
LT: 15 SAYI: 2   YIL: 2005 ISSN: 1300 – 2031

HAYVANCILIK
ARA TIRMA

DERG
Journal of

Animal Research

Bahri Da da  Uluslararas  Tar msal Ara rma Enstitüsü

Konya / TÜRK YE





H     A    Y     V    A     N     C     I        L     I     K            A     R     A            T     I     R     M     A
 D E R G

JOURNAL of ANIMAL RESEARCH
KONYA – TÜRK YE

LT (Volume): 15,           SAYI (Number): 2,            YIL (Year): 2005,          ISSN: 1300–2031

Tar m ve Köyi leri Bakanl
Bahri Da da  Uluslararas  Tar msal Ara rma Enstitüsü Müdürlü ü ad na

SAH  (Owner)
Yüksel KAYA

(Enstitü Müdürü/Director)

ED TÖR
(Editor in Chief)

Prof. Dr. Tevfik TEKEL

YAYIN KOORD NATÖRÜ
(General Coordinator)
Erkan ULUDA

YAYIN KURULU (Editorial Board)

Dr. Ahmet Hamdi AKTA Dr. Eyüp BA ER Dr. Bülent BÜLBÜL

Mehmet KÖSE

BU SAYININ YAYIN DANI MANLARI (Advisory Board) (*)

Prof. Dr. Ali AKMAZ Selçuk Üniv. Prof. Dr. Orhan ÇET N Selçuk Üniv.

Prof. Dr. Melih AKSOY Selçuk Üniv. Prof. Dr. Tufan KEÇEC Selçuk Üniv.

Prof. Dr. Erol ALAÇAM Ankara Üniv. Prof. Dr. Kadircan ÖZKAN Selçuk Üniv.

Prof. Dr. Mehmet Ali AZMAN rat Üniv. Prof. Dr. Mehmet Emin TEK N Selçuk Üniv.

Prof. Dr. Saim BOZTEPE Selçuk Üniv. Doç. Dr. Derya UMUCALILAR Selçuk Üniv.

Prof. Dr. Celal ZC Selçuk Üniv Doç. Dr. Alp Önder YILDIZ Selçuk Üniv.

* simler alfabetik s raya göre dizilmi tir.

ZG  – GRAF K –  BASKI  (TYPSETTING  – GRAPHIC  –  PRESS)
Dizgi (Typesetting): Erkan ULUDA (BDUTAE Ekonomi st. ve Yay m Böl.)

Grafik (Graphic): Erkan ULUDA –Dr. Ahmet Hamdi AKTA
Bask  (Press): D ZG  Ofset Telefon (Phone):+90–(332)–3420005–3420742

Bas m Tarihi (Publication Date): Nisan (April) 2009

Yaz ma Adresi (Address): Bahri Da da  Uluslararas  Tar. Ar . Enst., P.K. 125    42020
KONYA

nternet Sayfas  (Web): www.bahridagdas.gov.tr
E-Posta (E-mail): hayarsderg@gmail.com

Telefon (Phone ):   0332 355 1290 /116, Telefaks (Tele-fax):   0332 355 1288
KAPAK RESM : Da ç Koyunu  (Güneydere Köyü,  Meram/ KONYA), FOTO RAF: Ahmet Hamdi AKTA

http://www.bahridagdas.gov.tr
mailto:hayarsderg@gmail.com


H       A    Y     V    A     N     C     I        L     I     K             A     R     A            T     I     R     M     A
 D E R G

Y. KOÇ, F. ALKAN, C. TEPEL   - Schirmer tear test in different rabbit breeds

Farkl  tav an rklar nda Schirmer gözya  testi

. KESK N, B. DA , Ö. AH N - Anadolu Merinosu erkek kuzular nda besi ba  vücut ölçüleri ile
cak karkas a rl  aras ndaki ili kilerin Path analizi ile ara lmas

Investigation of relationships between body measurements taken at the onset of the fattening
period and warm carcass weights in Anatolian Merino male lambs by Path analysis

K. KÜÇÜKYILMAZ, M. BOZKURT, A. U. ÇATLI, M. ÇINAR, N. MRE - Rasyona farkl
düzeylerde kat lan dekstran-oligosakkaritin etlik piliçlerde performans ve baz  kesim özellikleri üzerine
etkileri

