Shaver 
1997, Constable 1991, Geishauser 1995). 
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A ve E vitaminleri yönünden fakir gıdaların 
alınmasının da başta karaciğer yağlanması olmak 
üzere pek çok metabolizma hastalıklarına ve 
abomasum deplasmanlarına karşı predispoze bir 
durum oluşturduğu bildirilmektedir (Markusfeld 1989, 
Nizamlıoğlu ve ark. 1994, Turgut ve Ok 1997). 

Abomasum deplasmanları gibi birçok hastalıkta 
ortaya çıkan stres, hayvanda serbest radikallerin 
oluşumu gibi sekonder bozuklukların meydana 
gelişinde önemli bir etkendir Organizmada serbest 
radikallerin üretimleri, vitamin A ve C gibi antioksidatif 
vitaminlerin eksikliğiyle doğrudan ilişkili bir durumdur 
(Akkuş 1995). 

Gerek kollagen dokunun üretiminde etkili olan 
vitamin C’nin, gerekse epitel koruyucu vitamin olarak 
da bilinen vitamin A’nın ve onun ön maddesi olan -
karoten’in, abomasum deplasmanlarındaki düzeyleri 
bugüne kadar yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışma, 
adı geçen maddelerin abomasum deplasmanlarındaki 
düzeylerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

 
 
MATERYAL VE METOT 

 
Hayvanlar: Bu çalışmada, S.Ü. Veteriner 

Fakültesi İç hastalıklar kliniğine getirilen, Sağa 
Abomasumun Deplasmanlı 10 (RDA’lı grup), Sola 
Abomasumun Deplasmanlı 10 (LDA’lı grup) ve S.Ü. 
Veteriner Fakültesi Çiftliğine ait kinik olarak sağlıklı 
10 (Kontrol grubu) olmak üzere toplam 30 adet sütçü 
sığır materyal olarak kullanıldı. Çalışmada kullanılan 
bütün sığırlar 3- 8 yaşlı, Holstein ırkında ve erken 
laktasyondaydılar (7-12 gün)  Abomasumun 
Deplasmanlı (RDA’lı grup) hayvanlar kliniğe 
getirildiklerinde ortalama 3 günlük hastaydılar. 

 
Klinik muayeneler: Abdominal oskülo-

perküsyon, çalkantı sesi için abdomenin sallanması, 
karaciğer perküsyonu, rektal muayene ve abdominal 
ultrasonografiyi içeren rutin klinik muayeneler bütün 
hayvanlarda yapıldı. AD’nın klinik teşhisinden sonra, 
kesin teşhis operasyonla konuldu.  

 

Laboratuvar muayeneleri: Hayvanlardan alınan 
kan örnekleri 3000 devirde 15 dakika santrifüj edilerek 
serumlar ayrıldı ve analiz yapılıncaya  kadar –20C’de 
saklandılar. Elde edilen serularda vitamin C (Haag 
1985), -karoten ve vitamin A (Suzuki ve Katoh 1990) 
düzeyleri spektrofotometrik (Shimadzu UV2100) 
olarak belirlendi.  

 
İstatistiksel Analizler: Veriler Minitab programı 

kullanılarak değerlendirildi. Kontrol grubunun, RDA, 
LDA ve AD’li gruplara göre istatistiksel farklılığın 
belirlenmesinde, “Two Sample Student t” testi (SPSS 
for Windows) uygulandı. 

 
BULGULAR 

 
Klinik Bulgular: Abomasum deplasmanlı 

sığırlarda iştahsızlık, küçük veya yetersiz defekasyon, 
rumen hareketleri ve süt üretiminde azalma tespit 
edildi. Son 3 kosta üzerinde (10.-13.) sağ (RDA’lı 
sığırlarda) ve sol (LDA’lı sığırlarda) abdomenin 
oskülü-perküsyonunda timpanik yansıma (pink sesi) 
kaydedildi. Çalkantı sesi aynı zamanda pink sesinin 
var olduğu abdominal duvarda duyuldu. RDA’lı 
sığırlarda karaciğer perkusyonu negatifti. RDA’lı 3 
sığırda, deplase abomasum rektal muayeneyle palpe 
edildi. RDA’lı ve LDA’lı sığırlarda ultrasonografik 
muayeneyle abomasumun sınırı tespit edildi. 
Abomasumun deplasmaları cerrahi operasyonlarıyla 
doğrulandı. Cerrahi tedaviye rağmen hastaların 6’sı 
ölmüştür. Kontrol grubu sığırların klinik muayenesinde 
hiçbir anormallik saptanamadı. 

 
Laboratuvar Bulguları: Çalışma sonucu, RDA, 

LDA, AD ve kontrol grubu ineklerde ortalama serum 
Vitamin C, Vitamin A, β karoten düzeyleri ve kontrol 
grubuna göre bunların istatistiksel önemlilikleri Tablo 
1’de gösterilmiştir. 

Kontrol grubuna göre; Vitamin C, AD’li grupta 
önemli düzeyde (p<0.05) yüksek; Vitamin A ise, RDA, 
LDA ve AD’li gruplarda önemli düzeylerde (sırasıyla, 
p<0.05, p<0.01, p<0.01) düşük olarak tespit edildi. 

 
 
Tablo 1. Sağa (RDA’li grup), Sola (LDA’li grup) ve Abomasum Deplasmanlı (AD’li grup) ve Kontrol Grubu İneklerde 

Ortalama Serum Vitamin C, Vitamin A, β Karoten Düzeyleri ve Kontrol Grubuna Göre Bunların İstatistiksel 
Önemlilikleri 

Parametre Kontrol 
(n=10) 

RDA 
(n=10) 

LDA 
(n=10) 

AD 
(n=20) 

Vitamin C (µg/ml) 3,75  0,55 6,11  1,20 
(p=0.094) 

5,39  0,83 
(p=0.120) 

5,75  0,70* 
(p=0.033) 

Vitamin A (µg/dl) 28,20  2,3 19,90  2,1* 
(p=0.016) 

18,50  1,80** 
(p=0.004) 

19,20  1,40** 
(p=0.004) 

-karoten (µg/dl) 83,50  11,0 137,00  35,0 
(p=0.110) 

93,00  19,0 
(p=0.390) 

115,20  20,0 
(p=0.077) 

*: p<0.05,    **: p<0.01    

  
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Çalışmada tespit edilen klinik bulgular daha önce 

rapor edilen literatür verileriyle (Aslan ve ark. 1997, 
Ok ve ark. 2000) uyumluydu. 

İneklerin abomasum deplasmanlarında birçok 
biyokimyasal parametrelerin incelenmesine karşın, 
vitamin düzeylerinde meydana gelen değişimlerle ilgili 
çalışmalar oldukça sınırlıdır. 
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Ruminantların karaciğerinde glukozdan 
sentezlenen vitamin C’nin plazma düzeyleri, plazma 
glukoz düzeyleriyle direkt ilişkilidir (Itze 1983). Ayrıca 
rumenin alkali pH’sı ve mikrofloranın da etkisiyle oral 
yolla alınan vitamin C’den yararlanamayan 
ruminantlarda bu ilişki daha da önem kazanır. Kan 
plazmasında glukoz düzeylerinin düşmesinde 
(hipoglisemi) vitamin C’nin karaciğerdeki sentez 
kapasitesinin düşeceği gibi, hiperglisemilerde de 
arttığı gözlenmiştir (Itze 1983, Mc Pherson 1984). 
Abomasum deplasmanlı sığırlarda plazma glikoz 
düzeylerinin kontrol grubu sığırlardan daha fazla 
olduğu yapılan birçok araştırmada belirlenmiştir (Van 
Meirhaeghe ve ark. 1988, Muylle ve ark. 1990, Turgut 
2000, Aslan ve ark. 1997). Nitekim sunulan 
araştırmada abomasum deplasmanlı ineklerde kontrol 
gruplarına göre daha yüksek bulunan plazma vitamin 
C düzeylerinin, ineklerde hiperglisemiye paralel olarak 
gelişebileceği düşünülmüştür. 

Nizamlıoğlu ve ark. (1994), karaciğer yağlanması 
gözlenen abomasum deplasmanlı ineklerde plazma 
vitamin A düzeylerinin (32.53  8.4 µg/dl) sağlıklı 
ineklerden (47.48  6.6 µg/dl) daha düşük olduğunu, 
aynı şekilde Markusfeld (1989), vitamin A düzeyleri 
düşük ineklerde abomasum deplasmanlarının 
gözlenebileceğini ve eksojen vitamin A 
uygulamalarının abomasum deplasmanlarının 
tedavisinde faydalı olduğunu belirlemişlerdir. Keza 
yapılan çalışmada serum vitamin A düzeylerinin 
Nizamlıoğlu ve ark. (1994)’nın bulgularıyla uyumlu 
olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan literatür taramalarında, abomasum 
deplasmanlarında serum -karoten düzeyleri 
konusunda her hangi bir kaynağa rastlanamamış, 
ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda (Olentine 
1982, Ascarelli ve ark. 1985) -karotenin vitamin A’nın 
ön maddesi olmasının yanında, organizmada vitamin 
A’dan bağımsız fonksiyonlara da sahip olduğu ve 
özellikle dişilerde reprodüksiyonla ilişkili bir madde 
olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda, Markusfeld 
(1989)’in bildirdiği düzeylerle uyumlu olan -karoten 
konsantrasyonlarının, vitamin A’nın aksine abomasum 
deplasmanlı ineklerde yüksek görülüşü, onun vitamin 
A’dan bağımsız bir ön madde olmasının dışında 
başka fonksiyonlarının da olabileceğine bağlanabilir. 

Sonuç olarak, konu ile ilgili çalışmaların sınırlı 
oluşu, antioksidan vitaminlerin oksidatif radikal 
üretimini engellemesinin ve söz konusu vitaminlerin 
bazı spesifik parametrelerle bir arada 
değerlendirilmesinin önemi göz önüne alındığında, 
yeni çalışmaların yapılmasının daha faydalı olacağı 
kanısına varılmıştır. 
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Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix 
japonica) yumurta verimine ilişkin özellikler ve 
aralarındaki ilişkiler 

 

 
   

ÖZET 
   

Bu araştırma Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix 
japonica) cinsel olgunluk yaşı ve ağırlığı, 210 günlük yaşa 
kadar gerçekleşen yumurta verimi ve klaç düzeni 
bakımından tanımlayıcı değerlerin elde edilmesi ve 
incelenen özellikler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Beş haftalık toplam 150 dişi 
bıldırcın, hayvan başına 300 cm2 yerleşim alanı olacak 
şekilde bireysel kafeslere yerleştirilmişler ve cinsel 
olgunluk ağırlığı (COA), cinsel olgunluk yaşı (COY), ilk 
on yumurta ağırlığı (İOYA), dişi-gün yumurta verimi 
(YV), ortalama klaç uzunluğu (OKU) ve ortalama klaç 
aralığı (OKA) belirlenmiştir. Sonuç olarak, denemede 
kullanılan hayvanların cinsel olgunluğa ortalama olarak 
47,67 günde ve 255,35 g canlı ağırlıkta ulaştıkları, 
İOYA’nın 11,28 g, 210 günlük yaşa kadar YV’nin ise 
hayvan başına 136,86 adet olduğu belirlenmiştir. OKU ve 
OKA değerleri ise sırasıyla 7,61 ve 1,42 gün olarak 
belirlenmiştir. COA ile COY, COA ile İOYA, COY ile 
İOYA, COY ile YV, İOYA ile YV, YV ile OKU ve YV 
ile OKA arasında sırasıyla +0,487 (p<0,001), +0,451 
(p<0,001), +0,359 (p<0,001), -0,243 (p<0,01), -0,193 
(p<0,05), +0,617 (p<0,001) ve -0,675 (p<0,001) 
düzeylerinde korelasyon bulunduğu gözlenmiştir. Sürüde 
gerçekleşen % 5, % 50 ve pik verim yaşı, günlük en 
yüksek pik verim randımanı ile 210. gün itibarıyla yumurta 
verim randımanı sırasıyla 41 gün, 47 gün, 65 gün, % 96,95 
ve % 65,65 olarak belirlenmiştir. Artan OKU ve kısalan 
OAU doğal olarak YV’nin artmasına neden olmuştur. 
OKU ile YV ve OKA ile YV arasında sırasıyla +0,617 ve -
0,675 düzeylerinde ve istatistiki olarak önemli (p<0,001) 
korelasyon olduğu belirlenmiştir. 

 
ANAHTAR KELİMELER: Bıldırcın, cinsel olgunluk 

yaşı, cinsel olgunluk ağırlığı, klaç, yumurta verimi 
 

 
SUMMARY 
 
This research was conducted to determine descriptive 

figures and relations among the age and weight at sexual 
maturity, clutch pattern and egg production until 210 d of 
age in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). A 
total of 150 Japanese quail females were placed in 
individual cages (with a 300 cm2/bird stocking density) at 
five wk of age for determining relations between weight at 
sexual maturity (WSM), age at sexual maturity (ASM), 
first ten egg weight (FTEW), quail-hen day egg production 
(HDEP), average clutch length (ACL) and average pause 
length (APL). It was revealed that experimental female 
quails had reached sexual maturity at 47.67 d and 255.35 g 
body weight.  FTEW was determined as 11.28 g and 
HDEP at 210 d of age was determined 136.86 eggs per 
bird. ACL and APL were determined as 7.61 and 1.42 d, 
respectively. Statistically significant correlation 
coefficients between WSM and ASM, WSM and FTEW, 
ASM and FTEW, ASM and HDEP, FTEW and HDEP, 
HDEP and ACL, HDEP and APL were found as +0.487 
(p<0.001), +0.451 (p<0.001), +0.359 (p<0.001), -0.243 
(p<0.01), -0.193 (p<0.05), +0.617 (p<0.001) and -0.675 
(p<0.001), respectively. It was determined age at 5 %, 50 
% and peak egg production, egg production at peak (daily 
basis) and 210th das 41 d, 47 d, 65 d, 96.95% and 65.65%, 
respectively. As a normal result of increased ACL and 
decreased APL caused increasing HDEP. It was 
determined that ACL and APL were highly and 
significantly (p<0.001) correlated with HDEP (+0.617 and 
-0.675, respectively). 
 

KEY WORDS: Quail, age at sexual maturity, weight 
at sexual maturity, clutch, egg production 
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INTRODUCTION 
 
As well known, in poultry species consecutively 

ovipositions were called as clutch. In wild life and/or 
non-domesticated poultry species, adult females 
inherently oviposit a few eggs and then brood them. 
Broodiness is an unwilling case in modern poultry 
production, cause of broody females discontinue to 
oviposition. Despite of the culling broody female 
breeders for many generations in poultry species, 
broodiness was not completely eliminated from modern 
poultry flocks. 

Theoretically, one egg per day is supposed to be 
the biological limit of egg production for some poultry 
species with one developed ovary and one oviduct. This 
assumption is due to the fact that it takes about 24 h for 
a yolk to pass through the oviduct for albumin and shell 
formation before being laid as a complete egg. 
Furthermore, a new ovulation will not occur before 
ovipositions of the former egg (Herstad et al.1997). 
These facts reveal that in commercial egg production, 
clutch size and ovipositional pauses are vital to 
determine cumulative egg production of an avian 
female within her lifespan. 

Sachdev and Ahuja (1986) reported that egg type 
Japanese quails reached sexual maturity at 65.56 d and 
181-200 g body weight, and produced 205.7 eggs at 50 
wk of age. Also Sreenivasaiah and Joshi (1988) 
reported that Japanese quails reached sexual maturity 
at 122.9-128.2 g body weight, and they found first ten 
egg weights mean as 8.99-9.72 g. 

Prabakaran et al. (1992) reported that egg 
production in 24 wk of age Japanese quails varied 
between 49.15-79.29 %. 

Koçak et al. (1995) reported that Japanese quails 
reached sexual maturity at 58.01 d and 202.23 g body 
weight. Same researchers also reported first ten egg 
weight and hen day egg production at 25 wk of age 
10.44 g and 83.97 eggs, respectively. They determined 
correlation coefficients between age at sexual maturity 
(ASM) and weight at sexual maturity (WSM), ASM and 
hen day egg production (HDEP), ASM and fist ten egg 
weight (FTEW), WSM and HDEP, WSM and FTEW, 
HDEP and FTEW as +0.29, -0.461, -0.187, -0.073, 
+0.049 and +0.041, respectively. 

It was reported there is a wide range individual 
variation for clutch size and aging that depending on 
egg production cycle resulted increased clutch size in 
quails (Sonoda et al. 1985). Wilson et al. (1983) 
reported average clutch size in Bobwhite quails as 4.6 
eggs. Agreey et al. (1993) reported no evident 
correlation between clutch length and ovipositional 
pauses. 

This research was conducted to determine 
descriptive figures and relations between age and 
weight at sexual maturity, clutch pattern and egg 
production until 210 d of age in Japanese quails 
(Coturnix coturnix japonica). 

 
 
 

 
MATERIALS and METHODS 
 
In this research totally 150 Japanese quail hens 

were placed in individual cages (with a 300 cm2/bird 
stocking density) at five wk of age for determining 
relations between weight at sexual maturity (WSM), age 
at sexual maturity (ASM), first ten egg weight (FTEW), 
quail-hen day egg production (HDEP), average clutch 
length (ACL) and average pause length (APL) in 
Süleyman Demirel University, Faculty of Agriculture 
quail production house. No data were recorded until 
quails placed to individual cages. All the birds were fed 
ad-libitum with a cage layer diet (calculated values are 
17.5 % CP and 2700 Kcal/kg ME). 

At the age of the first eggs were oviposited, birds 
were weighed to determine WSM. It was also 
determined; first ten egg weight and quail-hen day egg 
production until 210 d of age. Clutch and pause 
(intervals between ovipositions) patterns during egg 
production cycle were determined by recording daily 
oviposition pattern. It was used an electronic scale (0.1 
g sensitivity) to determine birds’ weights at sexual 
maturity and egg weights. Collected data from 128 quail 
hens (22 females were excepted from analysis due to 
early death, erratic ovipositions and culling) were 
analyzed by Minitab for Windows release 13 statistical 
software (Anonymous 2000). Correlation coefficients 
between examined traits and detailed descriptive 
statistics were calculated (Düzgüneş et al. 1987). 

 
 
RESULTS and DISCUSSION 
 
Calculated descriptive statistics for examined traits 

and phenotypic correlation coefficients between the 
traits were given in Table 1 and Table 2, respectively. 

 
Table 1. Descriptive Statistics of Examined Traits 
   n Mean St. Er. 

of mean 
Min. Max. CV, % 

WSM, g 128 255.35 2.49 188.6 316.3 11.06 
ASM, d 128 47.67 0.47 36 65 11.03 
FTEW, g 128 11.28 0.09 8.69 14.93 9.39 
HDEP,  
egg count 

128 136.86 1.05 73 154 8.71 

ACL, d   128 7.61 0.18 2.61 14 27.29 
APL, d 128 1.42 0.04 1 3.46 34.20 

 
 

Table 2. Correlation Coefficients Among The 
Examined Traits 

 WSM ASM FTEW HDEP ACL 
ASM  0.487***     
FTEW  0.451***  0.359***    

HDEP -0.107 -0.243** -0.193*   

ACL  0.009  0.015 -0.080  0.617***  

APL -0.043  0.053  0.131 -0.675*** -0.120 
*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001 
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Figure 1. Weekly Basis Egg Production Curve 
 
 
When the descriptive statistics were dissected, it 

was revealed that experimental female quails had 
reached sexual maturity at 47.67 d and 255.35 g body 
weight, averagely. FTEW was determined as 11.28 g 
and HDEP at 210 d of age was determined 136.86 
eggs per bird. ACL and APL were determined as 7.61 
and 1.42 d, respectively. Results reveal that the quail 
hens reached sexual maturity earlier and heavier, first 
ten egg weight and quail hen day egg production 
were higher than other researchers’ reports (Sachdev 
and Ahuja 1986, Sreenivasaiah and Joshi 1988, 
Prabakaran et al. 1992, Koçak et al. 1995). This case 
may be presumably dependent to genotypic 
difference and/or year (generation) related genetic 
improvement. 

The highest coefficients of variation were 
observed for APL and ACL, respectively. It means 
that there is a wide range individual variation and 
agreed with the report of Sonoda et al. (1985). 