The effects of different levels of dextranoligosaccharide supplemented diet on growth
performance and carcass characteristics in broiler chickens

S.  Ç LEK,  M.  E.  TEK N  - Koyunlarda karkas derecelendirmesinde ultrason ve sondalar n
kullan lmas

Usage of probes and ultrasound for grading sheep carcass (A Review)

M. UÇAR, M. GÜNDO AN, O. YILMAZ- Mandalarda mevsimsel üreme özellikleri ve folliküler
dinamikler

Seasonal reproductive traits and follicular dynamics in water buffaloes (A Review)

E. E. ONBA ILAR - Kanatl larda stres

Stress in poultry (A review)

1

6

11

17

24

30

LT (Volume): 15, SAYI (Number): 2,           YIL (Year): 2005,         ISSN: 1300–2031



 
 
 
 
 
 
 
Hayvancılık Araştırma Dergisi (2005) 15, 2: 1–5  

  
1: Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, KONYA, TURKEY 
2: Department of Animal Breeding, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, KONYA, TURKEY 
*E-mail: yikoc@selcuk.edu.tr 

 
 
 
 

SCHIRMER TEAR TEST IN DIFFERENT RABBIT BREEDS 
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Farklı tavşan ırklarında Schirmer gözyaşı testi 
 

 

   
ÖZET 
 
Bu araştırmada farklı üç tavşan ırkında normal gözyaşı 

sekresyonlarının Schirmer gözyaşı Test 1 (STT–1) 
yöntemiyle belirlenmesi amaçlandı. Çalışma sağlıklı 
gözlere sahip 15’i New Zealand, 10’u Angora ve 11’i 
Melez ırktan oluşan, 19’u dişi, 17’si erkek toplam 36 
tavşanda yapıldı. Tavşanlar ırk özelliklerine göre üç gruba 
ayrıldı. Schirmer gözyaşı Test 1 (STT–1) ölçümleri, test 
kâğıdının (Schirmer Tear Test Paper, Clement Clarke 
International Limited) alt göz kapağı konjunktival 
kesesinin anteromedial üçte birlik kısmına 
yerleştirilmesiyle yapıldı. Test kâğıdı bir dakika sonra 
konjunktival keseden uzaklaştırıldı ve test kâğıdındaki 
ıslaklık milimetre olarak ölçüldü. STT-1  ölçümleri ilk 
yedi gün süresince ve 14., 21. ve 28. günlerde sabah saat 8 
ile 10, öğleden sonra saat 3 ile 5 arasında ölçüldü.   New 
Zealand, Angora ve Melez ırkı tavşanlardaki ortalama 
STT–1 değerleri sırasıyla 7.91±3.56, 7.22±2.94 ve 
9.05±3.29 mm/dk olarak belirlendi. New Zealand ve 
Angora ırkı tavşanlar ile Melez tavşanlar arasında ve hem 
erkek ve dişilerinin hem de günlük ve haftalık STT–1 
ölçümlerinde istatistiksel olarak önemli farklılıklar 
(P<0.05) saptandı. Sonuç olarak, üç tavşan ırkında da 
STT–1 değerlerinin normal sınırlar içerisinde olduğu ve 
bu değerlerin cinsiyet ve ölçüm zamanlarına göre farklılık 
gösterdiği belirlendi. Ayrıca tavşanlardaki gözyaşı 
sekresyonu ölçümlerinin doğru olarak değerlendirilmesi 
için, ırk, yaş ve cinsiyet ile içinde bulunduğu ekolojik 
koşullar da dikkate alınmalıdır. 

 
ANAHTAR KELİMELER: Tavşan, Schirmer gözyaşı 

testi 
 
 

 

 SUMMARY 
 
The aim of this study was to determine the normal 

values for the Schirmer tear test (STT-1) of the tear 
production in three different rabbit breeds. Thirty-six 
healthy adult rabbits, 19 females and 17 males, without 
any known ocular disease were used in this study. The 
rabbits of 15 New Zealand, 10 Angora and 11 mixed breed 
were divided into three groups.  The Schirmer tear Test 1 
(STT-1) was measured by inserting a bent portion of the 
test paper (Clement Clarke International Limited) into the 
anterio-medial one-third of the conjunctival sac. The test 
paper was removed after the eyelids were closed for 60 
seconds and the wet portion of the test paper was 
measured as mm. The STT-1 measurements were 
performed between 8 and 10 am and again between 3 and 
5 pm twice daily for seven consecutive days and twice 
daily for 14th, 21th, and 28th days (weekly) on each eye of 
each rabbit. The mean STT-1 values in New Zealand, 
Angora and Mixed breed rabbits were 7.91±3.56, 
7.22±2.94 and 9.05±3.29 mm/min, respectively. There 
were significantly different daily and weekly fluctuations 
for STT-1 values between Mixed breed and New Zealand 
or Angora rabbit breeds (P<0.05). There were significant 
differences in STT-1 values between morning and 
afternoon (P<0.05), as well as females and males 
fluctuations for STT-1 values (P<0.05). This study has 
shown that the STT-1 and values in rabbits are normally 
distributed and are significantly affected by sex and by 
measurement sequences. In additions data on sex, age, 
breed and ecological conditions should be taken into 
consideration together with all STT-1 measurements so 
that tear production can be accurately determined. 

 
KEY WORDS: Schirmer tear test, rabbit 
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INTRODUCTION 
 
Precorneal tear film is essential in maintaining 

normal corneal health. It is composed of three 
distinct layers. The most superficial layer is the lipid 
layer, which is produced by the meibomian glands 
(Izci 1995, McLaughlin et al. 1988, Slatter 1990, 
Books 2003). Functions of the lipid layer include 
limiting the evaporation of the aqueous component of 
the tear film, allowing for an even spread of the tear 
film and limiting tear overflow from the lid margins 
(Kern 1992, Wilkie 1993, Alkan et al. 2004a,b). The 
middle aqueous layer comprises the majority of the 
precorneal tear film. It is produced principally by the 
lacrimal gland and the gland of the third eyelid. A 
smaller portion of the aqueous layer is also produced 
by the accessory lacrimal glands and mucus-
secreting cells (Izci 1995, McLaughlin et al. 1988, 
Kern 1992, Berger and King 1998). The aqueous 
layer is responsible for providing oxygen and 
nutrients to the avascular cornea as well as removing 
metabolic wastes from the corneal surface. 
Antibacterial protection is provided by locally 
produced immunoglobulins (principally IgA), 
lysozyme, which dissolves bacterial cell walls, and 
lactoferrin. It is also responsible for maintaining 
hydration of the cornea and conjunctival surfaces 
and flushing away particulate debris (Hamor et al. 
2000, Books 2003). The innermost mucoprotein  
layer, or mucin layer, is produced by the conjunctival 
goblet cells and corneal epithelial cells. The 
conjunctival goblet cells are located in highest 
concentrations in the regions of the lower nasal 
fornix, lower middle fornix and lower nasal tarsal 
regions (Kern 1992, Kaswan et al. 1998). Precorneal 
tear film production is under the control of the 
autonomic nervous system which controls both basal 
and reflex tear production. The trigeminal nerve 
plays an important role in the neurogenic control of 
lacrimation (Hamor et al. 2000, Books 2003). 

The Schirmer tear test (STT) is an important 
component of the complete ophthalmic examination 
and should be performed routinely, especially for 
evaluating corneal conditions as an aid to their early 
recognition and better therapeutic results (Slatter 
1990, Kern 1992, Izci 1995, Kaswan et al. 1998). 
There are two types with or without topical 
anesthesia of STT (STT-1 and STT-2). STT-1 is the 
most commonly used test which is performed by 
placing a filter paper strip in the medioventral 
palpebral cul-de-sac of an unanesthetized eye for 
one minute (Slatter 1990, Hakanson and Arnesson 
1997). The STT-1 not only measures basal tear 
production but also reflex tear production through the 
stimulation of the trigeminal nerve endings by local 
irritation. The STT-2 is less commonly employed and 
measures only basal tear production as reflex 
lacrimation is eliminated by a topical anesthetic 
applied to the eye (McLaughlin et al. 1988, Berger 
and King 1998, Hamor et al. 2000, Alkan et al. 
2004a,b).  