According to the correlation analysis results, some 
examined traits were highly correlated. Statistically 
significant correlation coefficients between WSM and 
ASM, WSM and FTEW, ASM and FTEW, ASM and 
HDEP, FTEW and HDEP, HDEP and ACL, HDEP and 
APL were found as +0.487 (p<0.001), +0.451 
(p<0.001), +0.359 (p<0.001), -0.243 (p<0.01), -0.193 
(p<0.05), +0.617 (p<0.001) and -0.675 (p<0.001), 
respectively. These results generally agreed with the 
report of Koçak et al. (1995). However, while they 
found phenotypic correlation coefficients between 
ASM and FTEW, FTEW and HDEP as -0.187 and 
+0.041, it was found in the opposite direction that 
phenotypic correlation coefficients for these traits in 
this research were +0.359 and -0.193, respectively. 
Nevertheless, it is reasonable that delayed sexual 
maturity caused heavier eggs laid, and birds laid 
lighter FTEW means they presumably reached sexual 
maturity earlier and they will expectably produce more 
eggs within a definite period. Despite phenotypic 
correlation coefficient between WSM and FTEW in the 
same direction, Koçak et al. (1995) reported a lower 
correlation between these traits than we calculated 
(+0.041 vs. +0.451). It is also reasonable that females 
reached the sexual maturity with a heavier body 
weight will cause heavier FTEW. In general, it was 
observed that ACL and APL were poorly and 

insignificantly correlated with other examined traits. 
However, ACL and APL were highly and significantly 
correlated with HDEP (+0.617 and -0.675, 
respectively). These results are also reasonable that 
increasing clutch size and decreasing laying pauses 
will expectably cause increased egg production. 

 According to the research results that not given 
above tables, it was determined age at 5 %, 50 % and 
peak egg production, egg production at peak (daily 
basis) and 210th d as 41 d, 47 d, 65 d, 96.95% and 
65.65%, respectively. Weekly basis egg production 
curve was shown in Figure 1. It was observed that this 
curve resembled the commonly observed egg 
production curve in poultry flocks. 
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      Saponins and their usage into reduce the 
rumen protozoal concentrations in ruminants (A 
review). 

 

 
       

SUMMARY 
  

Although protozoa are normally present in the rumen of 
ruminants, their nutritional value to the host is still a subject 
of debate. Elimination of protozoa from, or defaunation, the 
rumen ecosystem has been shown to have several 
advantages for ruminants. Defaunation is possible and, 
several methods have been tried experimentally, but none 
has passed into routine use because they are difficult to 
apply under field conditions. In order to benefit from the 
positive effects of defaunation on the productivity of 
ruminants under field conditions, recently, the studies in 
some countries have been carried out on the pratically 
defaunation of animals in the fields. The object in those 
studies is to find a substance that would limit the 
concentration of rumen protozoa will not harm valuable 
rumen bacteria and can routinely be applied to commercial 
operations. Because an increase in the level of saponin 
infused into rumen causes a decrease in the concentration of 
protozoa, some researchers have recently focused on this 
field. The saponins have a strong antiprotozoal activity and 
may serve as an effective defaunating agent for ruminants.  
 

KEY WORDS: Saponins, rumen protozoa, ruminant. 
 
 

      ÖZET 
 

Protozoonlar ruminantların rumeninde normalde 
bulunmalarına rağmen, bunların konakçılarına sağladıkları 
katkı hala tartışılmaktadır. Rumen mikrobiyal 
ekosisteminden protozoonların eliminasyonun 
(defaunasyon) ruminantlar için bazı avantajlara sahip 
olduğu gösterilmiştir. Defaunasyon mümkündür ve 
deneysel amaçlarla birkaç metot geliştirilmiştir. Ancak saha 
şartlarına uygulama güçlüğünden dolayı geliştirilen 
metotlardan hiçbiri rutin kullanıma aktarılamamıştır. Saha 
şartlarında da ruminantların verimi üzerine defaunasyonun 
olumlu etkilerinden yararlanmak gayesiyle değişik 
ülkelerde araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalarda 
amaç; rumende protozoon sayısını azaltacak, bakterilere 
zarar vermeyecek ve ticari uygulamalarda rutin olarak 
uygulanabilecek bir madde bulmaktır. Rumende saponin 
düzeyi artırılarak protozoon sayısı azaltılabildiğinden, son 
yıllarda bazı araştırıcılar çalışmalarını bu yönde 
yoğunlaştırmışlardır. Saponinler güçlü bir antiprotozoal 
aktiviteye sahiptirler ve ruminantlar için etkili bir 
defaunasyon ajanı olarak hizmet edebilirler. 

 
ANAHTAR KELİMELER: Saponinler,  rumen 

protozoonları, ruminant. 

  
  

GİRİŞ 

Sindirim sistemlerindeki bazı özellikler nedeni ile 
ruminantların beslenmesi tek mideli hayvanlarınkinden 
oldukça farklıdır. Ruminantlarla bunların rumenlerinde 
bulunan mikroorganizmalar arasında karşılıklı faydaya 
dayalı tam bir simbiyotik yaşam söz konusudur.  

 
 
 
Yayına Kabul Tarihi: 30.10.2002 
1: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi, AFYON. 

 

Konakçı hayvan mikroorganizmalara barınma ve 
besin, mikroorganizmalar da hayvana fermentasyon 
asitleri ile mikrobiyal protein ve bazı vitaminleri 
sağlamaktadır. Bundan dolayı ekonomik açıdan rumen 
mikroorganizmalarının görevlerini selülozun 
sindirilmesi ile protein ve bazı vitaminlerin sentezi 
şeklinde değerlendirmek mümkündür (Bölükbaşı 
1989).  
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Konakçı hayvanın tükettiği besin maddelerine bağlı 
olarak rumen mikroorganizmalarının tür, sayı ve 
aktivitelerinde değişiklikler olmakta ve bu değişiklikler 
sonuçta verime yansımaktadır (Jouany 1994). 
Tüketilen besin maddelerine bağlı olarak rumen 
mikrobiyal ekolojisinde meydana gelen değişikliklerin 
anlaşılmasıyla hayvan veriminde sağlanacak 
gelişmeler kolaylaşacaktır. Nitekim Leng ve Nolan 
(1984), ruminantlardan en ekonomik faydalanma 
şeklinin kalitesi düşük ve selüloz içeriği yüksek 
rasyonlarla mümkün olabileceğini bildirmekte ve bunun 
için de rumen içerisindeki azot döngüsünü azaltan 
dolayısıyla hem bağırsaklara gelen mikrobiyal protein 
miktarını artıran hem de rasyondaki gerçek protein 
gereksinimini azaltan yolların bulunması gerektiğini 
önermektedirler. Bu öneriye pratikte rumen mikrobiyal 
ekosisteminden protozoonların eliminasyonuyla 
ulaşılabildiğine dair güçlü bildirimler bulunmakta ve bu 
alanda yapılan çalışmalara son yıllarda önem 
verilmektedir. Defaunasyon adı verilen rumen 
ekosisteminden protozoonların eliminasyonu işleminin 
ruminantların sindirimi ve verimlerinde meydana 
getirdiği etkiler hakkında oldukça geniş bilgi mevcuttur 
(Eryavuz 2000). Defaunasyondan sonra ruminantlarda 
meydana gelen bazı verim artışlarından saha 
şartlarında da yararlanılmak istenmiş fakat bu amaçla 
kullanılan metotların genellikle deneysel oluşu ve 
pratiğe aktarılamayışı nedeniyle bu hedefe 
ulaşılamamıştır. Son yıllarda, saponince zengin bitki 
ilave edilmiş rasyonlarla beslenen ruminantların 
rumeninde protozoon sayısının azalması nedeniyle 
defaunasyon ajanı olarak saponinlerin kullanımı 
üzerindeki çalışmalarda yoğunlaşılmıştır (Diaz ve ark. 
1994, Kil ve ark. 1994, Makkar ve ark. 1998, Wang ve 
ark. 1998, Teferedegne ve ark. 1999). Bu derlemede, 
saponinlerin ruminant rasyonlarında kullanılabilmesine 
yönelik olarak yapılan çalışmalardan elde edilen 
bulgulara değinilecektir. 

 
Rumen protozoonları ve bunların ruminant 

sindirimine katkıları 
 
Koyun, keçi, sığır ve manda gibi hayvanların 

rumenlerinde bulunan mikroorganizmaların önemli bir 
kısmını protozoonlar oluşturmaktadır (Ryle ve Orskov 
1987). Bu mikroorganizmalar, bazı şartlarda, rumende 
bulunan mikroorganizma kitlesinin %75’inden daha 
fazlasını oluşturabilmektedirler (Bonhomme 1990). 
Rasyonda bulunan besin maddeleri rumen protozoon 
sayısı ve türleri üzerinde önemli değişikliklere neden 
olmaktadır (Jouany 1989). Dehority ve Orpin (1988), 
%40-60 konsantre yem içeren rasyonlarla yapılan 
beslemede rumende protozoon sayısının maksimum 
düzeye ulaştığını ve pek çok farklı protozoon türünün 
bulunduğunu bildirmektedirler. 

Protozoonlar rumendeki mikrobiyal kitlenin %40-
80’ini oluşturmaktadırlar. Buna rağmen, seçici olarak 
rumende kalmaları ve alt sindirim organlarına 
geçişlerinin düşük olması gibi nedenlerle konakçı 
hayvanın beslenmesine sağladıkları katkı 
bakterilerinkinden düşük olmaktadır (Eryavuz 2000). 

Rumen protozoonları, ruminantların azot 
metabolizması üzerinde önemli etkilere sahiptirler 

(Jouany 1996). Protozoonlar, rumene gelen rasyon 
proteinlerini ve bakterileri azot kaynağı olarak 
kullanmaları, onları düşük moleküler ağırlıklı 
maddelere sindirmeleri ve duodenuma gelen 
mikrobiyal protein miktarına katkılarının düşük olması 
gibi nedenlerle konakçı için yararlı olan bu besin 
maddelerini azaltmaktadırlar (Ryle ve Orskov 1987). 
Koenig ve ark. (2000), protozoonsuz koyunlarda 
rumenden duodenuma gelen mikrobiyal azot miktarının 
% 60 arttığını ileri sürmektedirler. Ivan ve ark. (2000 a, 
2000b); rumende rasyon proteinlerinin sindiriminde 
protozoon türleri arasında etkileri en fazla olanlarının 
Entodinium türleri, etkileri daha az olanlarının da 
holotrich türleri olduğunu, dolayısıyla rumende 
Entodinium türlerinin azaltılmasıyla bağırsaklara gelen 
amino asit miktarının artabileceğini öne sürmektedirler. 
Bu bilgiler, rumen ekosisteminden protozoonların 
eliminasyonunun ya da en azından önemli oranda 
azaltılmasının ruminantların protein metabolizmasında 
dolayısıyla veriminde önemli gelişmeler 
sağlayabileceğine işaret etmektedir. 

 
Rumen protozoonlarının eliminasyonu 
 
İlk olarak Beckert ve ark. (1930) rumen 

ekosisteminden protozoonları elimine ederek 
ruminantların beslenmesinde bu mikroorganizmaların 
zorunlu olmadıklarını göstermişlerdir. Bu tarihten 
itibaren defaunasyon üzerine pek çok araştırma 
yapılmış ve metot geliştirilmiştir. Bu metotları, genç 
ruminantların doğumdan itibaren izolasyonu (Ivan ve 
ark. 1992), protozoonlar için toksik kimyasal ajanların 
kullanılması (Eryavuz ve ark. 2001) ve rumene açılan 
bir fistülle rumen içeriğinin boşaltılarak bazı işlemlere 
tabi tutulup yeniden rumene geri verilmesi (Jouany ve 
Sénaud 1979) olmak üzere temelde üç kategoride 
toplamak mümkündür. Ancak defaunasyon amacıyla 
kullanılan metotların hepsi deneysel amaçlı olmuş ve 
hiç biri saha şartlarındaki uygulama güçlüğünden 
dolayı pratiğe aktarılamamıştır. Bunun en önemli 
nedenleri arasında; kullanılan metotların çoğunun 
protozoonlar için toksik kimyasal maddelere 
dayanması ve faunasız hale getirilen hayvanların 
normal faunaya sahip diğer ruminantlarla temas 
etmesinin önlenmesindeki güçlükler yer almaktadır. 

Son yıllarda saha şartlarında da pratik bir şekilde 
defaunasyonunun mümkün olup olmadığına yönelik 
yapılan araştırmalara hız verilmektedir. Lu ve 
Jorgensen (1987), rumende saponin düzeyini artırarak 
protozoon sayısını azaltmışlardır. Bu bulgudan 
hareketle birçok araştırıcı (Navas-Camacho ve ark. 
1993, Gupta ve ark. 1993, Diaz ve ark. 1994, Klita ve 
ark. 1996, Newbold ve ark. 1997, Makkar ve ark. 1998, 
Teferedegne ve ark. 1999, Wang ve ark. 2000) 
ruminantları saponince zengin bitkilerle beslemeye 
çalışmışlardır. Bu amaç için; Enterolobium ciclocarpum 
(Navas-Camacho ve ark. 1993), Entrolobium timoba 
(Gupta ve ark. 1993), Spinadus saponaria (Diaz ve 
ark. 1994), yonca saponinleri (Klita ve ark. 1996), 
Sesbania sesban (Newbold ve ark. 1997, Odenyo ve 
ark. 1997, Teferedegne ve ark. 1999), Quillaja 
saponaria and Acacia auriculoformis (Makkar ve ark. 
1998) ve Yucca shidigera (Wallace ve ark. 1994, 
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Wilson ve ark. 1998, Hristov ve ark. 1999, Wang ve 
ark. 1998, 2000) gibi saponin içeriği yüksek bitkiler 
kullanılmıştır.  

 
Saponinler ve rumen protozoon sayılarına 

etkileri 
  
Saponinler çok sayıda bitkide bulunan, glikozidik 

yapılı, azotsuz, suda köpüren, alyuvarları parçalayan, 
deri ve mukozalarla temas ettiğinde yangıya yol açan 
maddelerdir. Saponinler hücresel ve zarsal kısımlarla 
etkileşimleri sonucu membran proteinlerini, fosfolipitler 
ve kolesterolle etkileşimi sonucu da alyuvarları 
parçalamaktadırlar. Saponinlerin hücre zarlarına 
yönelik etkileri yüzey gerilimini değiştirmeleri, dayanıklı 
ve yayılabilen köpük oluşturmaları esasına 
dayanmaktadır (Kaya 1995). 

Bilim adamları tarafından genelde saponinlerin 
zararlı olduğu düşünülmesine rağmen, yapılan bir dizi 
araştırmada bunların hem yararlı hem de zararlı 
etkilerinin olabileceği kaydedilmektedir (Sen ve ark. 
1998). Rasyonda bulunan ve genellikle antinutrisyonel 
faktör olarak düşünülen saponinler, düşük oranda 
emildikleri için, biyolojik etkileri daha çok sindirim 
kanalında olmaktadır. Saponinler, yemlerin 
alınmasından vücuttan uzaklaştırılmasına kadar 
metabolizma üzerinde önemli etkilere sahip olabilirler 
(Cheeke 1996). Bitkiler saponinleri çevreden 
gelebilecek zararlı etkenlere karşı kendilerini 
savunmada kullanmaktadırlar. Saponinlerin insektlere 
karşı olan toksisitesi, bitkiyi insekt saldırılarına karşı 
koruduğuna işaret etmektedir (Sen ve ark. 1998). 

 
Tablo 1. 24 Saat Sonunda “in vitro Rumen 

Fermentasyon Sistemi” nde Belirlenen 
Protozoon Sayısı* 

                            
Saman 

Protozoon 
sayısı (x106) 

Azalma 
(%) 

 

Kontrol 37 - 
Yucca saponinleri 28 24.3 
Yucca aq ekstraktı 32 13.5 
Quillaja saponinleri 23 37.8 

Acacia saponinleri 20 45.9 
   
Saman + Konsantre yem (70:30) 

Kontrol 57 - 
Yucca saponinleri 29 49.1 
Yucca aq ekstraktı 52 8.8 
Quillaja saponinleri 26 54.4 
Acacia saponinleri 21 63.1 

*: Makkar ve ark. (1998)’dan alınmıştır. 

 
Son yıllarda özellikle protozoal hastalıklarda 

saponinlerin etkisi ve hayvan yetiştiriciliğinde 
saponinlerin yeni uygulama alanları üzerine çalışmalar 
yoğunlaşmaktadır (Cheeke 1996, Sen ve ark. 1998, 
Teferedegne 2000). Kolesterolle çözünmeyen 
kompleksler oluşturmalarından dolayı saponinlerin 
protozoon hücre membranındaki kolesterolle 
reaksiyona girerek hücre membranının geçirgenliğini 

bozduğu ve hücrenin şişerek parçalanmasına neden 
olduğu kaydedilmektedir (Klita ve ark. 1996). Ayrıca, 
saponin içeren yucca extraktının amonyak bağlayıcı 
özelliğe sahip olduğu (Wallace ve ark. 1994) ve 
domuzların yemlerine Yucca shidigera ekstraktı 
katıldığında, domuzların bulunduğu odadaki amonyak 
düzeyinin azaldığı da ifade edilmektedir (Colina ve ark. 
2001). 

Düşük düzeyde saponin infuze edilen koyunların 
rumeninde  protozoon sayısının azaldığı 
kaydedilmekte (Lu ve Jorgensen 1987) olup birçok 
araştırma sonuçları da bu bilgileri teyit etmektedir 
(Navas-Camacho ve ark. 1993, Diaz ve ark. 1994, 
Hristov ve ark. 1999, Teferedegne ve ark. 1999). 
Makkar ve ark. (1998) in vitro yaptıkları 
araştırmalarında; saponin içeren değişik bitkilerden 
ekstrakte ettikleri saponinlerin protozoon sayısını 
azalttığını, protozoon sayısındaki en fazla azalmayı 
Acacia saponinlerinin yaptığını ve bunu Quillaja ve 
Yucca saponinlerinin takip ettiğini bildirmektedirler 
(Tablo 1).  

İn vivo yapılan araştırmalarda ise Lu ve Jorgensen 
(1987), koyunların rumenine rasyon kuru maddesinin 
%2 ve %4’ü düzeyinde yonca saponinlerinden 
verdiklerinde; protozoon sayısının kaba yemle 
beslenenlerde sırasıyla % 34 ve 47, konsantre yemle 
beslenenlerde sırasıyla % 33 ve 76 azaldığını, Klita ve 
ark. (1996) kuru maddesinin %1, 2 ve 4’ü düzeyinde 
yonca saponini ilave edilmiş rasyonla beslenen 
koyunlarda protozoon sayısındaki azalmayı sırasıyla % 
49, 79 ve 88, Hristov ve ark. (1999), günde 20 g Yucca 
shidigera ilave ettikleri rasyonla beslenen düvelerde 
protozoon sayısındaki azalmayı % 42 olarak 
belirlediklerini kaydetmektedirler.  Bununla birlikte, 
Güney Afrika’da yetişen bir ağaç olan Sesbania 
sesban’ın yaprakları rasyona ilave edildiğinde in vitro 
şartalarda protozoal aktiviteyi durdururken, in vivo 
şartlarda protozoon sayısının kısa bir süre için azaldığı 
fakat sonra tekrar normale döndüğü bildirilmektedir 
(Newbold ve ark. 1997). Araştırıcılar bu gözlemden 
hareketle protozoonların Sesbania sesban’a olan 
duyarlılıklarının değişmediğini, rumende protozoon 
sayısının normale dönmesinin nedenini rumen 
bakterilerinin saponinleri sindirmeye adapte 
olabileceklerine dolayısıyla saponinlerin antiprotozoal 
özelliklerini yok edebileceklerine bağlamaktadırlar 
(Newbold ve ark. 1997). Nitekim, bu bitkinin yetiştiği 
Etiyopya’da yürütülen başka bir araştırmada ise 
Sesbania sesban’la beslenen koyunların rumeninde 
protozoon sayısı üzerine herhangi bir değişiklik 
gözlenmediği ifade edilmektedir (Odenyo ve ark. 
1997). 

Navas-Camacho ve ark. (1993), günde 100 g 
Enterolobium ciclocarpum ilave edilmiş (kuru madde 
tüketiminin % 10’u) rasyonla beslenen koyunlarda ilave 
edilmeyenlerinkine göre rumen protozoon sayısının 
daha yüksek olduğunu buna karşın, günde 300 g 
Enterolobium ciclocarpum ilave edilmiş (kuru madde 
tüketiminin %34’ü) rasyonla beslenen koyunlarda 
protozoon sayısının ilave edilmeyenlerinkine göre 
besleme öncesi ve sonrası sırasıyla %40 ve 59 
düzeyinde azaldığını kaydetmektedirler. Hristov ve ark. 
(1999) ise günde 20 g Yucca shidigera ilave edilmiş 
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rasyonla beslenen düvelerde rumen protozoon 
sayısının ilave edilmeyenlerinkine göre % 42 daha az 
olduğunu buna karşın, Yucca shidigera’nın daha 
yüksek miktarları (69 g/gün) rasyona ilave edildiğinde 
protozoon sayısında ek bir düşüş gözlemediklerini 
bildirmektedirler. Bu bilgiler; bitkilerin içerdiği saponin 
düzeyi ve bu bitkilerin rasyondaki oranı ile daha önce 
bu bitkilerle beslenen ruminantların rumeninde adapte 
olmuş bakteri türlerinin varlığının rasyona saponince 
zengin bitki ilavesinin yararlarını gözlemede etkili 
olabileceğini göstermektedir. 