Rabbits are widely used in ophthalmic 
researches. Rabbits may experience a variety of 
ophthalmic diseases (Abrams et al. 1990, Keil, 
2004). These ophthalmic conditions are often 
different than eye diseases of the dog, cat, or other 
pet rodents. The diagnosis of the condition is usually 
made by the clinical signs, clinical experience and 
confirmed with the STT–1. The purpose of this study 
was (1) to determine the normal tear production in 
clinically normal New Zealand, Angora and Mixed 
breed rabbits, (2) to determine whether the sex of 
rabbits have any effect upon the STT–1 values, (3) to 
determine whether there are significant daily, weekly 
or diurnal fluctuations in STT–1 values, and (4) to 
attempt to identify the variables that might influence 
these findings.  
 

Table 1. The mean values of STT-1 in clinically 
normal animals of five species. 

Data from Jaax et al. 1984, McLaughlin et al. 1988, Abrams et al. 
1990, Tuntivanich et al. 2002, Alkan et al. 2004b. 

 
 
MATERIALS and METHODS 
 
Animals: Thirty-six healthy adult rabbits, 19 

females and 17 males, without any known ocular 
disease were used in this study. The rabbits of 15 
New Zealand, 10 Angora and 11 Mixed breed were 
divided into three groups. Age, body weight and sex 
were recorded for each rabbit within each groups. All 
rabbits were housed under standard conditions and 
had free access to food and water during the 
experiment.  

 
Experimental design: The Schirmer tear test 

(STT-1) was performed without topical anesthesia. 
The Schirmer tear testing paper (Clement Clarke 
International Limited) was used for the STT-1. One 
sterile Schirmer tear test paper was inserted carefully 
into the lower conjunctival fornix of each eye at the 
anterio-medial one-third of the eyelid. The test paper 
was left for 60 seconds and removed. The amount of 
wetness of the test paper was immediately measured 
against a standard scale calibrated in millimeters. 
The test results were recorded. The STT-1 
measurements were performed between 8 and 10 
a.m. and again between 3 and 5 p.m. twice daily for 
seven consecutive days and twice daily for 14th, 21th 
and 28th days on each eye of each rabbit. All tear 
test papers were performed by the same 
investigators. 

 

Species STT-1(mm/min) 

Dogs             17.1  ±2.8 

Cats             16.2 ±3.8 

Rabbits     5.30±2.9 

Elephants 34.3 ±1.7 

Monkeys 15.1 ±4.7 
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Statistical analyses: The experimental analyses 
of the data were carried out by one-way analyses of 
variance (ANOVA). The differences between groups 
were compared using the Duncan’s multiple range 
test. Statements of statistical significance are based 
on P< 0.05. These analyses were accomplished by 
using statistical analyses system configured for 
computer (SPSS, Relase 10.0, SPSS.Inc). 

 
 
RESULTS 
 
New Zealand rabbits (7 females and 8 males) 

ranged from 9 months to 2 years old (mean, 14±2.3 
months), and the mean body weight was 3.6±0.7 kg.  
Angora rabbits (5 females and 5 males) ranged from 
10 months to 1.5 years old (mean, 12±3.2 months), 
and the mean body weight was 2.8±0.3 kg. Mixed 
breed rabbits (6 females and 5 males) ranged from 
12 months to 2.2 years old (mean, 16±4.1 months), 
and the mean body weight was 3.2±0.4 kg. The 
mean ± standart deviation for the 1-minute Schirmer  

 

tear test (STT–1) without topical anesthesia for all 72 
clinically normal eyes was 8.09±3.4 mm/min. The 
mean STT-1 values in New Zealand, Angora and 
Mixed breed rabbits were 7.91±3.56, 7.22±2.94 and 
9.05±3.29 mm/min, respectively (Table 2). There 
were significantly different daily and weekly 
fluctuations for STT-1 values between Mixed breed 
and New Zealand or Angora rabbit breeds (P<0.05). 
On the other hand, there was no significant 
difference in the STT-1 values between New Zealand 
and Angora rabbit breeds (P>0.05) (Table 2).  

The meansSTT-1 values in the morning and 
afternoon in New Zealand, Angora and Mixed breed 
rabbits are shown in Table 3. There were significant 
differences at over time in STT-1 values for each 
breed (P<0.05) (Table 3). 

The means STT–1 values in the males and 
females of New Zealand, Angora and Mixed breed 
rabbits are shown in table 3. There were significant 
differences in STT–1 values between males and 
females in each breed (P<0.05), (Table 3). 

 
 

 
 

Table 2. Values (mean ± SD) for the Schirmer tear test (STT–1) in clinically normal rabbits of three breeds 
(mm/per minute). 