Protozoon kültür ortamlarına saponin içeren Yucca 
ekstraktının katılması hem holotrich hem de 
entodiniomorphid protozoon türleri üzerine olumsuz 
etki göstermektedir (Wallace ve ark. 1994). İn vivo 
yapılan araştırmalarda ise Lu ve Jorgensen (1987), 
Entodinium türlerinin Polyplastron’a göre yonca 
saponinlerinin toksisitesine daha duyarlı olduklarını, 
Navas-Camacho ve ark. (1993) Enterolobium 
ciclocarpum’la beslenen koyunlarda özellikle holotrich 
protozoonların daha duyarlı olduklarını 
kaydetmektedirler. Gupta ve ark. (1993) ise 300 g 
Enterolobium timoba yapraklarıyla besledikleri 
mandalarda protozoonların tamamen yok olduklarını 
ifade etmektedirler. 

 
Saponinlerin rumen fermentasyonuna etkileri 
 
Rasyonda bulunan selülozun rumendeki 

sindiriminin olumsuz yönde etkilenmemesi halinde, 
ruminantlarda protozoonların azaltılması rumende azot 
kullanımını geliştirecek ve böylece hayvan performansı 
artırılabilecektir (Jouany 1996). Bu hipoteze uygun 
olarak, rasyona Yucca shidigera ilavesinin organik 
madde ve selülozun ruminal ve in situ sindirimini 
artırdığı kaydedilmektedir (Goetsch ve Owens 1985, 
Valdez ve ark. 1986). Bu bulguyu destekler şekilde Lu 
ve Jorgensen (1987) da konsantre yem düzeyi yüksek 
rasyona yonca saponinlerinin ilavesiyle birlikte selüloz 
ve hemiselüloz sindiriminde önemli artış kaydettiklerini, 
ancak saponinlerin rumende bulunan diğer 
mikroorganizmalar üzerine zararlı etkilerinin 
olabileceğini ve buna bağlı olarak da rumende 
mikrobiyal protein sentezinin önemli oranda 
azalabileceğini öne sürmektedirler. Wang ve ark. 
(1999), karışık rumen mikroorganizmalarıyla yapılan in 
vitro inkubasyonda; yucca ekstraktının arpanın 
fermentasyonunu artırdığını fakat yoncanınkini büyük 
oranda azalttığını belirlemişler ve bu bulgudan 
hareketle yucca ekstraktının lif sindirimini sağlayan 
fibrolitik organizmaların aktivitesini engellerken, 
nişastayı sindiren rumen bakterilerini uyarabileceği 
sonucuna varmışlardır. Wallace ve ark. (1994), yucca 
ekstraktının Gram negatif bakterilerden daha fazla 
Gram pozitif bakterileri etkileyebileceklerini ve iyonofor 
grubu antibiyotikler gibi yararlı etkilerinin olabileceğini 
bildirmektedirler. 

 Faunasız koyunlarda rumen amonyak ve 
uçucu yağ asitleri düzeylerinin faunalılarınkinden daha 
düşük olduğu bildirilmekte (Jouany ve Sénaud 1979, 
Kocabatmaz ve ark. 1988), benzer bulgunun 

saponinlerin koyun rumenine infuze edilmesinden 
sonra da gözlendiği ifade edilmektedir (Lu ve 
Jorgensen 1987). Kimyasal defaunasyon 
gerçekleştirilen sığırlarda yapılan araştırmada (Yang 
ve Varga 1993), rumendeki uçucu yağ asitlerinden 
propiyonat düzeyinin arttığı, asetat : propiyonat 
oranının azaldığı bildirilmekte ve aynı bulgunun Yucca 
shidigera ilave edilmiş rasyonla beslenen sığırlarda da 
gözlendiği kaydedilmektedir (Kil ve ark. 1994, Hristov 
ve ark. 1999). Saponinlerin antiprotozoal etkileri; 
protozoonların protein kaynağı olarak bakterileri de 
kullanmalarından dolayı, proteince sınırlı rasyonla 
beslemede yararlı olacaktır. Nitekim üreyle muamele 
edilmiş samanla ad libitum beslenen mandalarda 
günde 300 g Enterelobium timoba yapraklarının 
ilavesinin, hayvanların canlı ağırlık kazancını artırdığı 
kaydedilmektedir (Gupta ve ark. 1993).  Defaunasyon 
genellikle rumende bakteri ve mantar sayılarında bir 
artışa yol açmakta (Hsu ve ark. 1991, Koening ve ark. 
2000) ve buna bağlı olarak bağırsaklara gelen 
mikrobiyal protein düzeyi de yükselmektedir (Jouany 
1996). Navas-Camacho ve ark. (1993), Enterolobium 
ciclocarpum ilave edilmiş rasyonla beslenen 
koyunlarda mantar ve bakteri sayısının arttığını 
bildirmektedirler. Defaunasyonun rumen bakteri ve 
mantar sayıları üzerine olan etkileriyle ilgili pek çok 
araştırma yapılmış olmasına rağmen, rasyona 
saponince zengin bitki ilavesinin söz konusu 
parametreler üzerine etkileri hakkında daha fazla 
çalışmaya gereksinim bulunmaktadır. 

 
Saponinlerin ruminantların verimlerine etkileri 
 
Defaunasyonun ruminantların verimlerine olan 

etkilerine yönelik yapılan araştırmalarda en çok canlı 
ağırlık artışı, yapağı ve tiftik verimi ile süt verimleri ele 
alınmıştır. Tablo 2 incelendiğinde; kimyasal metotla 
faunasız hale getirilen hayvanlarda, özellikle yapağı ve 
tiftik verimi bakımından defaunasyonun olumlu etkiye 
sahip olduğu açıktır. Araştırıcılar (Bird ve Leng 1984, 
Eryavuz 1999) bunun nedenini, defaunasyondan sonra 
duodenuma gelen hem rasyon hem de protozoonlara 
göre daha fazla kükürt içeren amino asitlere sahip 
bakteriyel protein miktarındaki artışa bağlamaktadırlar. 
Defaunasyonun canlı ağırlık kazancı üzerine olan 
etkisiyle ilgili bulgular farklılık göstermektedir (Tablo 2). 
İyi kaliteli kaba ve konsantre yemle beslenen 
hayvanlarda defaunasyonun canlı ağırlığı etkilemediği 
(Cotle 1988) hatta azalttığı (Kocabatmaz ve ark. 1988), 
özellikle protein içeriği düşük, enerjisi yüksek rasyonla 
beslenenlerde ise artırdığı (Bird ve ark. 1979, Demeyer 
ve ark. 1982, Eryavuz ve ark. 2001) kaydedilmektedir. 
Defaunasyonun sığırların süt verimleri üzerine her 
hangi bir etkisi gözlenmemiştir (Tablo 2). 
Defaunasyondan sonra ruminantlarda meydana gelen 
bazı verim artışları, saponince zengin değişik bitkilerin 
bu hayvanların rasyonuna ilave edilmesinden sonra da 
gözlenmektedir (Tablo 2). Tablo 2 incelendiğinde, 
ruminantlarda canlı ağırlık kazancı ve yapağı veriminin 
artırılmasında saponince zengin bitkilerle beslemenin 
olumlu sonuçları olduğu görülmektedir.  
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Tablo 2. Kimyasal Yöntemle Defauna Edilen ya da Rasyona Saponince Zengin Bitki İlavesiyle Beslenen 
Ruminantların Canlı Ağırlık, Yapağı Verimi ve Süt Verimlerinin Kontrol Grubuyla Karşılaştırılmasının 
Yapıldığı Bazı Araştırmalar 

Defaunasyon metotları Ruminant Canlı ağırlık 
artışı 

Yapağı 
verimi 

Süt verimi Araştırıcılar 

      
Kimyasal Sığır Olumlu - - Bird and Leng, 1978 
Kimyasal Kuzu Olumlu Olumlu - Bird and Leng, 1984 
Kimyasal Kuzu Etkisiz - - Ankrah ve ark., 1990 
Kimyasal Kuzu Olumsuz - - Eksen ve ark., 1990 
Kimyasal Sığır - - Etkisiz Yang and Varga, 1993 
Enterolobium ciclocarpum * Koyun Olumlu Olumlu - N.Camacho ve ark.,1993
Entrolobium timoba * Manda Olumlu - - Gupta ve ark., 1993 
Yucca shidigera * Sığır - - Etkisiz Wilson ve ark., 1998 
Kimyasal Ank. keçisi Etkisiz Olumlu** - Eryavuz, 1999 

*  : Saponince zengin bitki 
** : Tiftik verimi 

 
 

SONUÇ 
 
Defaunasyonun hayvan verimindeki olumlu 

etkilerinden saha şartlarında da yararlanmak için 
rasyona katılan saponince zengin bitkiler,  hem 
ruminantların verimini artırma hem de çevre temizliği 
bakımından doğal ve güvenli bir yem katkı maddesi 
olarak ümit vermektedir. Hayvanlarda verimi artırmak 
için sentetik maddelere alternatif olarak doğal bitkisel 
ürünlerin kullanılması; yetiştiriciler için daha ucuz ve 
ekonomik, üreticiler içinse daha güvenli ürünler elde 
edilmesine olanak sağlayacaktır. Diğer taraftan, rumen 
bakterilerinin zamanla saponinleri sindirmeye adapte 
olabilecekleri ve bunların antiprotozoal etkilerini yok 
edebilecekleri mümkün gözükmektedir. Bu nedenle, 
saponin içeriği yüksek bitkiler ilave edilmiş rasyonlarla 
uzun süre beslenecek ruminantlarda, saponinlerin 
rumen mikrobiyal populasyonuna olan etkileri ile bu 
süre sonunda fonksiyonel olarak aktif kalmış bakteri, 
mantar ve protozoon türlerini belirleme yönünde 
gerçekleştirilecek araştırmalara gereksinim 
duyulmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda, 
ruminantların beslenmesinde saponin içeren bitkilerin 
kullanılabilme olanakları bakımından önemli veriler 
sağlanmış olacaktır. 
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INTERACTION OF SEMEN WITH UTERUS 
 

 (A Review) 
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      Sperma ile uterus etkileşimi (Derleme).  
 
 
             

ÖZET 
 

Koyunlar esas olmak üzere evcil hayvanların uterusu, 
sperma ile uterus etkileşiminde çift role sahiptir. Bunlardan 
birisi, uteus kontraksiyonlarının spermatozoitleri uterusa 
doğru taşıması, diğeri ise fazla spermatozoitleri uterustan 
uzaklaştırmasıdır. Sperm ve seminal plazma muhtemelen 
uterus kontraksiyonlarını uyarır. Seminal plazma, uterusta 
immun sistemi baskılayıcı etkiye sahiptir. Sperma-uterus 
etkileşimi, tohumlama tipi, motilite, motil sperm yoğunluğu 
ve seminal plazmanın varlığı ya da yokluğu tarafından 
değiştirilebilir. Sperma ile uterus arasındaki etkileşimin 
bilinmesi gelecekteki in vitro fertilizasyon ve embriyo 
transferi gibi çalışmalara ışık tutacaktır. 

 
ANAHTAR KELİMELER: Etkileşim, koyun, sperma, 

uterus.  

 
SUMMARY 
  
The uterus of domestic animals, including the sheep, 

has yoke of roles in the interaction of the uterus and semen. 
On one hand, uterine contractions carry sperm towards the 
oviduct, and the other hand the uterus eliminates excessive 
sperm. Sperm and seminal plasma probably provoke uterine 
contractions. Seminal plasma has immuno-suppressive 
effects in the uterus. The semen-uterine interaction can be 
modified by the type of the inseminate, motility, motile 
sperm concentration and absence or presence of seminal 
plasma. It also highlights specific are as for future research, 
such as in vitro fertilization and embryo transfer, towards 
understanding the interactions between uterine and semen. 

 
KEY WORDS: Interaction, semen, sheep, uterus. 

  
  

INTRODUCTION 
 
The reproductive functions are controlled by 

complex neuroendocrine mechanisms. The immune 
system plays a key role under physiological conditions 
and in reproductive disorders. The processes leading 
to sperm formation have some immunologic 
prerogatives. Spermatozoa and their precursors exhibit 
quite strong antigenic traits. A wide spectrum of 
antigenic structures is being expressed in the testes 
during spermatogenesis towards which, 
ontogenetically, autotolerance mechanisms are 
inactive. Protection against autoimmunity is provided 
by the hemotesticuler barrier composed predominantly 
of Sertoli cells isolating the tubular content from the 
vasculature, and limited lymphatic drainage of the 
testes. Several other immunoregulatory mechanisms 
also play a role, e.g. immunosuppressive factors of 
seminal plasma and both systemic nonspecific and 
specific factors (De Cesaris et al. 1992, Kalaydjiev et 

al. 2002, Katila 1997, Lombardo et al. 2001, Nouza et 
al. 1992, Windsor 1997a). 

The antisperm antibody formation can be induced 
primarily during infectious and noninfectious 
inflammations, or by obstruction of testicular efferent 
duct. This practice is generally accepted even though 
there is still some disagreement about the meaning of 
antisperm immunity and a good deal of controversy 
about the test regarded as the most suitable for the 
detection of antibodies directed against sperm 
antigens (Fayemi et al. 1992, Gandini et al. 1995, 
Jessop and Ladds 1995, Wicher et al. 1987, Zhang et 
al. 1990). However, the interactions between the 
sperm antigens and uterus are not completely known. 

Motility is not required for the rapid transport of 
sperm into the oviducts in cows, pigs, or rabbits, as 
dead sperm also have been found in the oviducts of 
these species (Bourke and Lindsay 1988, Crane and 
Martin 1991, Jones and Gillan 1996a, Overstreet and 
Tom, 1982). There is no information regarding sheep, 
but fewer sperm were recovered from the oviducts 24 
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h after artificial insemination (AI). Presumably, sperm 
motility is not required in the uterus, but it may be 
necessary for transport in the utero-tubal intersection 
(UTI) and oviducts (Fazeli et al. 1999, Gillan et al. 
1999, Goldman et al. 1998). 

Dead, damaged, or immotile sperms are removed 
from the uterus by phagocytosis (Fazeli et al. 1999, 
Harper 1988). Coating of the sperm head IgG probably 
serves the purpose of labelling spermatozoa for 
destruction. In the uterus, morphologically altered 
sperm increased with time ranging from 30% to 90%  
(Bader 1982, Gillan and Maxwell 1999, Gillan et al. 
2000, Kotilainen et al. 1994, Sidhu et al. 1998). 
Neutrophiles, the uterus or the UTI may exert selection 
against altered sperm. 

Seminal plasma has important functions in the 
interaction with the uterus. In rabbits, non-motile sperm 
did not reach the oviducts when they were suspended 
in saline. However, when non-motile sperm were 
suspended in seminal plasma for AI, rapid sperm 
transport to the oviducts was observed in every animal 
(De las Heras et al. 1996, Gutierrez et al. 1993, 
Maxwell et al. 1993, Overstreet and Tom, 1982). A 
greater number of boar sperm reached the oviducts in 
4 h when sperm where thawed in seminal plasma as 
compared to buffer solution. These studies (Jones and 
Gillan 1996a, Jones and Gillan 1996b, Jones et al. 
1995) suggest that seminal plasma has a role in 
facilitating transport of sperm or in protecting them in 
the genital tract and thereby extending their survival 
time. Oxytocin was detected in semen, in extracts from 
the testes and epididymis of male animals (Alexander 
et al. 1995, Rigby et al., 1999, Watson et al., 1999). 
This has previously been described in other species. 
Seminal plasma is also rich in prostaglandins, e.g. in 
humans (Kalaydjiev et al., 2002). Oxytocin and 
prostaglandins are potent stimulators of uterine 
contractions. Removal of accessory reproductive 
glands from male rats showed that induction of 
myometrial activity required constituents from the vasa 
deferens, seminal vesicles and coagulating glands 
(Crane and Martin 1991, Lombardo et al. 2001, 
Watson et al. 1999). It hasn’t been known what kind of 
role seminal plasma has in sperm transport in the 
sheep yet.  

Seminal plasma is removed during semen freezing, 
and its proportion is greatly reduced in shipped semen, 
which usually contains more extender than semen. 
Pregnancy rates of sheep after frozen-thawed semen 
inseminations are still disappointingly low. If sperm do 
not have good progressive motility, they might need 
assistance to reach the oviducts (Gomez et al. 1997, 
Gomez et al. 1998, Maxwell et al. 1993, Paulenz et al. 
2002, Tilbrook and Pearce 1986). Oxytocin injections 
immediately after AI improved pregnancy rates of 
some females inseminated with fresh semen from 
subfertile males. The effect may be different from the 
endogenous levels of oxytocin. It remains to be seen if 
deep intrauterine inseminations would improve 
pregnancy rates of frozen semen AI (Gillan et al. 2000, 
Jabbour and Evans 1991, Maxwell et al. 1996, 
Sanchez-Partida et al. 1999, Windsor 1997b). Using 

this technique the sperm do not have to travel the long 
journey trough the potentially hostile uterus and are not 
dependent on uterine contractions. The role of seminal 
plasma in transport of semen in the sheep needs to be 
studied. 

It has been shown that when equal numbers of 
sperm are in a small volume versus a larger volume of 
extended semen, the uterine polymorphonuclear 
leukocyte (PMN) response is higher for the 
concentrated samples (Gutierrez et al. 1993, Jomes et 
al. 1988, Kotilainen et al. 1994, Sidhu et al. 1998, 
Voglmayr et al. 1983). It is possible that the strong 
neutrophile response provoked by highly concentrated 
semen eliminates sperm so efficiently that only traces 
of the reaction are detected 48 h later. Uterine 
inflammatory response after natural mating does not 
differ from fresh semen AI. After AI with fresh semen, 
the majority of spermatozoa are eliminated within 4 h 
and hardly any sperm are left after 48 h (Gillan et al. 
1997, Gutierrez et al. 1993, Katila 1997). 

Seminal plasma fractions caused a greater 
suppression of PMN-chemotaxis compared to heat 
inactivation of blood plasma, suggesting that 
mechanisms other than complement inactivation are 
involved in the suppressing effect of seminal plasma. A 
decrease of inflammatory response in post-breeding 
endometritis may have positive and negative effects. 
Suppression of phagocytosis may slow down 
elimination of bacteria and sperm. If frozen sperm are 
more readily recognized and engulfed by PMN 
because of damaged heads or decreased motility, it 
would be advantageous to limit PMN function. Frozen 
semen seems to provoke a strong PMN response, 
either because of the high sperm concentration 
(Kotialinen et al. 1994) or because of the lack of 
seminal plasma, and this may hasten the removal of 
frozen sperm. A delay or suppression of PMN-influx by 
seminal plasma may temporarily protect sperm from 
phagocytosis (Marshburn et al. 1992). 

 
Volume of the inseminate 
 
The effect of the total number of motile sperm 

inseminated on the fertility is more important than 
inseminated volume. The low motile sperm 
concentration in per insemination dose brings on the 
low fertility (Jabbour and Evans 1991, Marshburn et al. 
1992). Semen doses of 20 to 40 x106 sperm for an 
ewe provided satisfactory on embryo recovery rates. 
The increase of inseminate doses to 160 x106 sperm 
for an ewe failed to improve fertility, actually tending to 
decrease lambing rates  (D’Alessandro et al. 2001, 
Jabbour and Evans 1991, Paulenz et al. 2002). 
Adequate sperm numbers also are needed because 
more semen is likely to be expelled trough the open 
cervix when the insemination volume is high. 

Distribution and cervical loss of fluid following 
intrauterine infusion of different volumes of PBS (30, 
60, 120 or 250 ml) during estrus and diestrus was 
studied with ultrasonography. It was concluded that 
after intrauterine infusion, fluid does not distribute 
uniformly throughout the uterus, but tends to pool in 
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the uterine body and at the junction of body and horns. 
The uterus is an expandable organ suspended by the 
broad ligament so that the tips of uterine horns and 
midhorn areas are elevated (Jasco et al. 1992, 
Nikolakopoulos and Watson 1997, Nikolakopoulos and 
Watson 2000). 

Katila (1997) obtained slightly different results in a 
scintigraphic study. When a 5-10 ml volume of radio 
labeled sperm was inseminated, frequent uterine 
contractions carried sperm back and forth in the mare’s 
uterus, effectively distributing it throughout the uterus 
including the tips of the horns. In cows, similar results 
have been published on uterine contractions after AI 
which were followed by a fiberoptic endoscope (Bourke 
and Lindsay, 1988). In the other study (Zraly et al. 
2002), cows were inseminated with a food dye alone or 
together with live or killed frozen sperm in the uterine 
body and at selected sites in the uterine horns. In 
comparison with intra-cornual deposition, a much 
greater cervical reflux was observed following 
deposition of dyed inseminate at the recommended AI 
site, just anterior to the internal of the cervix. Frequent 
redistribution to the contralateral horn occurred within 5 
min when cows were inseminated in a uterine horn. 
These results obtained in cows support the hypothesis 
presented earlier that perhaps deep intrauterine AI 
would be beneficial when mares are inseminated with 
frozen semen. Slightly faster redistribution and reflux 
throughout the cervix occurred when killed sperm were 
deposited as compared to live (Armstrong and Evans 
1984, Bourke and Lindsay, 1988, Windsor 1997b). It is 
needed to comparatively carry out these findings in 
sheep. 

Relaxation of the cervix is necessary during estrus 
for movement of sperm into and out of the uterus. If the 
cervix does not open up properly, elimination of sperm 
and inflammatory by-products is hindered. The degree 
of cervical relaxation and elimination of sperm during 
estrus was not correlated to the reflux of fluid (Gillan et 
al. 1997, Katila 1997). 

 
 
CONCLUSIONS 
 
Sperm motility probably is not essential to sperm 

transport throughout the uterus, but myometrial 
contractions carry sperm towards the oviduct. The 
contact of ewe with the rams induces the onset of 
oxitocin release and myometrial contractions. The 
inflammed sheep uterus contains large amounts of 
prostaglandins, which stimulate uterine activity. 
Inflammation after breeding is induced by sperm. They 
activate complement, which results in chemotaxis and 
migration of PMN into the uterine lumen. Damaged 
sperm may become more readily phagocytized by 
PMN. The selection process is not known, but only a 
minority of sperm escapes phagocytosis. Seminal 
plasma is presumably important in the transport of 
sperm, since it contains oxytocin and prostaglandins. 
Seminal plasma inhibits PMN-chemotaxis and 
phagocytosis and thereby may protect sperm in the 
sheep’s uterus. Insemination volume does not have an 

effect on the distribution and elimination of sperm or on 
pregnancy rate. A very low sperm concentration and 
inadequate sperm numbers decrease pregnancy rates. 
On the contrary, motility and motile sperm 
concentration have an affect on recovery embryo. 
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Diabetes mellitus in animals  
 
   

SUMMARY 
   

Diabetes mellitus is one of the most frequently 
encountered endocrine disorders in human and veterinary 
medicine. Diabetes is caused by destruction of Langerhans 
islet beta cells of pancreas. This article discusses the 
pathophysiology that leads to the clinical signs of Diabetes 
mellitus in cats and dogs, compares and contrasts the 
presenting clinical signs of diabetes melllitus in animals. 
Hyperglisemia caused by unregulated diabetes mellitus is 
generally associated with long term complications include 
diabetic neuropathy, hepatic lipidosis, pancreatitis, 
diabetic retinopathy, nephropathy and gastrointestinal 
abnormalities and several metabolic disorders. Many of 
these precipitating factors also play an important role in 
pet animals. By prepairing this article it is aimed to 
provide information on the pathogenesis, diagnosis of 
diabetes mellitus in domestic animals and acknowledge the 
use of animals for diabetes research. 
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ÖZET 

 
Özellikle günümüzde pet hayvanları yetiştiriciliğinin 

artması ile  diyabetin kedi ve köpeklerde tanı ve tedavisi  
klinik yönden önem kazanmıştır. Pankreasın Langerhans 
adacıkları -hücrelerinin işlev bozukluğu ile ortaya çıkan 
bu hastalık, başta kalp-damar sistemi olmak üzere böbrek, 
göz, sinir doku gibi  önemli sistemleri ve metabolik 
olayları etkilediği için kısa ve uzun dönem 
komplikasyonlara neden olur. Deneysel diyabet modelleri 
sadece diabetes mellitus'un etiyolojisini anlama açısından 
değil aynı zamanda diyabetik komplikasyonlardaki 
mekanizmaları araştırma açısından da kullanılır. 
Laboratuvar hayvanlarının yanı sıra evcil hayvanlar da in 
vivo çalışmalarda model oluşturmak amacıyla 
kullanılamaktadır. Bu derleme, insan hekimliğinde 
‘Diabetes mellitus’ olarak adlandırılan şeker hastalığının 
özellikle evcil hayvanlarda nedenleri, oluşumu ve deney 
hayvanlarının bu hastalıkla ilgili olarak kullanım alanları 
hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

 
ANAHTAR KELİMELER: Diabetes  mellitus, 

hayvanlar

  
GİRİŞ 
 
Diyabet insanlarda ve hayvanlarda endokrinolojik 

bozukluklar içinde dünyada çok yaygın olarak görülen 
hastalıktır. Diabetes mellitus, pankreastan 
Langerhans adacıkları -hücrelerinden salgılanan 
insülin yokluğu veya kısmen eksikliği ya da etkinliğinin 
azalması ile ortaya çıkan hümoral ve dokusal patolojik 
değişimleri içeren bir sendromdur. Diabetes mellitus 
kandaki glukoz oranının yükselmesiyle karakterizedir. 
Poliüri, polifaji, polidipsi, kilo kaybı ya da obezite de 
buna eşlik eder. Hayvanlarda da diyabet kendiliğinden 
gelişebilir.  

İlk kez Leblanc 1851 yılında bir maymunda 
diyabeti bildirmiştir. Kedi, köpek, sincap, tilki, yunus, 
hipopotam, antilop ve birçok evcil hayvanda zaman 
zaman diyabet oluşmaktaysa da domuz, koyun ve 

atta diabetes mellitus'a ilişkin bildirimler çok azdır 
(Mordes  ve Rossini 1981). Koyun, sığır gibi 
ruminantlarda kan glikoz düzeyi 40-60 mg/dl'dir 
(Swenson 1984). Bu hayvanlarda kan insülin düzeyi 
ile rumende üretilen ve enerji kaynağı olarak 
kullanılan kısa zincirli yağ asitleri arasında güçlü bir 
ilişki bulunmaktadır. Nitekim Miodovnik ve ark. (1986), 
koyunlara bütirik asidi damar içi verdiklerinde plazma 
insülin düzeyinin yükseldiğini saptamışlardır. Genç 
ruminantlarda ön mide faaliyetleri tam olarak 
gelişmeden önce kan glikoz düzeyi insan ve basit 
mideli hayvanlardakine yakındır (Swenson 1984). 
Koyunda kan glikoz düzeyi 30-50 mg/dl iken aloksan 
diyabeti oluştuğunda 140-200 mg/dl'ye ulaşır 
(Miodovnik ve ark. 1989, Yılmaz B  1999). Son 
yıllarda özellikle koyunların streptozotosin ve aloksan 
ile diyabetik hale getirildikten sonra deneysel amaçlı 
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olarak kullanıldığı görülmektedir (Bucholtz ve ark. 
2000, Dickinson ve ark. 1998, Khan-Dawood FS ve 
ark. 1994, Miodovnik 1989, Sigurdsson  1993, Tanaka 
ve ark. 2000). Aloksan verilerek hiperglisemi 
oluşturulan gebe koyunlarda, insüline bağımlı 
diyabetik gebe kadınlarda görülen genel metabolik ve 
endokrin değişikliklere rastlanmıştır (Miodovnik  ve 
ark.1989). Deneysel olarak diyabetik hale getirilen 
erkek kuzularda yapılan bir başka çalışmada 
(Bucholtz  ve ark. 2000) insüline bağımlı kan glikoz 
düzeyinde ki değişikliklerin LH'un puls frekans 
şeklinde salınımı üzerine ayarlayıcı etkisi olduğu 
bildirilmektedir. Kan glikoz düzeyi, tavuklarda 130-260 
mg/dl ,güvercinde 160 mg/dl, ördekte 108 mg/dl iken, 
bazı kafes kuşlarında  800 mg/dl'ye kadar ulaşabilir 
(McDonald 1989,  Hazelwood 2000). 

Diyabette mikro ve makroanjiopatileri içeren 
kardiovasküler sistem hastalıklarına, aterosikleroza, 
konjensif kalp yetmezliğine ve hipertansiyona karşı 
eğilim gelişir (Caimi ve ark. 2000, Clark 1988, Struble 
ve ark.1998). Diyabet hastalarının kardiovasküler 
sistem hastalıklarına yakalanma oranı genel 
populasyona oranla üç kat daha fazladır. Diabetes 
mellitus aynı zamanda disfaji, abdominal ağrı, 
malabsorpsiyon, diyare, mide bulantısı ve kusma gibi 
gastrointestinal semptomlara da yol açar. Diyabetik 
diyare aralıklarla konstipasyon periyotlarıyla yer 
değiştirebilir. Sindirim sistemiyle ilişkili diğer bir 
diyabetik komplikasyon midenin atonik dilatasyonudur 
(Glickman ve ark. 2000). Üreme sistemine olan etkileri 
ise, ejekülasyonun geri dönmesi, fertilitenin azalması 
şeklindedir. İnsüline bağımlı gebe bayanlarda spontan 
abortuslara rastlanmıştır. Bütün bu komplikasyonların 
bazılarında düz kas fonksiyonlarındaki değişikliklerin 
önemli rol oynadığı düşünülmektedir (Öztürk ve 
ark.1996). 

Diabetes mellitus'un etiyolojisi her yönüyle ortaya 
konamamıştır. İnsüline bağımlı diyabete viral 
enfeksiyonların neden olduğu düşünülmektedir 
(Craighead ve Steinke 1971, Notkins  1980). 
Diyabetin çeşitli tiplerinde otoimmuniteden de söz 
edilmektedir (Hoenig ve Dawe  1992). Diabetes 
mellitus'un etyoloji ve patogenezinde genetik ve 
çevresel faktörler de rol oynar. Bazı durumlarda 
insülin genindeki nokta mutasyonlar diyabete yol açar. 
Diyabet hastalarında, hücresel prostaglandin 
metabolizmasındaki değişiklikler hedef hücrelerin 
insüline olan duyarlılığının azalmasına neden olur. 
Hedef hücrelerin insüline olan duyarlılığının 
azalmasının nedeni hem insülin reseptörlerinin 
sayısının azalması hem de insülin reseptöründeki 
tirozin kinaz aktivitesinin değişmesinden 
kaynaklanmaktadır. Diabetes mellitus'ta insülinin 
glikojen sentezindeki kontrolü de bozulur (Unger ve 
Foster 1992). 

 
Diabetes mellitus’un Tipleri 
Diabetes mellitus beta hücrelerindeki patojenik 

farklılıklar ve patofizyolojik mekanizmaya göre tip 1 ve 
tip 2 olarak ikiye ayrılır. 

 
 

A) Tip-1 diyabet (insüline bağımlı diyabet) : 
Genellikle genç yaşta ortaya çıkar. Klinik tablosu 

insüline bağımlı olmayan diyabete göre daha 
belirgindir. Poliüri, polidipsi, polifaji, kilo kaybı ya da 
obezite ile karakterizedir. Beta hücrelerinin 
yıkımlanması sonucu plazma insülin düzeyi düşüktür 
ya da ölçülemez. Çünkü pankreatik beta hücreleri 
yetersizdir. Bu tip diyabet oral antidiyabetik ilaçlarla 
tedaviye cevap vermez. Hastalara mutlaka insülin 
terapisi uygulanmalıdır. Komplikasyonları insüline 
bağımlı olmayan diyabete göre daha fazladır. Bu 
diyabet tipinde, pankreasın beta hücrelerinin virütik 
enfeksiyonlar veya otoimmunitedeki değişimlerden 
dolayı tahrip olduğu kanıtlanmıştır. Bu tip diyabette 
gözlenen insülin salınımındaki bozukluğa 
prostaglandin metabolizmasındaki anormalliklerin 
neden olduğunu sanılmaktadır (Kayaalp 1985, Unger 
ve Foster 1992). 

Kedi ve köpeklerde en yaygın olarak görülen 
diyabet tipidir. Tip 1 diabetes mellitus'lu köpek ve 
kediler insülin salgılanmasının ani kesilmesine bağlı 
olarak  başlangıç semptomları gösterirler. Bu 
hayvanlarda hastalığın teşhisinin ardından hemen 
insülin sağaltımına başlanmalıdır. Farklı olarak -
hücreleri yavaş yavaş yıkımlandığından kedi ve 
köpekler insülini kademeli olarak kaybedebilir. Bu 
hayvanlarda başlangıç süreci hafif bir hiperglisemi ile 
geçiştirilebilir ve insülinin düşük dozlarıyla çok kolay 
kontrol edilebilir. Ancak zaman içinde tam insülin 
eksikliği şekillenir ve insüline bağımlı diabetes mellitus 
gelişir. Hastalığın etiyolojisi tam olarak 
belirlenememiştir. Fakat birçok faktörün etkili olduğu 
bilinmektedir. Tablo 1’de etiyopatogenezde etkili olan 
bu faktörler özetlenmiştir.  

 
Tablo 1. Kedi ve Köpeklerde Diabetes mellitus'un 

Etiyopatogenezinde Etkili Olan Potansiyel 
Faktörler 

Köpek                             Kedi  
Amiloidozis Amiloidozis 
İmmun insülitis Şişmanlık 
Pankreatitis İmmun insülit  
Şişmanlık İlaçlar (megestrol asetat) 
Çeşitli Enfeksiyonlar Pankreatitis ve çeşitli 

enfeksiyonlar 
İlaçlar (glikokortikoitler) Kalıtımsal nedenler  
Kalıtımsal immun insülitis 

 
   
B) Tip-2 diyabet (insüline bağımlı olmayan 

diyabet) : Bu diyabet tipi genellikle orta yaşlarda ya 
da daha sonra başlar. Semptomları insülin bağımlı 
diyabete göre daha geç ortaya çıkar. Genellikle 
rastlantısal olarak, yapılan rutin laboratuvar testlerinde 
plazma glukoz düzeyinin yüksek bulunmasıyla açığa 
çıkar. Hiperglisemi gelişmesinden önce ve sonra 
görülen yüksek plazma insülin derişimi ve insüline 
karşı direncin gelişimi için şişmanlık bir risk 
faktörüdür. Bu nedenle insüline bağımlı olmayan 
diyabet tedavisinde şişmanlığın tedavisi önemlidir. Bu 
tip diyabet, oral antidiyabetik ilaçlarla tedaviye cevap 
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verir. Hastalar yüksek lifli özel diyetler ile tedavi 
edilebilir (Nelson  ve ark 1991). 

Tip-2 diyabette, beta hücrelerinde insülin sentezi, 
salgılanması ve depolanmasında herhangi bir 
bozukluk görülmemektedir. Plazma insülin seviyesi 
azalmış, normal ve hatta yükselmiş olabilir. Fakat 
periferal dokuların kullanımı için yetersizdir. İnsulin 
tedavisi hastayı ketoasidozdan korur. Bu tür diyabette 
en önemli bulgulardan biri de insüline karşı direnç 
gelişimidir. Beta hücrelerinin uyarı geldiğinde insülin 
salgıladıkları halde, glukoz reseptörlerindeki bir 
bozukluk, insülin reseptör sayısının azalması, insülin-
reseptör-tirozin kinaz etkinliğinin değişmesi, kandaki 
lipit seviyelerinin artması ve hücre içerisindeki serbest 
yağ asitlerinin oksidasyonunun artması gibi 
nedenlerden dolayı insülinin işlevini tamamlayamadığı 
görülmüştür. İnsülin reseptörlerinin sayısının azalması 
ve anti-insüliner sistemin egemen duruma geçmesi bu 
tip diyabetten sorumlu diğer mekanizmalar olarak öne 
sürülmüştür. 

Bu tip diyabete kedilerde köpeklere göre daha çok 
rastlanır. Etiyopatogenezinde birçok faktör rol oynar. 
Şişmanlık, kalıtsal özellikler ve pankreasın -hücre 
adacıklarının amiloidozisi bu tip diyabetin 
gelişmesinde önemli faktörlerdir. Yapılan çalışmalarda 
kedilerde şişmanlığın karbonhidrat intoleransını 
azalttığı ve pankreas adacıklardaki amiloid tortularının 
hastalığı doğurucu faktörler olduğu belirtilmektedir 
(Johnson ve ark. 1986). 

Tip 2 diyabette kedi ve köpeklerde sekonder 
olarak gelişen karbonhidrat intoleransı sonucu 
insüline direnç şekillenir. Dişi köpeklerde diöstrus, 
hiperadrenokortikozism ve akromegali gibi belirtiler 
ortaya çıkar. Bu hayvanlarda başlangıçta 
hiperinsülinemi gelişir, ancak insüline direnç 
gelişiminin kalıcı olmasıyla -hücrelerinin işlevleri 
bozulur ve kalıcı, tipik insüline bağlı diabetes mellitus 
gelişir. Eğer -hücreleri halen işlevlerine devam 
ederken, insüline direnç gelişirse diabetes mellitus 
kalıcı hale dönmez. İnsülin karşı direnç nedeniyle 
tedavi edilen hayvanlarda kan glikozu normal derişime 
(öglisemi) ulaşır. Böyle hayvanların subklinik diyabet 
geçirdiği düşünülmeli ve diabetes mellitus gelişmesini 
önlemek için insülin antagonisti ilaçların kullanımından 
kaçınılmalıdır (Ettinger  ve Feldman 1995). 

 
Diabetes mellitus’da Ortaya Çıkan Bozukluklar 
 
Diyabette çeşitli kısa ve uzun dönem 

komplikasyonlar görülür. Diabetes mellitus'un esas 
komplikasyonu, uygun tedavi uygulanmadığı zaman 
gelişen ketoasidozistir. Metabolik hastalık olmasına 
rağmen hiperglisemi uygun tedavi yöntemleri  ile 
kontrol altında tutularak akut komplikasyonlar 
azaltılabilir. Böylece hastaların yaşam süreleri 
uzatılabilir. Diyabet tedavisindeki önemli gelişmelere 
rağmen uzun süreli diyabette görülen diyabetik 
komplikasyonlar ciddi hasarlarla sonuçlanır.Çeşitli 
sistemleri etkileyen başlıca  diyabetik bozukluklar 
nörolojik, kardiyovasküler, gastrointestinal, solunum, 
ürolojik, oftalmik, üreme, hematolojik, biyokimyasal, 
ilaç metabolizması ve farmokinetiğini etkileyen  

komplikasyonlardır. Diabetik komplikasyonların 
etiyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Her 
komplikasyonu farklı patolojik mekanizmalar 
oluşturmaktadır ve komplikasyonların ortak bir nedeni 
yoktur. Buna ek olarak tek bir diyabetik 
komplikasyonda çeşitli sebepler rol oynayabilir. 
Hastalığın mekanizmasının daha iyi anlaşılabilmesi ve 
tedavi olanakları için deneysel modeller geliştirilmiştir. 

 
Diyabet için Deneysel Modeller 
 
 Biyomedikal çalışmalarda diyabetli hayvan 

modelleri kullanımı geniş bir yer tutar. Hayvanlarda 
diabetes mellitus ile ilgili çalışmalar yapmanın birçok 
avantajı vardır. İnsan populasyonlarında bu tür 
hastalıkların  kalıtsal nedenleri üzerinde çalışmanın 
çeşitli zorlukları olması nedeniyle, oldukça kısa bir 
zaman diliminde birçok jenerasyonda kontrollü 
çalışmaların yapılmasına imkan tanıyan kemirgen 
kolonileri kullanılmaktadır. Özellikle hastalığın 
koruyucu tedavisi ile ilgili çalışmalar için bu tür hayvan 
kolonileri çok kullanışlı bir araçtır. Hayvan kolonileri 
kalıtım ile beslenme, ilaçlar, toksinler ve enfeksiyöz 
ajanlar gibi çeşitli çevresel faktörler arasındaki ilişkiyi 
ortaya koyabilmek için kullanılabilir. Diyabete yönelik 
olarak geliştirilen sağaltıcı ajanların öncelikle 
hayvanlar üzerinde denenerek etkilerinin kanıtlanması 
gerekmektedir. Diyabet, kronik bir hastalık olması 
nedeniyle gelişen patolojik değişiklikler ancak canlının 
yaşamı boyunca devam eden seri çalışmalarla ortaya 
konabilir. Bu yönüyle de hayvan modelleri üzerinde 
çalışma bu tür problemleri ortadan kaldırır. Diyabetik 
hayvan modelleri komplikasyonların mekanizmasıyla 
birlikte diyabetin etiyolojisini araştırma amacıyla 
kullanılır  (Mordes  ve Rossini 1981). 

Diabetes mellitus ve hipertansiyon çoğunlukla aynı 
anda görüldüğü için iki patolojik olguyu da bünyesinde 
bulunduran hayvan modelleri oluşturulmuştur. 
Streptozotozin (STZ)-spontan hipertansif rat (STZ-
SHR) ve obez Zucker ratları, aynı anda hipertansiyon 
ve diyabetin olduğu hayvan modeli örnekleridir. Diğer 
biyokimyasal ve morfolojik değişikliklerle birlikte bu 
ratlar (STZ-SHR) hipertansiyonla birlikte görülen 
insüline bağımlı diyabete yakın bir hiperglisemik 
sendrom geliştirirler. Obez Zucker ratı kendiliğinden 
oluşan obezite, hiperglisemi, hiperinsülinemi, 
hiperlipidemi ve orta derecede bir hipertansiyon ile 
karakterizedir. Buna benzer şekilde insüline bağımlı 
olmayan diyabetli hasta aynı zamanda hipertansiftir. 
Bu obez hayvanlara en uygun kontrol hayvanları Lean 
Zucker ratlarıdır. Her iki hayvan türü de (STZ-SHR ve 
obez Zucker ratları) kardiyovasküler sistemlerinin 
biyokimyasal, morfometrik ve hemodinamik 
karakterlerine göre değerlendirilir. Bu model, 
hipertansiyonlu, insüline bağımlı olmayan diyabetli 
insan modeline çok benzediği için, farmakolojik 
araştırmalarda tercih edilir (Zweiten  1999). 