Days New Zealand Angora Mixed breed 

 STT-1   STT-1 STT-1 

1      7.62±13.19ab   6.81±2.58abc 9.48±3.39ab 
2   6.23±3.07bc 8.33±2.39ab 10.18±3.16a 
3   8.87±3.54ab 5.44±2.42c     7.70±2.74ab 
4   8.35±3.47ab 8.42±3.00ab     8.11±2.46 ab 
5            9.18±3.57a 8.28±3.05 ab 10.45±3.15a 
6            4.87±3.03c 8.89±2.69a         10.61±3.17 a 
7   7.68±2.75ab 5.75±2.42bc         8.27±2.99 ab 
14     9.18±3.68a 8.67±2.86a         9.61±4.01 ab 
21 7.38±3.46ac    6.44±2.81abc   6.82±2.38 b 
28 9.73±3.31a 5.19±2.31c      9.25±3.46 ab 

Mean values     7.91±3.56b 7.22±2.94b    9.05±3.29a 
All mean values: STT-1 8.09±3.40 mm/min.      
abc values in same column with different superscript are statistically different (P<0.05).  
Data expressed as mean ± SEM mm wetting per minute. 
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Table 3. Values (mean ± SD) for the Schirmer tear test (STT–1) of daytime and sex in clinically normal rabbits 
of three breeds. 

            New Zealand          Angora Mixed breed

Groups               STT–1            STT–1                             STT–1 

Morning 

Afternoon 

Males 

Females 

7.03±3.20b

8.79±3.70a

6.88±3.33b

8.82±3.52a

6.76±2.69b

7.69±3.12a

6.68±3.13 b

7.66±2.71 a

8.21±2.96b

9.89±3.40a

8.34±2.92b

9.64±3.47a

 abvalues in same column with different superscript are statistically significantly different (P<0.05).  
Data expressed as mean ± SEM mm wetting per minute. 
 

DISCUSSION 
 
The lacrimal gland and the gland of the 

membrana nictitans appear to be the major source of 
tears in the animals (Slatter 1990, Kern 1992, Izci 
1995). Clinical estimation of tear production is 
performed by the Schirmer tear test. The Schirmer 
tear test performed without topical anesthesia is 
most frequently used in the clinical setting to 
determine baseline and reflex lacrimation (Hakanson 
and Arnesson 1997). The conventional clinical test 
used is the STT-1. 

Deficiency in tear production results in 
inflammation of the conjunctiva and cornea known as 
keratoconjunctivitis sicca (KCS) or “dry eye”. Clinical 
signs include mucoid discharge, blepharospasm, 
conjunctival hyperemia and thickening and corneal 
ulceration, vascularization and pigmentation (Wilkie 
1993, Izci 1995, Wyman et al. 1995, Kaswan et al. 
1998). According to previous reports, the mean 
normal values for the STT-1 have been described for 
Rhesus Monkeys (15.1±4.7 mm/min, Jaax et al. 
1984), cats (16.2±3.8 mm/min, McLaughlin et al. 
1988), Asian Elephants (34.3±1.7 mm/min, 
Tuntivanich et al. 2002) and dogs (17.1±2.8 mm/min, 
Alkan et al. 2004b). The mean values for the STT-1 
without use of topical anesthesia on totals 142 
without any known ocular disease; fifty-four rabbits 
represented 9 pure breeds, and 17 rabbits were of 
mixed breed, rabbits eyes have been reported as 
5.30±2.96 mm/min (Abrams et al. 1990). The same 
authors have reported the mean provided a normal 
clinical range of 0 to 11 mm/min for inclusion of 95% 
of the rabbit population. However, in our study, we 
determined that the all mean values for STT–1 in 
clinically normal rabbits were 8.09±3.40 mm/min 
(Table 2). The study has shown that STT values in 
apparently healthy rabbits are a bit higher than 
values reported by Abrams et al. (1990).   