Deneysel diyabet modelleri, birçok klinik diyabet 
özelliği gösterebilir. Buna rağmen hiçbir model tam 
olarak klinik diyabetin eşdeğeri değildir. Diyabetin 
deneysel modellerinde hiperglisemi ortak bir özelliktir 
ve hipoinsülinemi ya da hiperinsülinemiden de söz 
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edilebilir. Klinik diyabetteki polidipsi, poliüri, polifaji ve 
letarji gibi özellikler deneysel diyabetin bazı 
modellerinde de görülebilir. Deneysel diyabet 
modelleri sadece diabetes mellitus'un etyolojisini 
anlama açısından değil aynı zamanda diyabetik 
komplikasyonlardaki mekanizmaları araştırma 
açısından da kullanılır. Bu amaçlar için kullanılan 
çeşitli yöntemler vardır. 

 
 Operatif Diyabet : Hayvanlarda pankreasın 

tamamının ya da bir kısmının çıkarılmasını içeren bu 
yöntem, günümüzde diyabet araştırmaları için çok 
nadir kullanılır. Bu yöntem ilk kez Oskar Minkowski 
tarafından köpeklerde pankreasın tamamı çıkarılarak 
denenmiştir. Hayvanlarda pankreasın tamamının ya 
da bir kısmının çıkarılması uygulamaları sonucunda 
ortaya çıkan hiperglisemi insüline bağımlı ve bağımlı 
olmayan diyabette gözlenen hiperglisemik durumlara 
benzer. Pankreası çıkarılan hayvanlar uzun dönem 
diyabetik komplikasyonlar gösterir. Pankreası 
çıkarılan köpeklerin koroner arterlerinin prostasiklin 
(PGI2) ’e olan hassasiyetleri azalır. Bu yöntem 
uygulama zorlukları nedeniyle rutin deneysel diyabet 
modellerinde kullanılmamaktadır.  (Zweiten  1999). 

 
 Kimyasal Diyabet : Bazı kimyasal maddelerin 

deney hayvanlarında diyabet oluşturabildiği uzun 
yıllardan beri bilinmektedir. İlk kez 1940’lı yılların 
başında bir siklik üre analoğu olan aloksanın 
tavşanlarda kalıcı diyabet oluşturduğu saptanmıştır. 
Sonrasında aloksanın pankreastan insülin salgılayan 
beta hücrelerini yıkıma uğratarak yani bu hücreleri 
yapısal olarak bozarak sözü edilen etkinliğini ortaya 
çıkardığı gösterilmiştir (Fischer ve Rickert 1975). 
Diyabetojenik etkisinin bulunmasından bu yana 
aloksan, kalıcı hipergliseminin organizmada 
oluşturduğu çeşitli etkileri araştırmak amacıyla 
özellikle farmakologlar ve toksikologlar tarafından 
kullanılmaktadır (Dulin ve Soret 1977, Nakhooda ve 
ark. 1977). 

Aloksandan kısa bir süre sonra N-metilnitrozüre 
anoloğu bir bileşik olan streptozotosin bulunmuş ve bu 
maddenin aloksana benzer şekilde, pankreasta insülin 
sentezi yapan beta hücrelerini seçici olarak yıkıma 
uğrattığı saptanmıştır. Aloksan ve streptozotosinin 
ortak özellikleri, deney hayvanlarına tek etken doz 
şeklinde uygulandıklarında bile nekroz 
yapabilmeleridir. Bu bileşiklerin diyabetojenik 
etkilerinin farklı mekanizmalarla oluşabileceğine ilişkin 
bazı deneysel bulgular vardır. Bunlardan en önemlisi, 
aloksan ve streptozotosinin deney hayvanlarına 
uygulanmalarından önceki bir durumla ilgilidir. Deney 
hayvanlarına önceden glikoz verilmesi, aloksanla 
oluşan diyabeti önlemekte fakat streptozotosin ile 
oluşan diyabette etkili olmamaktadır. Bununla birlikte, 
bu iki diyabetojenik ajanın etki mekanizmalarında bazı 
ortak özelliklerin varlığına ilişkin deneysel bulgular da 
elde edilmiştir. Bu bulgulardan biri, her iki 
diyabetojenik ajanın diyabetojenik dozlarından sonra 
zamana karşı çizilen kan glikoz düzeyi eğrilerinin 
birbirine oldukça benzer olmasıdır (Fischer  ve Rickert 
1975). 

Aloksan, organizmaya girdiğinde önce dialurik 
aside indirgenir. Bu madde daha sonra 
otooksidasyona uğrayarak hidrojenperoksit, 
süperoksit anyonu ve serbest hidroksil radikallerini 
verir. Bunlar aşırı derecede sitoksik bileşiklerdir. Söz 
konusu bu aktif oksijen radikalleri, hücrelerde normal 
durumda da bir miktar oluşmaktadır. Ancak süperoksit 
dismutaz ve katalaz gibi enzimler aktif oksijen 
radikallerini kısa sürede inaktive ederler. Buna 
rağmen aloksandan sonra aktif oksijen radikalleri aşırı 
ve kontrolsüz bir şekilde üretilmektedir. Bu gözleme 
dayanarak araştırmacılar, aloksanın beta hücreleri 
üzerindeki ilk atağını sözü edilen bu maddelerin 
başlattığı inancındadırlar. Gerçekten de süperoksit 
radikalini elimine eden süperoksit dismutaz enziminin, 
hidrojenperoksit ve lipid peroksitleri elimine eden 
katalaz ve peroksidazların ve dimetilüre gibi radikal 
söndürücülerinin, aloksanın beta hücrelerinde yaptığı 
yıkımı önledikleri gösterilmiştir. Streptozotosinin 
oluşturduğu diyabetin, aktif oksijen radikalleri 
üzerinden gerçekleşebileceğine ilişkin deneysel 
bulgular da elde edilmiştir (Fischer  ve Rickert 1975, 
Kayaalp 1985). 

Streptozotosin ise molekülünde bir glikoz grubu 
taşımaktadır. Büyük bir olasılıkla içerdiği bu glikoz 
grubu onun beta hücresine yöneltilmesinde rol 
oynamaktadır. Beta hücresinin glikoza olan affinitesi 
çok fazladır. Araştırmacılar streptozotosinin öteki 
hücrelere oranla beta hücresinde daha fazla 
toplandığını gözlemişlerdir. Pankreas adacıklarında 
yapılan invitro deneyler, aloksan ve streptozotosinin 
beta hücrelerindeki çeşitli organellerin işlevlerinde 
azalmaya da neden olduklarını göstermiştir. Gerek 
aloksan, gerekse streptozotosinin DNA hasarına yol 
açtığı görüşü hakimdir. Oksido redüksiyon 
reaksiyonlarında rol oynayan enzimlerin ko-enzimi 
olarak görev alan nikotinamid adenin dinükleotidin 
(NAD) tüketilmesi tüm hücre fonksiyonlarını bozarak 
hücrenin ölümüne neden olmaktadır (Kayaalp 1985, 
Tanaka ve ark. 1995). 

Tavşan ve kobayların, kanatlıların, 
streptozotosinin diyabetojenik etkisine dirençli 
oldukları bilinmektedir (Dulin ve Soret 1977, Gosh 
1991). Streptozotosinin diyabetojenik etkisinin farklı 
türlere göre spesifik etki yollarını karşılaştırmak 
olasıdır. Streptozotosin karaciğerde NAD 
tüketilmesine neden olmaktadır. Organizmada NAD 
sentezi için başlıca iki yol vardır. İlki nikotinamidden 
hareketle NAD sentezi, ikincisi nikotinik asitten olan 
NAD sentezidir. Bir üçüncü yol da triptofandan 
hareketle olur. Bu sonuncu yol yalnızca karaciğer ve 
böbreklerde gerçekleşir. Yapılan araştırmalar, 
streptozotosinin diyabetojenik etkisine duyarlı köpek 
ve ratların nikotinamidden hareketle NAD 
sentezlediklerini göstermiştir. Oysa tavşan ve 
kobaylar, nikotinik asitten hareketle NAD 
sentezlemektedirler. İlginç bir bulgu da, önceden 
nikotinamid verilmesinin fare ve ratlarda 
streptozotosin enjeksiyonundan sonraki diyabetojenik 
etkiyi önlememesi fakat önceden nikotinik asit 
verilmesinin aynı türlerde streptozotosinin 
diyabetojenik etkisini önlemesidir. Bu bulgular  
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Tablo 2. Diyabet Oluşturan Kimyasal Ajanlar 
İrreversibl beta-sitotoksik ajanlar  Reversibl beta-sitotoksik ajanlar   Diğer Ajanlar 
Aloksan antikorları                      6-Aminonikotinamid                 Anti-insülin  
Streptozotosin    L-Asparaginaz                  Somatostatin 
Difeniltiyokarbozin   Azid                   Katekolaminler 
Oksin-9-hidroksiquinolon   Siproheptadin                  Glikokortikoidler 
Vakor     Dehidroaskorbik asit                 Glukagon 
     Fluorid 
     Iodoasetat 
                                                                       Malonat 
                                                                       Tiazitler 
                                                                       2-Deoksiglukaz 

 
 

Tablo 3.  Bazı Spontan Diyabetik Hayvanların Özellikleri 
İsim Vücut 

durumu 
Plasma 
insülini 

Ketozis Pankreas -hücreleri patolojisi 

BB rat* Zayıf Çok düşük + + + + -hücresinde nekroz 
Çin hamsteri Zayıf Normal veya 

düşük 
+ Degranülasyon, ketozis ve nekrozla birlikte 

-hücre sayısında azalma 
Güney Afrika 
hamsteri 

Zayıf ? + + Ketozis ve nekroz ile birlikte hiperplazi ve 
glikojen inflitrasyonu 

C57BL/KsJ db/db 
fare** 

Çok şişman Başta yüksek, 
sonra düşük 

Nadir Önce degranülasyon, sonra -hücre nekrozu 

Sarı fare Obez Yüksek - Hipertrofi ve hiperplazi 
KK faresi Obez Yüksek - Hipertrofi ve hiperplazi 
Sarı KK faresi Obez Yüksek - Hipertrofi ve hiperplazi 
Sand rat Obez Yüksek Nadir Nekrozla birlikte -hücre degranülas yonu 
Spiny fare Obez Yüksek Nadir Yoğun hipertrofi ve hiperplazi 
Wellesley hibrit 
faresi 

Obez Yüksek - -hücre hiperplazisi, hipertrofi ve 
degranülasyon 

Siyah Celebez 
maymunu 

Zayıf Normal - Amiloid dejenerasyon 

Djungarian hamsteri Obez Yüksek + Hipertrofi ve hiperplazi 
Tuko-tuko Çok şişman ? - Hipertrofi 
Keeshond köpeği Zayıf Düşük + + + -hücre adacık yapısının kaybolması, tek 

başına pankreatik -hücreleri 
*   : İnsüline bağımlı diabetes mellitus için otozomal resesif gene sahip. 
**  : Obezite, kısırlık, hiperfaji ile karakterize fare hibrit 

 
streptozotosinin nikotinamidden hareketle NAD 

sentezini bloke ettiğini  göstermekteyse   de, nikotinik 
asitten hareketle olan NAD sentezi üzerinde 
streptozotosinin hiçbir etkinliği yoktur. Nikotik asitten 
NAD sentezi tercihen kobay ve tavşanlarda meydana 
geldiği için bu türler streptozotosinin  diyabetojenik 
etkisine dirençli olmaktadır. Bir diğer farklılık da, 
kobay ve kanatlıların pankreas, glutatyon düzeylerinin 
oldukça yüksek olmasıdır. Bu nedenle, kobay ve 
kanatlıların aloksanın pankreas beta hücreleri üzerine 
sitotoksik etkisine karşı dirençli olabileceği yolunda 
bildirimler vardır (Fisher ve Rickert 1975, Dulin ve 
Soret 1977, Ghosh 1991, Tanaka ve ark 1995). 
Aloksan ve streptozotosin dışında kullanılan diğer 
ajanlar etkilerini doğrudan beta hücrelerinde 
göstermezler ve etkileri kısa sürelidir. Tablo 2’de 
diyabete neden olan kimyasal ajanlar gösterilmiştir. 

 
Kendiliğinden Oluşan (Spontan) Diyabet : 

Spontan diyabet hayvanlarda yaygın olarak 
görülmesine rağmen, hastalık sadece birkaç hayvan 

türünde özellikle kemirgenlerde iyi tanımlanmıştır. 
Büyük memelilerde diyabetle ilgili fazla çalışma 
yapılmamasına karşın kedi ve köpeklerde çalışmalar 
yoğunlaştırılmıştır (Engerman ve Kramer 1982, 
Mahaffey ve Cornelius 1982, Marmor  ve ark. 1982, 
Philip ve ark.1980). Küçük laboratuvar hayvanları 
ucuz ve sayıca çok olmaları nedeniyle kullanımda 
tercih edilir (Like 1977, Nakhooda  1977). 
Hayvanlardaki spontan diyabet tiplerinin çoğunluğu 
hem hiperglisemi hem de etkisi çabuk geçen 
hiperinsülinemi ile karakterizedir. Hayvanların bazıları 
obezdir. Tablo 3’ de bazı spontan diyabetik 
hayvanların özellikleri özetlenmiştir (Mordes  ve 
Rossini 1981). 

 
Viral Diyabet : Viral enfeksiyonlar hem insanda 

hem de hayvanlarda diyabete neden olur. Birçok 
virüsle bazı hayvan türlerinde deneysel olarak diyabet 
oluşturulmuştur. Ensefolomyokarditis virüsünün m-
varyantı, coxsaki virüsleri, ağız ve ayak hastalığı 
virüsleri, rubella virüsü, reo virüsler ve Venezuella atı 
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ensefalitis virüsü bu virüslere örnektir. Hayvanlarda 
viral diyabet modellerinin gelişmesinde birçok faktör 
rol oynar. Virus inokulasyonunu takip eden diyabetin 
gelişmesi için genetiksel faktörler önemlidir. Genetik 
olarak hassas olan fare soyları enfekte edildiğinde, 
diyabetle birlikte Langerhans adacıklarında lezyonlar 
gelişir. Viral hasara karşı genetiksel hassasiyet ve -
hücrelerinin direncinin kaynağı henüz belli değildir. -
hücrelerinin yüzeylerinde bulunan viral reseptörlerin, 
enfeksiyonlara karşı hassasiyetle etkili olduğu 
düşünülmektedir. Enfekte hayvanda, -hücrelerindeki 
hasarda steroid hormonlar önemli bir rol oynar. 
Androjenler ve glikokortikoidler bu bakımdan 
önemlidir. Kastre edilmiş enfekte farede, dışarıda 
androjenler verilmedikçe hastalık gelişmez. 
Kortikosteroidlerle tedavi edilmiş farede şiddetli 
hiperglisemyle birlikte Langerhans adacıklarında 
koagulatif nekroz şekillenir. Deneysel zorluklar 
nedeniyle, diyabetin komplikasyonlarının 
araştırılmasında diyabetin viral modelleri geniş 
kullanım alanı bulamamaktadır(Craighead ve Steinke 
1971, Notkins  1980). 

Hayvanlarda açlık, stres ve gebeliğe bağlı diyabet 
oluşumu da mümkündür (Clark ve ark. 1988, 
Sigurdsson 1993, Wronska  ve ark 1990). 

 
Kedi ve Köpeklerde Diabetes mellitus 
 
Kedi ve köpeklerde en çok görülen endokrin 

pankreas bozukluğu diabetes mellitus'tur. Bu hastalık 
beta hücrelerinden insülin salgılanmasının tamamen 
ya da kısmen azalması sonucu şekillenir. Kedi ve 
köpeklerde diabetes mellitus'un görülme sıklığı 
yaklaşık %0.2 ile %1 arasında değişir. Diabetes 
mellitus köpeklerde 4-14 yaşları arasında görülür. En 
fazla görülme sıklığı ise 7-9 yaşlarıdır. Dişiler 
erkeklere oranla iki kat daha fazla duyarlıdır. 
Köpeklerin pedigri kayıtlarından diabetes mellitus 
gelişmesinde genetik yatkınlığın etkili olduğu 
kanıtlanmıştır. Pullik, Cairn Terrier, Miniature 
Minscher, Keeshond ırkı köpeklerin genetik olarak 
yüksek risk grubu oldukları, Poodles, Dashshund, 
Miniature Schnauzer ve Beagle ırkı köpeklerin 
diyabete eğilimli ırklar oldukları, Alman çoban 
köpekleri, Cocker, Spaniel, Collie, Pekingese, 
Rottweiler ve Boxer ırkı köpeklerin düşük risk grubu 
oldukları belirlenmiştir (Ettinger  ve Feldman 1995, 
Kramer ve ark. 1980, Marmor  ve ark 1982,  
Wolfsheimer  ve ark 1993). Kedilerde cinsiyete göre 
farklılık yoktur. Ortalama görülme yaşı 5-6’dır 
(Panciera 1990). 

Şeker hastalığı yalnız glikoz metabolizmasını 
ilgilendiren bir hastalık gibi görünse de insülin 
yetersizliğine bağlı olarak yağ ve protein 
metabolizmalarında da aksamalar gelişmektedir. 
Çeşitli stres koşullarında vücutta insülin, glukagon, 
epinefrin, kortizol ve büyüme hormonu gibi glikoz 
metabolizmasını düzenleyen hormonların yapım ve 
salınımı artar. Diyabette insülin yokluğu, stres 
hormonlarının karaciğer, kas ve yağ dokuda 
glikoneojenik etkilerinin ortaya çıkmasına neden olur. 
Sonuçta katabolizma etkin hale geçerek keton 

cisimleri oluşumu, yağ ve kaslarda yıkımlanmalar 
şekillenir (Ettinger  ve Feldman  1995). 

 
Ketotik Olmayan Diabetes mellitus : İnsülinin 

kısmen ya da tamamen yokluğu, yağ, kas, karaciğer 
hücrelerini içeren periferik hücrelerde yağ asitlerinin 
amino asitlerin ve glikozun kullanımını azaltır. 
Besinlerle alınan ya da hepatik glikoneogenezle 
üretilen glikoz, hipoinsülinemi durumuyla birlikte 
hiperglisemi doğurur. Plazma glikoz 
konsantrasyonunun artmasıyla böbrek tübüler 
hücrelerinin glomerüler filtrata glikoz geri emilimi 
engellenir ve glikozüri görülür. Bu durum, köpekte 
plazma glikoz derişimi 180-220 mg/dl,  kedi de ise 
200-240 mg/dl yi aştığında oluşur. Poliüriye sebep 
olan glikozüri ozmotik diürez yaratır. Aynı zamanda 
görülen polidipsi dehidrasyonu önler. Glikozüri kalori 
kaybına periferik hücrelerin glikozdan yararlanmasının 
azalmasına ve kilo kaybına neden olur. Genellikle 
Diabetes mellitus'un en belirgin semptomları olan 
poliüri, polidipsi, polifaji ve kilo kaybı oluştuğunda 
hayvanlar veteriner hekime götürülür (Ettinger  ve 
Feldman  1995). 

 
Diyabetik Ketoasidozis : İnsülin yetersizliği, 

diyabetojenik hormon fazlalığı, açlık ve dehidratasyon 
sonucu lipoliz ve glikoneogenezis ketoasidozisin 
gelişmesine neden olan ana etkenlerdir. Açlık 
durumunda yağ dokudan salınan esterleşmemiş yağ 
asitleri birçok doku için enerji kaynağı oluşturur. 
İnsülin varlığında karaciğerde trigliseritlere 
dönüştürülen serbest yağ asitleri insülin 
yetersizliğinde koenzim-A (Co-A) türevi acyl-CoA'ya 
dönüştürülerek Asetil-CoA'ya oksitlenir. Daha ileriki 
aşamada asetoasetil-CoA yoluyla asetoasetik asit 
oluşur. Asetoasetik asit -hidroksibütirik aside, 
dekarboksilasyon ile ise asetona dönüşür. Bu üç 
madde ketozis ve ketoasidozis'in asıl nedenidir. 
Düşük konsantrasyondaki keton cisimleri birçok doku 
tarafından enerji kaynağı olarak kullanılabilir. 
Serumda keton cisimleri arttığında kan tampon 
sistemleri ile tolere edilemez. Arteriyel hidrojen iyon 
konsantrasyonu artışına karşın serum bikarbonat 
miktarında azalma nedeniyle metabolik asidoz 
şekillenir. Kanda keton cisimleri birikimi böbrek eşiğini 
aşarak ketonüriyi şekillendirir. İdrarla anyonik 
karakterdeki keton cisimlerinin artışı, böbrekten 
sodyum, potasyum gibi pozitif yüklü iyonların 
ekskresyonunu zorlar. Ketonüri, diürez, dehidrasyon 
sonucu ölüm görülebilir. (Ettinger  ve Feldman  1995). 

 
Ketotik Olmayan Hiperozmolar Diabetes 

mellitus : Bazı hiperglisemik kedi ve köpeklerde 
ozmotik diürez ve prerenal üremi birlikte gelişir. 
Ekstraselüler sıvıda hiperozmolaritenin şiddeti 
arttığında ketotik olmayan hiperozmalar diabetes 
mellitus şekillenir. Bu sendrom kan glikoz düzeyinin 
600 mg/dl'nin üzerine çıktığı, ciddi hiperozmolaritenin 
(350 mOsm/kg), dehidratasyonun, serum ve idrarda 
keton cisimlerinin bulunmadığı, orta şiddetli metabolik 
asidoz ve letarjinin görüldüğü bir tablo yaratır. 
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Belirtiler 
 
Poliüri, polifaji, polidipsi ve kilo kaybı gibi  tipik 

belirtiler görülebilir. Hayvan sahipleri köpeklerde evde 
idrar kaçırma, kedilerle altlığın fazlaca ıslandığı gibi 
şikayetlerle veteriner hekime başvurur. Köpeklerde 
uzun dönemde katarakt, kedilerde ise arka ayaklarda 
zayıflık ve tarsal eklem üzerine bükülme sıkça görülür. 
Oftalmaskopla göz dibi muayenesinde sağlıklı 
hayvanda koyu kırmızı olan damar ağı, beyaz gri veya 
soluk pembe renkte görülür. Göz içi sıvısında artan 
glikoz merceğe geçer. Normalde glikoz anaerobik 
glikolitik yolla laktik asite dönüştürülür. Ancak glikoz 
düzeyi yükseldiğinde glikolitik enzimler doygun hale 
geldiği için glikoz sorbitol yoluyla sorbitol ve fruktoza 
metabolize edilir. Hidrofilik özellikleri nedeniyle 
sorbitol lens içine sıvı girişini arttırır ve lens fiberleri 
şişerek yırtılır. Sonuçta katarakt oluşur. Diyabetik kedi 
ve köpeklerde, nadiren de olsa retinopati oluşabilir. 
Retina tabakasının yeterince kan alamaması sonucu 
işemi, kan viskozitesinde ve alyuvar agregasyonunda 
fibrinojen düzeyi artışına bağlı olarak da retina kılcal 
damarlarındaki bazal membranda kalınlaşma 
meydana gelir (Engerman  ve Kern 1985). Tablo 4’de 
kedi ve köpeklerde diabetes mellitus ile birlikte 
görülen bozukluklar gösterilmiştir (Ettinger SJ, 
Feldman AC 1995). 

 
Tablo 4.  Kedi ve Köpeklerde Diabetes Mellitusta 

Görülen Bozukluklar 
Sıkça karşılaşılan              Daha az görülen 
Hipoglisemi Periferal nöropati (köpek) 
Poliüri, polidipsi kilo kaybı Glomerulonefropati, 

glomerulosikleroz 
Katarakt (köpek) Retinopati 
Bakteriyel enfeksiyonlar Pankreatit (kedi) 
Pankreas yangısı (köpek) Mide felci 
Ketoasidos Diyabetik diyare 
Hepatik lipidoz Diyabetik dermatopati 

(köpek) (superficial 
nekrolitik dermatit) 

Periferik nöropati (kedi) 

 
 
Kan Tablosu 
 
Diyabetik kedi ve köpeklerde kan değerleri 

genellikle normal sınırlar içerisindedir. Eğer hayvan 
dehidre ise polisitemi görülebilir. Total lökosit 
sayısında artış olması ikincil bir enfeksiyonu belirler. 
Hayvan dehidre durumdaysa polisitemiye bağlı olarak 
hematokrit değerde artış görülür (Jones  ve Peterson 
1981). 

Diabette artık, günlük kan glikoz düzeylerinin 
belirlenmesinin yanı sıra hemoglobin başta olmak 
üzere, glikoze olmuş serum proteinlerinin ölçümü de, 
hastanın glikoz metabolizmasının takibi ve 
değerlendirilmesinde önemli rutin aşamalardandır. 
Diyabetli insanlarda olduğu gibi kedi ve köpeklerde 
de, hastalığın çeşitli aşamalarında klinik kontrolün 
yanısıra, kan glikoz ve glikolize hemoglobin düzeyleri 
değerlendirmede önemli kriter oluşturmaktadır. 
Diabetes mellitus’ta hemoglobin ve glikoz yavaş ve 
enzimatik olmayan yolla kalıcı hemoglobin tiplerini 

oluşturur ki bunlar genel olarak glikohemoglobin 
(GHb), glikoze hemoglobin olarak adlandırılır. 
Hemoglobinin glikozu bağlayan bir ana (Hb A1C), 
glikoza bağlanmayan iki küçük alt birimi (Hb A1A ve Hb 
A1B) vardır. GHb oluşum hızı, doğrudan kan glikoz 
derişimi  ile ilgilidir. Alyuvarlar serbestçe glikoz 
geçişine izin verdiği için, GHb düzeyi yaklaşık 120 gün 
olan yaşam süresince glisemik bir ortamda kaldığını 
gösterir. Dolayısıyla glikoze hemoglobin düzeyi 
yaklaşık 2 aylık bir glisemi geçmişinin göstergesidir. 
İnsanlarda Hb A1C  düzeyi diabete bağlı gelişebilecek 
birçok komplikasyon risk faktörü olarak 
değerlendirmeye alınmaktadır. Günümüzde 
insanlarda diabetin hem tanısında hem de takibinde 
rutin olarak kullanılan parametreler arasına girmiştir. 
Genel olarak Hb A1C'yi diğerlerinden ayıracak kolay 
laboratuvar teknikleri geliştirilemediğinden dolayı 
glikoze hemoglobin (Hb A1) ölçümü diyabetin 
laboratuvar kontrolü için yeterli olmaktadır. Hb A1 
değeri diyabetik köpeklerde %9.6'ya (normal köpekte 
%5.6), kedilerde ise %13.6'ya (normal kedide %8.3) 
yükselmektedir. Diabette mikrovasküler bozukluklar ile 
birlikte retinopati gelişimi söz konusudur. Retinopati 
gelişimi ile kan Hb A1C düzeyi arasında ilişki olduğu 
görülmüştür. Hb A1C  düzeyinin kontrol altında 
tutulması bu bakımdan önemlidir. (Javid ve ark. 1978, 
Mahaffey ve Cornelius 1982, Philip  ve ark. 1980). 

Kan glikoz düzeyinin artışına bağlı olarak, 
hemoglobinin yanı sıra fruktozamin, albumin gibi 
proteinlerde de glikozlanma görülür. Fruktozamin 
düzeyi sağlıklı köpeklerde 2.54 (1.7-3.38) mmol/L, 
kedilerde 2.83 mmol/L dir. Ancak, kontrol altındaki 
diyabetli köpeklerde 4 mmol/L değerini aşmaz. 
Diyabetli kedilerde ise ortalama değer 5.93mmol/l dir. 
Total glikoze serum proteini ve glikoze serum albumin 
miktarı, fruktozamin ölçümü ile tayin edilebilir ki, 
albumin yarı ömrü iki-üç hafta kadar kısa olduğu için 
pratikte diabetin tanı ve sağaltım süreci içinde HbA1C 
ile birlikte değerlendirilen rutin analizler içerisindedir. 
Böylelikle, kan glikoz düzeyinin kontrolünde çok daha 
birbirini tamamlayıcı bilgi edinilmiş olur. (Kaneko 
1992, Kawamoto 1992, Winoccour ve ark. 1989). 

 
Biyokimyasal Tablo 
 
Diyabetik köpek ve kedilerde yaygın olarak 

görülen karaciğerle ilişkili patolojik değişiklikler, 
hepatik lipidozis, pankreatit ve daha az olarak da akut 
pankreatite bağlı ekstrahepatik safra yolları 
tıkanmasıdır. Serum total bilirubin düzeyleri artabilir. 
Böbreklerde ise hiperglisemiye bağlı olarak 
glomerüler bazal membranda kalınlaşma ve 
glomerulosiklerozis şekillenerek gelişen böbrek 
yetmezliği insanlarda sıklıkla görülmesine rağmen 
kedi ve köpeklerde nadiren ortaya çıkar. Glomerüler 
bazal membran haraplanmaya  bağlı olarak idrarda 
protein görülebilir (proteinüri) (Struble ve ark. 1998). 
Kan üre nitrojen düzeyi ve serum kreatinin 
konsantrasyonları komplike olmayan diyabetik 
hastalarda genellikle normaldir. Diyabet kontrol altına 
alınmadığı zaman hiperlipidemi görülür. Kan trigliserit, 
kolestrol, lipoprotein, ve serbest yağ asidi 
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konsantrasyonlarında artış olur. Diabetes mellitus'lu 
insanlardaki lipid anormallikleri, aterosiklerotik damar 
hastalığı ve koroner kalp hastalıklarının gelişmesine 
neden olur. Benzeri duruma kedi ve köpeklerde de 
rastlanır. Diyabetli köpekte serum transaminaz (ALT-
SGPT) ve alkalen fosfotaz konsantrasyonları 
genellikle yüksektir. Diabetes mellitus'a bağlı 
pankreatitis sonucu serum lipaz ve amilaz 
düzeylerinde artış görülebilir (Ettinger  ve  Feldman 
1995, Zweiten 1999). 
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ÖNEMLİLİK TESTLERİNDE HİPOTEZLER, HATA TİPLERİ VE ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜ İLİŞKİLERİ 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
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M. Emin TEKİN1 
 
 
       

A short review on hypothesis test types and 
their characteristics, and error types in analytical 
statistics (A review) 

 
 

SUMMARY 
   

 In this short review, hypothesis test types and their 
characteristics, and error types in analytical statistics are 
explained. Also, the possible ways for reducing these error 
types are reviewed. As a result, for reducing errors, it was 
recommended that large sample should be analyzed. But if 
this is impossible, then the sample should be blocked and 
grouped in according to effective factors.  

 
KEY WORDS : Statistic, hypothesis, error types, 

sample size. 
 
 
 

 
ÖZET 

 
Bu makalede, analitik istatistiklerde kurulan 

hipotezlerin çeşit ve özellikleri ile hipotez testlerinde 
yapılması muhtemel olan hata tipleri ve bu hataları 
azaltma yolları üzerinde kısaca durulmuştur. Sonuç olarak; 
hatayı azaltmak için, uygun ve doğru hipotez kurulması; 
örnek hacminin mümkün olduğunca  yüksek tutulması; 
sınırlı örnek hacmi ile çalışmak zorunlu ise örneğin etkili 
faktörlere göre gruplandırılması, bloklara ayrılması 
gerektiği vurgulanmıştır. 

 
ANAHTAR KELİMELER: İstatistik, hipotezler, 

hata tipleri, örnek büyüklüğü. 

  
GİRİŞ 
 
Hipotezler 
 
İstatistikte çoğu zaman gruplar arası farkın önemli 

olup olmadığı araştırılır. Yani önemlilik testleri yapılır. 
Bu işlemler yapılırken bir hipotez test edilir. Bir 
önyargı veya ön kabul demek olan başlangıç 
hipotezini test etmek için, kabul edilmediği taktirde 
bunun yerine geçecek olan hipotez de belirlenir. 
Dolayısıyla bir hipotez testinde iki tip hipotez vardır; 

1- Sıfır hipotezi,  
2- Alternatif hipotez. 
Sıfır hipotezi (H0 ile gösterilir) farksızlık hipotezi 

veya eşitlik hipotezidir; iki grup ortalaması arasında bir 
fark olmadığı veya iki grup ortalamasının birbirine eşit 
olduğunun kabulüdür. Sıfır hipotezi her araştırmada 
aynıdır, tektir. Alternatif hipotez (H1 ile gösterilir) ise, 
sıfır hipotezinin kabul edilmediği durumda otomatik 
olarak onun yerine geçecek olan hipotezdir. Ancak 

alternatif hipotez tek değildir; iki türlüdür, araştırma 
biçimine göre ikisinden biri tercih edilir. Bunlar; 

1- İki yönlü hipotez, 
2- Tek yönlü hipotez.  
İki yönlü hipotez, sıfır hipotezinin zıttı olarak iki 

grup ortalaması arasında fark vardır veya iki grup 
ortalaması birbirine eşit değildir şeklinde kurulur. Tek 
yönlü hipotez ise, gruplardan birinin ortalamasının 
diğerinin ortalamasına göre küçük veya büyük olduğu 
kabulüne dayanır. 

H0 kabul edilirse H1 reddedilir; H0 reddedilirse H1 

kabul edilir.  
H0 :  1 =  2 veya  1 -  2 = 0 (Sıfır hipotezi) 
H1 :  1   2 veya  1 -  2  0 (İki yönlü alternatif 

hipotez) 
H1 :  1 <  2 (Tek yönlü alternatif hipotez) 
H1 :  1 >  2 (Tek yönlü alternatif hipotez) 
 
Bu hipotezler z ve t testleri içindir. Çoklu 

karşılaştırma testlerinde de hipotezler böyledir. F 
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testinde sıfır hipotezi ve alternatif hipotez biraz 
değişiktir. 

F testinde hipotezler: 
H0: Hata varyansı (2

iç ) = gruplar arası varyans 

(2
ara ) veya 2

ara /2
iç=1  

H1: 2
iç  2

ara  
2

iç < 2
ara ; en az bir grup diğerlerinden farklıdır. 

 
Regresyon analizinde hipotezler: 
H0 : Regresyon katsayısı = 0 
H1 : Regresyon katsayısı  0 
 
Normal dağılıma uyan verilerle ilgili yapılan 

testlerde alternatif hipotezin tipine göre ret ve kabul 
bölgeleri Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1’den anlaşılacağı 
gibi, iki yönlü ve tek yönlü hipotezler arasındaki fark, 
tek yönlü hipotezde ret bölgesinin iki yönlünün iki katı 
olmasıdır. Yani tek yönlü hipotez ile sıfır hipotezini 
reddetme şansı iki misli fazladır.  

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Şekil 1. Alternatif Hipotez Tipine Göre, = 0,05 

Olduğunda Ret (0,05) ve Kabul (0,95) 
Bölgeleri; a: İki Yönlü Hipotez; b: Tek 
Yönlü Hipotez ( 1 >  2); c: Tek Yönlü 
Hipotez ( 1 <  2).  

Hata Tipleri 
 
Hipotez testleri sonunda hipotezlerden biri ret 

diğeri kabul edilir. Verilen bu karar her zaman doğru 
olmayabilir. Doğru karar verilmişse sorun yoktur. 
Ancak yanlış karar verilmişse bir hata yapılmış 
demektir. Dolayısıyla istatistikte hipotez test edilirken 
hata ihtimalleri ve tipleri belirlenmiş, mümkün 
olduğunca bunların denetim altına alınması 
öngörülmüştür. Hipotez testlerinde iki tip hata ihtimali 
vardır. Bunlara I. Tip hata ve II. Tip hata denir. I. Tip 
hata ihtimali önemlilik düzeyi veya yanılma ihtimali 
olarak bilinir ve alfa () ile gösterilir. Bu nedenle I.Tip 
hataya alfa hatası da denir. II. Tip hata beta () ile 
gösterilir ve beta hatası olarak bilinir. Doğru bir sıfır 
hipotezinin (gerçekte iki ortalama birbirine eşitken) 
yanlışlıkla ret edilmesi ile alfa hatası yapılmış olur. 
Yani gruplar arası fark olmadığı halde fark var 
denmişse yapılan hata alfa hatasıdır. Yanlış bir sıfır 
hipotezinin (gerçekte iki ortalama birbirine eşit 
değilken) yanlışlıkla kabul edilmesi ile beta hatası 
yapılmış olur. Yani gruplar arası fark olduğu halde fark 
yok denmişse yapılan hata beta hatasıdır. Bu durum 
aşağıdaki tabloda formüle edilmiştir. 

 
Tablo1. Hipotez Testlerinde Hatalar 

 
Gerçek durum H0 ret H0 kabul 
H0 doğru I. Tip hata Doğru karar 
H0 yanlış Doğru karar II. Tip hata 

 
Zihinde kolay kalması bakımından Tablo 1’deki 

hata ihtimallerini bir cümle ile şöyle formüle edebiliriz: 
 
Doğruyu ret I. tip hata, yanlışı kabul II. tip hatadır 
 
Bazı kaynaklarda I. Tip hata için “yanlış negatif”, II. 

Tip hata için “yanlış pozitif “ ifadeleri kullanılmaktadır.  
 
Birinci Tip hatadan kaçınmak için düşük  

seviyesi, 2.Tip hatadan kaçınmak için düşük  
seviyesi kullanılmalıdır. Ancak alfa hatasını 
denetlemek kolay iken beta hatasını denetlemek 
zordur.  küçüldükçe  büyür.  

Beta hatası dolaylı olarak azaltılabilir. Bunları 
maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz: 

 
1- Örnek hacmini büyütmek; imkan varsa en 

kestirme ve kesin yol budur. 
2- Tekerrür sayısını artırarak; materyali artırma 

imkanı yoksa aynı materyalde aynı muameleyi fazla 
tekrarla yapmakla da beta hatasından kaçınılabilir. 

3- Materyal yetersiz ise mevcut materyalde 
birörnekliği bozan faktöre göre materyali bloklara 
ayırmak. Tesadüf blokları veya latin karesi deneme 
düzeni bu amaçla geliştirilmiştir. Eğer eldeki materyal 
bloklara ayırmaya müsaitse beta hatasını azaltmanın 
önemli bir yolu da budur. Ancak materyali bloklara 
ayırmak uygun değilse fayda yerine zarar gelir; beta 
hata ihtimali artar. 
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4- Mümkünse muameleyi bağımsız gruplarda değil 
de bağımlı gruplarda uygulamak. Yani deneme 
düzenini, bağımsız t testi veya bağımsız gruplarda 
varyans analizi yerine paired t testine veya tekrarlı 
ölçümlerde varyans analizine uygun biçimde 
düzenlemek.  

 
5- Alternatif hipotezi doğru kurmak. Alternatif 

hipotezi doğru kurmaktan kasıt, eğer eldeki problem 
büyük müdür veya küçük müdür? gibi ise iki yönlü 
yerine tek yönlü hipotez testi yapmaktır. Çünkü iki 
yönlü hipotez ile reddedilemeyen sıfır hipotezi tek 
yönlü test ile reddedilebilir. Böylece, aynı güven 
düzeyinde olduğu halde beta hatası yapılmamış olur. 

 
İstatistik analizlerde beta hatası yapmayı 

önlemenin yolları bunlarla sınırlı değildir. İstatistikte 
birçok test yöntemi vardır ve her testin kendine özgü 
hatayı azaltma yolları vardır. Burada bu detaylara 
girilmemiştir. 

 
Yukarıdaki maddelerden her biri için bir örnek 

göstermek, konuyu detaylıca ortaya koymak 
mümkündür. Fakat yazının kapsamı buna müsait 
değildir; amaç da o değildir zaten. Ancak burada 
alternatif hipotez ve örnek büyüklüğü maddeleri 
ile ilgili bir örnek gösterebiliriz. 

 
 
Örnek 1: t testi için bağımsız iki örnek  
 
Koyunlarda kültür ırkı ile yerli ırk arasında yapılan 

bir melezleme çalışmasında saf yerli ırk kuzuların besi 
performansı ile F1 melezi kuzuların besi 
performansını karşılaştırmak isteyelim. Besi 
performansının ölçüsü olarak günlük canlı ağırlık 
artışını kriter kabul edelim. Burada amaç, besi 
performansı bakımından iki grup arasında fark olup 
olmadığını bulmaktır. Ancak F1 melezlerinin saf yerli 
ırktan üstün olması (ortalamasının yüksek olması) 
beklenir. Bu nedenle, sorumuzu İki grup arasında bir 
fark var mı/yok mu? şeklinde sorabileceğimiz gibi (iki 
yönlü hipotez); F1'lerin saflardan yüksek olup olmadığı 
seklinde de sorabiliriz (tek yönlü hipotez) Bu 
hipotezleri test etmek için araştırma yaptığımızı ve her 
genotip grubundan belli sayıda kuzuda besi 
süresince günlük canlı ağırlık artışı verilerini 
topladığımızı düşünelim. 

 
Her grupta N =15 olduğunda sonuçlar Tablo 

2’deki gibi alınmış olsun (veriler türetilerek elde 
edilmiştir, gerçek değildir). 

 
Tablodan görüldüğü gibi, aynı veri sayısı ile 0.05 

yanılma olasılığında iki yönlü hipotez ile iki grup 
arasında fark yok derken (bir beta hatası yapma 
ihtimali varken), tek yönlü hipotezde iki grup arasında 
fark var sonucuna varılmıştır. 