The STT-1 is inexpensive, easy to perform, and 
used to confirm KCS (low values) or to correlate with 
other signs of ocular irritation (high values) in small 
animal practice. Naturally acquired KCS has not 
been reported in rabbits. However, with the 
increasing popularity of rabbits, the number of rabbits 
with corneal disease is expected to increase. It was 
previously reported that there is a diurnal variations 

in STT-1 values in clinically healthy dogs (Hamor et 
al. 2000; Alkan et al. 2004a,b). In those studies, 
investigators reported a diurnal fluctuation with 
values the lowest at morning and the highest in the 
afternoon. However, it has not been reported that 
there is diurnal fluctuations in STT–1 values in 
clinically normal rabbit breeds. The results of our 
study indicate that the rabbits of three breed have 
typical diurnal fluctuation with the lowest values of 
morning and the highest values in the afternoon. It 
seems possible that such fluctuations also may 
influence different measurements made on the same 
day. The highest values in the afternoon when 
compared with at morning must be associated with 
ocular irritation, stress, physical conditions, or the 
postprandial parasympathetic influence on STT-1. 

The STT–1 values between the sexes of healthy 
dogs heve been reported that they are higher in 
females than those in males (Barnett 1988, Hamor et 
al. 2000, Alkan et al. 2004a,b). It has not been 
reported that there is fluctuation in STT–1 values in 
clinically normal rabbit breeds. The results of our 
study indicate that these values are higher in females 
than in males, as dogs. The difference between 
females and males can be attributed to the female 
sex hormones, which have a stimulating effect on 
lacrimation. Deficiency in female sex hormones can 
contribute to the dysfunction of tear production 
glands and can lead to KCS.  

In conclusion, this study has shown that the STT-
1 values with nonanesthetized cornea in clinically 
normal rabbit breeds are normally distributed and are 
significantly affected by breed, sex, or measurement 
sequences. A low value of tear production in rabbits 
was a sign of keratoconjunctivitis sicca, while a high 
value was correlated with signs of ocular pain or 
lacrimal drainage problems. Knowledge of the 
normal STT–1 values in the different rabbit breeds is 
a prerequisite for the use of this diagnostic test in the 
clinical setting for diagnostic procedures on ocular 
abnormalities in rabbit breeds. We think that further 
studies are needed to properly appreciate the 
differences among the rabbits of various breeds and 
to determine the reference value for the STT–2 in 
rabbits, and to compare differences between STT–2 
values in clinically normal rabbits. 
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ANADOLU MERİNOSU ERKEK KUZULARINDA BESİ BAŞI VÜCUT ÖLÇÜLERİ İLE SICAK 
KARKAS AĞIRLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN PATH ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI 
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Investigation of relationships between body 
measurements taken at the onset of the fattening 
period and warm carcass weights in Anatolian 
Merino male lambs by Path analysis 

 
 
 

 
   
 

 

SUMMARY 
 
In this study, direct and indirect relationships between 

body measurements (withers height (X1), hearth girth (X2), 
chest depth (X3), body lenght (X4), leg girth (X5) and live 
weight (X6)) taken at the onset of the fattening period and 
warm carcass weights (Y) in Anatolian Merino male 
lambs were determined by path analysis. The path 
coefficients which show the direct effects of each 
variables on estimated variable were calculated as -0.0637 
for X1, -0.8358 for X2, 0.1714 for X3, 0.5717 for X4, -
0.0105 for X5 and 0.7110 for X6 respectively, and the 
determination coefficient (R2) were found as 0.761. 

As a result, it was stated that live weight, body length 
and chest depth could be used as indirect selection criteria 
for the selection aimed to meat production. 

 
 
KEY WORDS: Path analysis, correlation coefficient, 

partial regression coefficient 
 

ÖZET 
 
Bu çalışmada, Anadolu Merinosu erkek kuzuların besi 

başındaki vücut ölçüleri (cidago yüksekliği (X1), göğüs 
çevresi (X2), göğüs derinliği (X3), vücut uzunluğu (X4), 
but çevresi (X5) ve canlı ağırlık (X6)) ile besi sonunda 
tespit edilen sıcak karkas ağırlığı (Y) arasındaki doğrudan 
ve dolaylı ilişkiler path analizi ile belirlenmiştir. Her bir 
değişkenin sonuç değişkeni üzerine doğrudan etkilerini 
gösteren path katsayıları ise X1 için -0.0637, X2 için -
0.8358, X3 için 0.1714, X4 için 0.5717, X5 için -0.0105 ve 
X6 için 0.7110, belirleme katsayısı (R2) ise 0.761 olarak 
hesaplanmıştır.  