 
 
 
 

Tablo 2. Her Genotipten 15 Baş Kuzunun Günlük 
Canlı Ağırlık Artışı Ortalamaları 

 
Genotipler N Ortalama Stand. 

sapma 
Stand. 
hata 

F1 melezi 15 274,5 25,9 6,7 
Yerli ırk 15 257,3 24,7 6,4 

 
Hipotez 

tipi 
T 

değ. 
P 

değ. 
Sonuç 

İki yönlü  1,86 0,073 P>0,05; H0  kabul; iki grup  
arasında fark yok 

Tek yönlü  1,86 0,036 P<0,05; H0  ret; iki grup 
arasında fark var 

 
Her grupta N = 20 olduğunda sonuçlar Tablo 

3'deki gibi alınmış olsun. 
 

Tablo 3. Her Genotipten 20 Baş Kuzunun Günlük 
Canlı Ağırlık Artışı Ortalamaları 

 
Hipotez 
tipi  

T 
değeri 

P 
değeri 

Sonuç 

İki  
yönlü  

3,13 0,0033 P<0,01; H0 ret; iki grup 
arasında fark var  

Tek 
yönlü  

3,13 0,0017 P<0,01; H0 ret; iki grup 
arasında fark var 

 
Tablo 3’ te görüldüğü gibi, bu sefer n sayısının 

artmasıyla her iki hipotezle de sıfır hipotezi 
reddedilebilmiştir. Burada bir başka konu iki grup 
arasındaki fark miktarıdır. Her iki tabloda da gruplar 
arası fark yaklaşık 20 g kadardır. Gruplar arası fark 
ikisinde de aynı olduğu halde, n sayısı artmakla bu 
farkın önemli hale geldiği açıkça görülmektedir. 

 

Etki Büyüklüğü 

 
Etki büyüklüğü, gruplar arası farkın veya ilişkinin 

gücünü gösterir, etki büyükse bunu örnekte tespit 
etmek kolayken, etki küçükse örnekte tespit etmek 
zordur. Uygun etki büyüklüğünü belirlemek için, ya bir 
pilot çalışma yapılır veya önceki çalışma bulgularından 
yararlanılır veya uygulamada anlamlı olan en küçük etki 
büyüklüğü seçilir. Genel olarak, İki grubun 
ortalamasını karşılaştırmada kullanılan t testinde 
beklenen küçük etki, standart sapmanın %20'si, orta 
etki %50'si, büyük etki %80’ i olarak kabul edilmektedir 
(Akgül 1997). Örneğin ortalama 350, standart sapma 
20 birim ve iki grup arasındaki fark 4 birim ise (20 x 
0,2) küçük etki; aradaki fark 10 birim ise (20 x 0,5) 
orta etki; fark 16 birim ise (20 x 0,8) büyük etki var 
demektir. Etki büyüklüğü örneğin varyansı ile yakından 
ilgilidir. 

 

Genotipler  N Ort. St. sapma St. hata 
F1 melezi  20 275,2 20,0 4,5 
Yerli ırk  20 255,2 20,4 4,6 
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Testin Gücü 
 
Testin gücü, sıfır hipotezini (gruplar arası fark yok 

kabulünü) reddetme düzeyidir. Yani II. Tip hatadan 
kaçınmaktır. Araştırmalarda kullanılabilecek makul 
örnek hacmine paralel olarak, testin gücünün %80 
olması yeterli görülmektedir. Güç ne kadar büyükse o 
kadar örnek hacmi gereklidir. Örnek büyüklüğünü 
arttırmak zaman ve para masrafı gerektireceğinden, 
küçük bir beta hatası için gerekli minimum örnek 
büyüklüğü oluşturmaya çalışılır. 

 
 
Önemlilik Seviyesi, Hata Tipi, Testin Gücü, 

Örnek Büyüklüğü ve Etki Büyüklüğü İlişkileri 
 
Önemlilik seviyesi, doğru sıfır hipotezinin 

reddedilmesi ihtimali (I. Tip hata) olup  ile gösterilir 
ve genellikle 0,05 taban olarak alınır. Çoğu zaman I. 
tip hatanın 0,05 ihtimalle olması, II.Tip hatanın ise 
0,20 ihtimalle olması istenir. Birinci tip hatanın zıttı 
güven düzeyidir; hata az ise güven artar;  = 0,05 
olursa güven düzeyi 0,95 (%95) iken  = 0,01 olursa 
güven düzeyi 0,99 (%99) olur. İkinci tip hatanın zıttı 
ise testin gücüdür hata az ise testin gücü artar;  = 
0,20 olursa testin gücü 0,80 iken  = 0,15 olursa testin 
gücü 0,85 olur. Bunun tersi de doğrudur; testin gücü 
yüksekse hata az olur. 

Birinci tip hatayı azaltmak (veya kontrol etmek) 
kolay iken ikinci tip hatayı denetlemek zordur. Ancak 
örnek hacmini mümkün olduğunca artırmak suretiyle 
ikinci tip hata azaltılabilir; denek sayısı ne kadar çok 
olursa  o kadar küçülür. Böylece testin gücü 1- kadar 
büyür. 

 ile  belirlendikten sonra örnek sayısını bulmak 
için, gruplar arasında ne kadar bir fark bulunmak 
istendiği (etki büyüklüğü) de tespit edilmelidir. 
Bunun için; farkın pratik önemi de göz önünde tutulur. 
Örneğin pratik önemi olan asgari farkın önemli çıkması 
istenir ve bunu sağlayacak örnek hacmi belirlenir. 

İki grup arasındaki farkın büyüklüğü (etki 
büyüklüğü) azaldıkça, bunun önemli bulunması için 
daha büyük örnek genişliğine ihtiyaç vardır. Ayrıca, 
önemlilik seviyesi ne kadar küçük ise (yani alfa 
hatası küçük olsun istenirse) o kadar büyük örnek 
genişliği belirlenmelidir. 

Ki kare, regresyon ve korrelasyon analizleri, 
örnek büyüklüğünden çok etkilenirler. Örneğin aynı 
derecedeki bir korrelasyon katsayısı büyük bir örnekte 
hesaplanmışsa önemli, küçük örnekte hesaplanmışsa 
önemsizdir. Ki kare analizlerinde de örneğin iki yüzde 
arası %5 gibi bir fark, büyük örnek hacminde önemli 
küçük örnek hacminde önemsizdir. 

İdeal olarak, yanlış pozitif ve yanlış negatif 
sonuçların ortadan kaldırılması için, yani hiç hata 
yapmamak için,  ve  sıfır olmalıdır. Ancak, 
bunların küçültülmesi daha büyük örnek hacmi 
gerektirdiği için uygulamada nerede ise başarmak 
mümkün değildir. 

 
 

Örnek Büyüklüğü Belirleme 
 

 Sıfır ve alternatif hipotez tanımlanır. 
 Değişken tipine ve grup sayısına göre uygun 

istatistik test seçilir. 
 Önceki bulgulara göre en küçük etki büyüklüğü 

(ortalamalar arası fark) belirlenir. 
 Önceki bulgulara/bilgilere göre, incelenen değişkene 

ait standart sapma belirlenir. 
 Uygun  ile  seviyeleri belirlenir. 

 
 
Analitik İstatistiklerde (z ve t Testleri, Tek ve 

İki Yönlü Varyans Analizi) Örnek Büyüklüğü 
Belirleme 

 
Değişik istatistik kaynaklarında bu amaçla 

geliştirilmiş formüller bulunmaktadır (2, 6, 8, 12). Ancak 
bugün bazı paket programlarda bu işlem kolayca 
yapılabilmektedir. 

Minitab paket programında Stat menüsündeki 
Power and Sample Size seçeneği yardımıyla örnek 
büyüklüğü ve testin gücü hesaplamaları kolayca 
yapılabilmekledir. 

Populasyon standart sapması önceden bilinmek 
koşuluyla, bu menü aracılığı ile; 

 
1- Belirlenen anlamlı en küçük fark için değişik 

örnek büyüklüklerinde testin gücü (Calculate power for 
each sample size). 

2- Belirlenen bir örnek büyüklüğünde değişik fark 
değerleri için testin gücü (Calculate power for each 
difference) 

3- Belirlenen anlamlı en küçük fark için değişik test 
gücü değerleri için örnek büyüklüğü (Calculate sample 
size for each power value) hesaplamaları 
yapılabilmektedir. 

 
Yapılan hesaplamalar, belirli bir alfa yanılma 

düzeyi ve alternatif hipotezin tipine göre, isteğe bağlı 
biçimde değiştirilebilmektedir. 

Standart sapma, ya önceden bilinmelidir veya pilot 
çalışmalar ile tahmin edilmelidir veya ilgili başka 
araştırma sonuçlarından alınabilir. 
 
 

Örnek 2: Bağımsız İki Örnek t testi için örnek 
hacmi belirleyelim 

 
Örnek 1'de araştırılan konu ile ilgili olarak yapılan 

bir ekonomik değerlendirme ile, eğer iki grup arasındaki 
ağırlık artışı farkı 25 g dan az olmazsa bunun ekonomik 
yünden anlamlı olduğu kabul edilmiş olsun. Yerli ırkta 
daha önce yapılan besi çalışmalarında standart sapma 20 
g olarak hesaplanmış olduğunu varsayalım, 

Gruplar arasındaki 25 g'lık farkı, alfa = 0,05 hata ile, 
testin gücünün %80 olmasını isteyerek, tek yönlü 
hipoteze göre önemli bulabilmek için (sıfır hipotezini 
reddetmek için, veya beta hatası yapmamak için) gerekli 
olan en az örnek hacmini belirleyelim. 
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Bu amaçla Minitab programının ilgili menüsünü 
kullandığımızda, her bir örnek/grup için (yerli ırk ve F1 

melez grupları) hesaplanan örnek büyüklüğü; iki yönlü 
hipotez testi yapılacaksa 12, tek yönlü hipotez testi 
yapılacaksa 9 dur. 

Eğer testin gücü %85 alınırsa yani beta hatası biraz 
küçük tutulursa hesaplanan değerler sırasıyla 13 ve 10 
dur. 

Eğer alfa = 0.01 seçilirse ve testin gücü %80 olsun 
istenirse gerekli n sayısı; iki yönlü test için 19, tek yönlü 
test için 16 dır. 

Görüldüğü gibi, belirli bir farkın önemli çıkmasını 
istediğimizde, gerek alfa hatasını küçültürsek, gerek 
beta hatasını küçültürsek, gerekli olan örnek 
büyüklüğü o oranda artmaktadır. Aynı sonucu almak için 
iki yönlü hipotez testine göre tek yönlü hipotez testi için 
daha az sayıda materyal gerekli olduğu da ortaya 
çıkmaktadır. 

 
Sonuç olarak, istatistik analizlerde doğru karar 

verebilmek veya hatayı en az yapmak için; 
 

 Alternatif hipotezin doğru kurulması, 
 Alfa yanılma olasılığının 0.05 ten, beta hatasının 0.20 

den büyük olmaması 
 Hatayı minimum yapmak için örnek büyüklüğünün 

imkan ölçüsünde geniş tutulması 
 Yeterli materyal yoksa tekerrüre başvurulması 
 Materyalin kendi içinde bloklara ayrılması 
 Muamele etkisinin mümkünse bağımlı gruplarda 

araştırılması  gibi önlemler önerilebilir. 
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ENDOJEN OPİOİDLER VE -ENDORFİN 
 

(Derleme) 
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Endogen opioids and -endorphin (A review) 
 
 
   

SUMMARY 
   

 In this review we aimed to study the endogenous 
opioid peptides and -Endorphin. We examined the 
synthesis, chemical structure of -Endorphin. Also its  
functions in the body, interactions between immune system, 
reproductive system and its relationship with diseases like 
diabetes, autoimmune diseases, obesity, etc. 

 
KEY WORDS : Endogenous opioids, -endorphin, 

POMC, endorphins 
 
 

 
ÖZET 

 
Sunulan bu derlemede endojen opioidler incelenmiş ve 

önemli bir endojen opioid peptid olan -Endorfinin sentezi, 
kimyasal yapısı, yıkılımı, vücuttaki fonksiyonları, immun 
sistem, üreme sistemi ile etkileşimi ve diyabet, otoimmun 
hastalıklar, obezite gibi bazı hastalıklarla olan ilişkisi 
araştırılmıştır.  

 
ANAHTAR KELİMELER: Endojen opioidler, -

endorfin, POMC, endorfinler 

  
 
GİRİŞ 
 
Endojen opioidler yakın bir geçmişte keşfedilmiştir. 

Eksojen bir molekül olan morfinin bağlandığı 
reseptörlere endojen bir molekülün de bağlanması 
gerektiği düşüncesi ile ilk kez 1975 yılında domuz 
hipofiz bezinden opium aktivitesi taşıyan peptidler 
izole edilmiştir. En önemli endojen opioidlerden biri 
olan β-endorfin, merkezi sinir sisteminin yanında bazı 
perifer dokulardan da sentezlenmektedir. 

Stres anında plazma düzeyi artan β-endorfinin en 
belirgin özelliği ağrı kesici etkisinin olmasıdır ancak 
daha sonra yapılan çalışmalarda β-endorfinin ağrı 
kesici etkisinin yanında çok önemli bazı fizyolojik ve 
davranışsal fonksiyonlarının da olduğu belirlenmiştir. 
Özellikle merkezi sinir sistemi ve immun sistemde 
mediatör ve regülatör olarak görev yaptığı, sempatik 
sinir sistemini etkilediği, nöyroendokrin sistemle 
immun sistem arasındaki iletişimin sağlanmasında 
görev yaptığı bildirilmiştir. Ayrıca üreme , obezite, şok, 
besin alımı, davranış, depresyon, delirium gibi 
psikolojiyle ilgili bozukluklar ile ilişkisi bulunmaktadır. 
β-endorfin etkilerini opioid ve non-opioid reseptörler 
aracılığı ile gerçekleştirmektedir. 

 
β-Endorfin ve Reseptörleri 
 
Bugüne kadar mü, kappa, sigma, delta, epsilon, 

zeta ve lambda olmak üzere 7 opioid reseptörü 
bulunduğu anlaşılmıştır (Stefano ve ark. 2000). Opioid  
reseptörler limbik sistemde  ve omurilikte yüksek 
yoğunlukta bulunurlar. MSS’de opioid reseptörlerin 
dağılımı hayvan türlerine göre farklılık göstermektedir 
(Kaya ve ark.. 1997a). Opioid peptidler, beyin, 
omurilik, sindirim kanalı, immun sistem hücreleri gibi 
yerlerde bulunan opioid reseptörlere bağlanarak başta 
ağrı kesilmesi olmak üzere birçok olaya aracılık 
ederler (Kaya ve ark. 1997b). β-endorfin opioid 
reseptörlerden mü, delta, kappa ve epsilon 
reseptörlerine ilgi göstermekle birlikte, bazı 
farmakolojik etkilerinin oluşmasında özellikle mü-
reseptörlere bağlanarak etkidiği (Örneğin G-protein 
aktivasyonu) ve mü-reseptörler için tam agonist 
olduğu bildirilmiştir (Nock 1995, Mizoguchi ve ark. 
2000). 

β-endorfin için non-opioid reseptörler de 
tanımlanmıştır. β-endorfinin immun sistem üzerindeki 
bazı etkileri opioid antagonistleri ile bloke 
olmamaktadır. Shahabi ve ark., (1991) U937 
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monositik hücre hattında, β-endorfin reseptörlerinin 
varlığını ve bunların naloxon ile bloke olmadığını 
bildirmişlerdir. β-endorfinin opioid ve non-opioid 
reseptörlere bağlanmasında  molekül yapısının etkili 
olduğu ileri sürülmektedir. β-endorfin molekülünün N-
terminali opioid reseptörlere bağlanırken C- terminali 
non-opioid reseptörlere bağlanmaktadır (Roda ve ark. 
1996).  

 
Endojen Opioidler 
 
Endojen opioidler enkefalinler, dinorfinler, 

endorfinler ve endomorfinler olmak üzere 
sınıflandırılırlar. 

Enkefalinler, 5 aminoasitten kurulu olup Met-
enkafalin ve Leu-enkefalin olmak üzere 2 tipi 
bulunmaktadır (Kaya ve ark.. 1997 cilt 2). Beyin ve 
omurilikte yaygın bir dağılım gösterirler. Adrenal 
medulladaki kromaffin hücrelerde yoğun olarak 
bulunurlar ve stres hallerinde buradan salınırlar. 
Ayrıca mide ve bağırsaklardaki sinir uçlarında ve 
ekzokrin bezlerde de bulunurlar. Enkefalinler, 
bağırsak hareketlerini azaltır, ve ağrının algılanmasını 
kesintiye uğratırlar (Yılmaz 1999). Dinorfinler, dinorfin 
A, dinorfin B, α-neoendorfin ve β-neoendorfin olmak 
üzere 4 tipi vardır (Noyan 1996). Dinorfin A 
doudenumda, dinorfin B arka hipofiz ve 
hipotalamusta, α-neoendorfin ve β-neoendorfin ise 
hipotalamusta bulunmaktadır. Dinorfinler omuriliğe 
uygulandıklarında güçlü olarak ağrı keserler (Yılmaz 
1999). Son yıllarda memeli beyninden izole edilen iki 
endomorfin (end-1 ve end-2) bulunmaktadır. Bu 
peptidler mü-reseptörlerin selektif ve parsiyel 
agonistidir (Zadina ve ark.. 1997). Endorfinlerin ise α-
endorfin(-END),  β-endorfin(-END), ve γ-endorfin(γ-
END) olmak üzere 3 tipi bulunmaktadır (Kaya ve ark. 
1997b). 

 
Endorfinlerin Sentezi 
 
Vücutta opioid peptid yapılı üç grup madde 

bulunur. Bunlar enkefalinler, dinorfinler ve 
endorfinlerdir. Her grup bir öncü (prekürsör) 
polipeptidden köken alır. Bu öncü polipeptidler, 
proenkefalin A, prodinorfin, ve proopiomelanokortin 
(POMC) olmak üzere üç tanedir. Proenkefalin A’dan 
metiyonin-enkefalin ve löysin-enkefalin üretilirken, 
prodinorfinden dinorfinler üretilir. POMC grubu ise 
hormon yada nöyrotransmitter/nöyromodülatör gibi 
davranan peptidlerden oluşur. Bunlar 
adrenokortikotropik hormon (ACTH), lipotropik 
hormon (-LPH) ve melanosit stimüle edici hormondur 
(MSH) (Yılmaz 1999). POMC 285 aminoasit içeren bir 
prekürsör molekül olarak  hipofizin ön  ve ara 
loplarında  ayrıca beyinde, gastrointestinal sistem, 
plasenta, erkek üreme organları gibi bazı perifer 
dokularda sentezlenir (Murray ve ark.. 1993, Debold 
1988). POMC geni hipofizin ön ve ara lobunda 
tanımlanmıştır ve hipotalamusta ve beyinde POMC 
üretiminin olduğu bildirilmiştir (Angelogianni ve ark. 
2000). β-endorfin, β-LPH’nin karboksi terminal 31 
aminoasitinden oluşur. γ-END, α-END ise sırasıyla C-

terminalinden 15 ve 14 aminoasitin uzaklaştırıldığı β-
endorfin deriveleridir. Bu peptidler hipofizde 
asetilasyon işlemi ile modifiye olduklarından  
muhtemelen inaktiftir ancak diğer bölgelerde (santral 
sinir sistemi nöronları, hipotalamus) modifiye 
olmadıklarından aktiftir ve  nöromodülatör veya 
nörotransmitter olarak görev yaparlar (Murray ve ark. 
1993).  β-endorfin sentral olarak beyin ve beyin 
omurilik sıvısında bulunduğu gibi periferal olarak 
plazma, idrar, deri, tükrük, sinovya  ve dental palpte 
de bulunmaktadır. Ratlarda gözün lens ve humor 
aqueousunda ve sığır korneal epitelumunda β-
endorfin varlığı gösterilmiştir. (Baba ve Miyachi 1981, 
Tinsley ve ark.. 1988, Bender ve ark. 2001). Adrenal 
bez (Bunn ve ark.. 1988)  ve timustan (Jevremovic ve 
ark. 1991) da β-endorfin sentezlendiği bildirilmektedir. 
Beyinde olduğu gibi adrenal medullada da β-endorfin 
POMC’ den sentezlenmektedir (Bunn ve ark. 1988).    

 
-Endorfinin Kimyasal Yapısı 
 
-endorfin, memeliler ve diğer omurgalılarda 31 

aminoasitten meydana gelen yaklaşık 4000 dalton 
molekül  ağırlığında (Yılmaz 1999) bir peptid iken 
(Murray ve ark. 1993) sazan balıklarında (Cyprinus 
carpio)  33 amino asitten meydana gelmektedir (Van 
den Burg ve ar. 2001). Tüm opioid peptidler amino-
terminallerinde Tyr-Gly-Gly-Phe-Met (Met-enkefalin) 
ve Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu (Leu-enkefalin) sekansını 
içermektedir (Rossier  1988). β-endorfin’in biyolojik 
aktivitesi N-terminalinin asetilasyonu ve C-terminalinin 
kopmasına (kesilmesi) bağlıdır. β-endorfin(1-31) 
potansiyel bir opioid iken asetile formu bu aktiviteden 
yoksundur. Opioid etkinin oluşması için N-terminalinin 
zarar görmemiş  olması gerekir. Asetilasyon veya bir 
iki aminoasitin çıkarılması gibi N-terminalinde 
meydana gelen herhangi bir modifikasyon opioid 
etkinin kaybolmasına sebep olur. N-terminal etkiler 
naloxon reverzibildir (Sacerdote ve Panerai 1989). 
Diğer yandan C-terminali  opioid aktiviteden 
yoksundur ve β-endorfinin non-opioid reseptörlere 
bağlanarak etkisinin oluşmasında rol alır (Van Der 
Bergh ve ark. 1993). 

 
-endorfin Salınımına Etki Eden Faktörler 
 
Heijnen ve ark. (1991) merkezi sinir sisteminde β-

endorfin salınımının dopamin ve GABA(gama amino 
bütirik asit)’in inhibitör  kontrolü altında olduğunu 
bildirmişlerdir. Ratlarda nucleus accumbens ve 
arcuate nucleusa lokal serotonin uygulaması, bu 
bölgelerden β-endorfin salınımını artırmıştır (Zangen 
ve ark.. 1999). Rat ve insanlarda santral olarak 
etkiyen kolinomimetik ilaçların ve kolinesteraz 
inhibitörlerinin hipotalamo-hipofizer sistemi aktive 
ederek plazma ACTH ve β-endorfin düzeyinin artışına 
sebep olduğu bildirilmiştir (Smallridge ve ark. 1991). 
Ratlarda intraserebroventriküler olarak uygulanan 
kolin, plazma β-endorfin ve ACTH seviyelerini 
artırmıştır (Savcı ve ark. 1996). Kortikotropin releasing 
faktör hipofiz ara lobundan β-endorfin salınımı stimüle 
etmektedir (Hauger ve ark. 1993). Ratlarda susuz 
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bırakmayı takiben su verilmesinin ve sukroz, sakarin 
gibi şekerli solüsyonların  plazma ve beyin omurilik 
sıvısı -endorfin düzeyini artırdığı gözlenmiştir 
(Yamamoto ve ark. 2000). 

 
Endorfinlerin Yıkılımı  
 
Endorfinlerin yıkılımı plazmada çözünür halde 

bulunan peptidazlar, immunokompetent hücrelerin 
membranında bulunan  ve immunokompetent 
hücrelerden salgılanan enzimler aracılığı ile 
olmaktadır (Bowes ve Kenny 1987). İnsan 
plazmasında β-endorfin’in yarılanma süresi 40 dakika 
kadardır (Hambrook ve ark. 1976). 

 
-endorfin ve İmmun Sistem 
 
Opioid peptidler tüm vücuda dağılmıştır ve 

bunların  stres ve yangı sırasında işe karıştığı 
gösterilmiştir. Stres ve yangısal durumlarda hipofiz-
endokrin yolu aktive olmakta,  ACTH ve opioid 
peptidlerin salınımı uyarılmakta ve böylece opioid 
peptidlerin periferal kanda ve yangı bölgesindeki 
konsantrasyonu artmaktadır (Kanjhan 1995). Son 
yıllarda yapılan çalışmalar, immunokompetent 
hücrelerin β-endorfin salgıladığını göstermektedir 
Blalock (1989) lenfosit, monosit, timosit ve 
splenositlerin β-endorfin salgıladığını bildirmiştir. 
İmmun sistem hücrelerinin membranında opioid 
peptidler için reseptörler bulunur. Periferal kan T-
lenfositlerinde, B-lenfositlerinde, timositlerde ve 
makrofaj hücre hattında mü, delta ve kappa 
reseptörlerin bulunduğu bildirilmektedir (Van der 
Bergh ve ark. 1991, Carr ve ark. 1989).  

 Endorfin ve enkefalinler N-terminallerinde aynı 
amino asit sekansını taşırlar ve opioid reseptörlere 
etkileri muhtemelen aynı olmaktadır. β-endorfinin bazı 
etkileri enkefalinler tarafından bloke olmaktadır. Ancak 
β-endorfinin enkefalinler tarafından bloke olmayan 
etkileri bulunmuş ve bu etkilerinin muhtemelen opioid 
reseptör aracılı olmadığı ileri sürülmüştür. Normal 
insan kanındaki T-lenfositlerinde β-endorfin için 
spesifik non-opioid reseptörlerin varlığı bildirilmiştir 
(Navolotskaya ve ark. 2001). Hazum ve ark. (1979) 
insan lenfosit hücre kültüründe, C-terminal β-
endorfinin opioid agonistleri veya antagonistleri 
tarafından bloke olmayan bir şekilde  lenfositlere 
bağlandığını göstermişlerdir. Van den Bergh ve ark. 
(1993), β-endorfin ve  iki C-terminal analoğu olan β-
endorfin (6-31) ve β-endorfin (18-31) ile in vitro 
inkübasyonu sonucu bir mitojen olan concanavalinA 
tarafından stimüle edilmiş rat T-lenfositlerinin 
proliferasyonunun arttığını, ancak N terminali aktif 
olan peptidin böyle bir etki göstermediğini hatta C- 
terminal peptidin bu etkisini azalttığını bildirmişlerdir. 
Sacerdote ve Panerai’nin (1989) bildirdiğine göre 
insanda  β-endorfin’in immun sistemdeki etkileşimi 
molekülün her iki terminali aracılığıyla olmaktadır, 
molekülün hem C hem de N-terminalinin insan perifer 
mononükleer hücrelerinde kemotaktik aktivitesinin 
bulunduğu belirlenmiştir. Ancak sadece N-terminali 
vasıtasıyla olan etkiler naloxon ile geri dönüşümlü 

olmuştur. β-endorfin (1-31) molekülü  sadece bir 
terminali  bulunduran fragmentlerden daha etkili 
olmuştur. Aynı araştırmacılar  önemli bir bulgu  olarak 
N-asetile β-endorfin’nin kemotaktik aktivitesinin 
gözlendiğini bildirmişlerdir. Peptidin bu formu 
dolaşımdaki β-endorfin’nin en fazla bulunduğu 
formdur ve opioid etkiden (örneğin; ağrı kesici) 
yoksundur. Bu gözlem; hipofizde N terminalinden 
asetile edilen β-endorfin’nin belki de opioid etkinin 
dışında çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini 
(immun sistem modülasyonu) göstermesi açısından 
önem taşımaktadır. Peptidin N-terminal etkileri 
naloxon tarafından bloke olmakta ancak C-terminal 
etkileri olmamaktadır. Bu da peptidin N-terminali 
vasıtasıyla opioid reseptörlere bağlandığını, C-
terminali vasıtasıyla da non-opioid reseptörlere 
bağlandığını göstermektedir.   

Mitojen tarafından uyarılan T-lenfosit 
proliferasyonunun, β-endorfin tarafından artırıldığı ve 
bu etkisinin naloxon tarafından bloke olmadığı 
bildirilmiştir. Van den Bergh ve ark., (1993) conA-
tarafından uyarılan rat şiplenosit proliferasyonunun β-
endorfin tarafından naloxona duyarlı olmayan bir 
şekilde artırıldığını bildirmiştir. Ayrıca Gilmore ve ark., 
(1998) mitojen tarafından uyarılmış fare 
splenositlerinden interleukin 2 (IL 2) salınımının β-
endorfin tarafından naloxona duyarlı olmayan bir 
şekilde artırıldığını bildirmiştir. Brown ve Van Epps 
(1986) β-endorfinin ConA tarafından uyarılan insan 
mononükleer hücrelerinden interferon-gamma 
üretimini artırdığını bildirmiştir. Ancak, morfin için aynı 
sonuçlar elde edilmemiştir. Lysle ve ark., (1993) 
morfinin  rat splenositlerinden IL-2 ve interferon-
gamma salınımını suprese ettiğini  bildirmiştir. Bu 
bilgiler β-endorfinin IL-2 salınımını non-opioid aracılı 
olarak etkileyebildiğini göstermesi açısından önem 
taşımaktadır. β-endorfinin mitojen tarafından 
uyarılmamış T-lenfositleri üzerine etkisi olmadığı 
gösterilmiştir (Gilman ve ark. 1982).  

Johnson ve ark., (1982) opioid peptidlerin antikor 
sentezi üzerine negatif bir etkisini olduğunu 
bildirmiştir. Bu etki β-endorfinle aynı N-terminali 
taşıyan alfa-endorfin ve met-enkefalin tarafından 
meydana getirilmiştir. Bu sonuçlar β-endorfinin immun 
sistem hücrelerindeki supresif etkisinin N-terminali 
vasıtasıyla olduğunu göstermesi açısından önem 
taşımaktadır.   

β-endorfinin NK (Natural Killer) hücrelerini stimüle 
ettiği  bildirilmiştir. Kowalski, (1997) farelerde yaptığı 
bir çalışmada, in vivo olarak düşük doz (1 g) β-
endorfinin i.p. enjeksiyonu sonrasında, dalak NK 
hücrelerinin aktivitesini artırdığını ancak yüksek dozda 
(20 g) etkisinin görülmediğini bildirmiştir. Peptidin in 
vitro olarak NK hücreleri üzerine bir etkisi olmamıştır. 
Bu da muhtemelen peptidin NK hücreleri üzerinde 
etkisinin oluşmasında, vücuttaki diğer bazı hücreler 
veya faktörler ile etkileşim içinde bulunduğunu 
göstermektedir. β-endorfinin NK hücreleri üzerinde 
negatif etkisi de bildirilmiştir (Chiappelli ve ark. 1991). 
β-endorfinin NK hücreleri üzerindeki etkileri opioid 
reseptör aracılıdır (Chiappelli ve ark. 1991). Ortegaa 
ve ark., (1996) invitro olarak yapmış oldukları bir 
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çalışmada β-endorfinin peritonal fare makrofajlarının 
fagositik fonksiyonunu bazı safhalarda artırdığını 
gözlemlemiştir. 

β-endorfinin immun sistem üzerindeki etkileri, 
peptidin konsantrasyonuna bağlı olarak 
immunstimülatör veya immunsupresör olabilmektedir 
(Marotti ve ark. 1996). Mc Cain ve ark. (1987), β-
endorfinin düşük dozlarda mitojen tarafından 
uyarılmış insan PBMC (peripheral blood mononuclear 
cells) blastogenezini artırdığını , yüksek dozda ise 
azalttığını bildirmiştir. Rodentlerde opioid peptidlerin 
düşük dozlarının immun sistemi stimüle ettiği 
bilinmektedir (Kraut ve Greenberg 1986).  

 
-endorfin ve Üreme Sistemi 
 
Endojen opioidlerin varlığı erkek ve dişi üreme 

sisteminde  bildirilmiştir. Koyun ve sığır corpus 
luteumu, rodent granülosa ve interstisyel hücreleri ve 
insan ovaryumu, β-endorfin içeren  yapılardır (Lim ve 
ark. 1983, Ehrenreich ve ark. 1985, Lolait ve ark. 
1986). Erkek hayvanlarda da testis leydig ara 
hücrelerinde, epididimiste, seminal veziküllerde ve 
vasa deferenslerde β-endorfin bulunduğu 
immunohistokimyasal çalışmalarda gösterilmiştir (Shu 
Dong ve ark. 1982). 

Ovaryumlarda proopiomelanokortin mRNA’ların 
tanınmasıyla  lokal opioid prekürsörü sentezi 
doğrulanmıştır (Sanders ve ark. 1990). Yapılan 
araştırmalarda (Lovegren ve ark. 1991, Kato ve ark. 
1993) PMSG ve hCG’nin rat ovaryumlarından β-
endorfin salınımını artırdığı, pubertasa ulaşmamış 
ratlara PMSG uygulamasının ovaryum β-endorfin 
düzeyini belirgin olarak artırdığı belirlenmiş, bundan 
dolayı opioidlerin ovaryumdan üretimi ve salınımının 
gonadotropinler tarafından kontrol edildiği, belirtilmiştir 
(Lovegren ve ark. 1991).  

Opoid peptidlerin direkt olarak, insan granülosa 
hücrelerinde (Facchinetti ve ark. 1986), rat (Kato ve 
ark. 1993) ve sığır (Varsano ve ark. 1990) luteal 
hücrelerinde steroidogenezisi parakrin veya otokrin 
yolla etkiledikleri bildirilmiştir. Hipofizden gonadotropin 
salgılanmasını etkilemek yoluyla da dolaylı olarak 
ovaryum fonksiyonlarını etkilemektedirler. β-endorfinin 
prolaktin, büyüme hormonu ve vazopressin 
sekresyonunu stimüle ettiği, oksitosin, FSH ve LH 
sekresyonunu inhibe ettiği (Genazzani ve Petraglia 
1988), insanlarda  hipotalamustan GnRH 
sekresyonunu etkileyerek hipofizden LH 
sekresyonunu azalttığı bildirilmektedir (Ropert ve ark. 
1981). 

Kaminski ve ark. (2000) insan ovaryum folikül 
sıvısındaki en yüksek β-endorfin düzeyinin en büyük 
folikülde olduğu bildirirken,  yapmış oldukları bir 
çalışmada domuz ovaryum foliküler sıvısında en 
yüksek β-endorfin konsantrasyonunu siklusun 1-5 
günlerindeki küçük foliküllerden elde etmişler ve β-
endorfinin bu dönemdeki artışının, erken luteal fazdaki 
FSH artışına bağlı olduğunu belirtmişlerdir. En düşük 
β-endorfin düzeyi ise siklusun 17-21. günlerinde elde 
edilmiş bu günlerde FSH düzeyinin de düşük olması 

FSH’nın β-endorfin sekresyonu üzerindeki etkisini 
desteklemiştir. 

-endorfinin seksüel kabulü azaltıcı etkisinin 
olduğu düşünülmektedir; Pfaus ve ark. (1992), bir mü-
agonisti olan β-endorfinin ratlarda seksüel kabulü 
azaltıcı yönde etki gösterdiğini ve bu etkilerin opioid 
antagonistleri tarafından bloke olduğunu 
bildirmişlerdir.  

β-endorfinin gebeliğin sonuna doğru ve doğumda 
oluşan ağrı ve gerilimi yatıştırıcı etkisinin olduğu 
bildirilmiştir. Ratlarda doğumdan hemen önce ve 
doğum esnasında ağrıya uyarı eşiği yükselmektedir 
(Kaya ve ark. 1997b). İnsanlarda yapılan bir 
çalışmada (Rothenberg ve ark. 1996) doğum 
esnasında anne plazma ve bebek göbek kordonu β-
endorfin düzeyi belirgin olarak yüksek bulunmuştur. 
Düşük risk taşıyan 106 doğumda anne plazma ve 
umbilikal kord β-endorfin düzeyleri ölçülmüş, kord 
plazma β-endorfin düzeyinin anneye göre belirgin 
olarak yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Göbek kordonu 
β-endorfininin fötal hipofizden köken aldığı ve normal 
bir hipofiz fonksiyonunun büyüme ve gelişmede 
önemli olduğu bildirilmektedir. Henüz kord β-endorfini 
ile çocuk gelişimi arasında nasıl bir ilişki olduğu tam 
olarak açıklanamamasına karşın  zayıf motor sistem 
gelişimi ve düşük β-endorfin düzeyi arasında  bir 
korelasyonun belirlenmesinden dolayı göbek kordonu 
β-endorfinin çocuğun motor sistem gelişiminde 
etkisinin olabileceği ileri sürülmektedir. 

 
-endorfinin Hastalıklarla İlişkisi 
 
β-endorfinin otoimmun hastalıklarla ilişkisinin 

olduğu sanılmaktadır. Caixia ve ark. (2001) Vitiligo 
hastalığına sahip kişilerde, hastalığın hem generalize 
hem de lokal formunda, plazma β-endorfin düzeyinin 
kontrol grubuna göre belirgin olarak  yüksek olduğunu 
belirlemişlerdir. Bu araştırıcılar β-endorfinin 
Vitiligo’nun patogenezinde rol oynadığını ve 
Vitiligonun tedavisinde opioid antagonistlerinin 
kullanılabileceğini ileri sürmüşlerdir. β-endorfinin 
otoimmun hastalıkların patogenezinde rol oynadığı 
hipotezi Morch ve Pedersen (1995) tarafından da 
ortaya konulmuştur.  

Plazma β-endorfin düzeyi ile kronik kalp yetmezliği 
arasında bir ilişki bulunmaktadır. Köpeklerde,  
pulmoner arter konstriksüyonu veya tricuspid kapak 
avülsiyonuna bağlı olarak gelişen kronik konjestif kalp 
yetmezliğinde plazma β-endorfin düzeyleri 
yükselmiştir (Liang ve ark. 1987). İnsanlarda, 
pulmoner hipertansiyonlu (Saadjian ve ark. 2000) ve 
kalp yetmezliği (Kawashima ve ark. 1991) olan 
hastalarda plazma β-endorfin düzeylerinin arttığı 
belirlenmiştir. Hipovolemik durumlarda veya şoklarda 
artan  β-endorfin düzeyinin hipotansiyona sebep 
olabileceği düşünülmektedir çünkü bir opioid 
antagonisti olan naloxone bu durumlardaki düşük 
tansiyonu tersine çevirmektedir (Vargish ve Beamer 
1984). 

Depresyon ile serum β-endorfin düzeyi  arasında 
bir ilişki bulunmuştur. Djurovic ve ark. (1999) 
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depresyonlu kişilerde serum β-endorfin düzeyinin 
önemli düzeyde düşük olduğunu bildirmişlerdir. 

Ratlarda, insülin yetersizliğine bağlı gelişen 
hipergliseminin, adrenal medulladan POMC gen 
ekspresyonunu artırarak  β-endorfin sekresyonunu 
yükselttiği ve insülin yetersizliği olan hayvanlarda 
adrenal medulladan β-endorfin sekresyonu artışından  
hipergliseminin sorumlu olduğu ileri sürülmüştür (Hsu  
ve ark. 2002). β-endorfinin insülin yetersizliğine bağlı 
hiperglisemiyi düşürdüğü bildirilmiştir. Streptozosin ile 
şeker hastalığı oluşturulmuş ratlara intravenöz 
sentetik insan β-endorfini uygulamasının  ardından 
plazma glukoz düzeyi belirgin olarak azalmıştır (Liu ve 
ark. 1999). β-endorfinin kan şekerini, pankreasın beta 
hücrelerinden insülin sekresyonunu  -opioid 
reseptörler aracılığıyla artırmak suretiyle düşürdüğü  
bildirilmiş ve β-endorfinin insülin sekresyonu üzerinde 
parakrin kontrolünün olabileceği öne sürülmüştür 
(Curry ve ark. 1987).  Ancak Evans ve ark. (1997) 
egzersiz sırasında artan β-endorfinin, kaslara glukoz 
girişini opioid reseptörler aracılığıyla  insülinden 
bağımsız bir şekilde artırdığını ileri sürmüşlerdir. 

 
-endorfinin Diğer Etkileri 
 
β-endorfin morfine göre 18-20 kat daha güçlü bir 

ağrı kesicidir (Yılmaz 1999). İnsan, rat ve bir çok türde 
beyne veya beyin omurilik sıvısına β-endorfinin 
eksojen enjeksiyonu morfine göre daha güçlü bir ağrı 
kesici etki oluşturur (Tseng ve ark. 1992). 

Obezite ile -endorfin arasında bir ilişki 
bulunmaktadır. Genetik olarak obez ratlarda hipofiz ve 
beyinde β-endorfin düzeyi yüksek bulunur (Roane ve 
ark. 1988). Obez çocuklarda ve yetişkinlerde plazma  
β-endorfin düzeyi yüksek bulunmaktadır (Guigliano ve 
ark. 1991). Richter ve ark. (1983) β-endorfinin invitro 
ve invivo olarak tavşanlarda lipolizi artırdığını, bu 
etkinin naloksan tarafından tamamıyla inhibe edildiğini 
ve naloksan uygulamasından sonra plazmada serbest 
yağ asitlerinin azaldığını bildirmişlerdir. Vettor ve ark. 
(1993) ise izole edilmiş insan yağ dokusunda 
yaptıkları çalışmada, β-endorfinin yağ dokusu üzerine 
etki ederek gliserol açığa çıkmasına sebep olduğunu 
göstermişlerdir.  

β-endorfinin gözde retinal pigment epitel 
hücrelerinin büyümesinde önemli rolünün  olduğu 
bildirilmiştir (Kishi ve ark. 1996). Gözün humor 
aqueous ve lensinde β-endorfin varlığı belirlenmiştir. 
Bender ve ark. (2001) katarakt operasyonu geçiren 
hastalardan aldıkları göz  humor aqueous ve lensinde 
β-endorfin düzeylerini ölçmüşler ve humor 
aqueousdaki β-endorfin düzeyinin plazma β-endorfin 
düzeyinin yarısı kadar, lensteki β-endorfin düzeyinin  
ise çok daha düşük olduğunu belirlemişlerdir. 
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