Sonuç olarak canlı ağırlık, vücut uzunluğu ve göğüs 
derinliğinin et üretimi amacıyla yapılacak bir seleksiyonda 
dolaylı seleksiyon kriteri olarak kullanılabileceği 
belirtilmiştir. 

 
ANAHTAR KELİMELER: Path    analizi,    korelasyon 

katsayısı, kısmi regresyon katsayısı

  
GİRİŞ 
 
Koyunlardan et üretimi denilince, koyunculuğu 

ileri ülkelerde ırklara göre değişmekle birlikte 4–5 
aylık yaşta besiyi tamamlayan ve kesildiklerinde 17–
19 kg karkas veren kuzular anlaşılmaktadır. 
Koyunlarda et verimi özelliklerini iyileştirmek 
amacıyla hangi ıslah yöntemi uygulanırsa uygulansın 
toplam et verimi ile doğrudan ilişkileri olmaları 
nedeniyle gelişme özelliklerine ilişkin genetik ve 
fenotipik varyasyonun belirlenmesi ve bunlardan et 
veriminin genetik ıslahında yararlanılmasına 
çalışılmaktadır (Akkaya ve Eliçin 1984, Gören ve 
Eliçin 1984). 

Hayvan ıslahının temel amacı, üzerinde çalışılan 
hayvanların veriminin artırılmasıdır. Fakat 
hayvanlarda verim birçok faktörün etkisi altındadır. 
Bu sebeple seleksiyonla başarı sağlayabilmek için 
üzerinde çalışılan özelliği hangi faktörün ne kadar 
etkilediğinin tespit edilmesi oldukça önemli 
olmaktadır (Topal ve Esenbuğa 2001). Değişkenler 
arasındaki ilişkilerin istatistik olarak en önemli ölçüsü 
bilindiği gibi korelasyon katsayısıdır. Ancak tek 
başına korelasyon katsayısı değişkenler arasında bir 
sebep sonuç ilişkisinin varlığının ölçüsü değildir. 
Değişkenler arasında birçok fonksiyonel ilişkiler 
bulunduğundan, değişkenlerin sonuç üzerine 
doğrudan veya dolaylı  etkileri olup, bunların ayrı ayrı  
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ve birlikte etkileri bulunmak istenildiğinde, 
değişkenler arasındaki etkileşimin belirlenmesinde ve 
bu değişkenlerin tespitinde, path analizinden 
yararlanılır.  

Path katsayısını unsurlarına bölmek, yani ne 
kadarının hangi değişkenin direkt etkisinden, ne 
kadarının da hangi iki değişkenin birlikte 
değişmesinden kaynaklandığını bulmak mümkündür 
(Li 1975, Düzgüneş 1976). 

Bu çalışma, Altınova Tarım İşletmesi’nden temin 
edilen ve S.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
Hayvancılık Tesisleri’nde besiye alınan Anadolu 
Merinosu erkek kuzularının besi başındaki vücut 
ölçüleri ile besi sonunda tespit edilen sıcak karkas 
ağırlığı arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri path 
katsayısı ile belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

 
 
MATERYAL ve METOT 
 
Materyal: Araştırmanın hayvan materyalini 

Altınova Tarım İşletmesi’nden temin edilen ve Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Prof. 
Dr. Orhan Düzgüneş Hayvancılık Tesisleri’nde 
besiye alınan 21 baş Anadolu Merinosu erkek kuzu 
oluşturmuştur. Araştırmada 2275 kkal/ME ve %15 
ham protein ihtiva eden kesif yem karması ile 
işletmede mevcut bulunan kuru yonca kaba yem 
olarak kullanılmıştır. 

 Besi başında; cidago yüksekliği (X1), göğüs 
çevresi (X2), göğüs derinliği (X3), vücut uzunluğu 
(X4), but çevresi (X5) ve canlı ağırlık (X6) ile besi 
sonunda hayvanların kesilmesi sonucu elde edilen 
sıcak karkas ağırlığına (Y) ilişkin değerler tespit 
edilmiştir. 

 
Metot: Bir popülasyonda üzerinde çalışılan 

kantitatif bir özelliğin gösterdiği varyasyonun 
[standart sapmanın )( Yσ ] sadece sürekli varyasyon 
gösteren belli bir faktörden (örneğin A’dan) ileri gelen 
kısmının nispi miktarına path (iz) katsayısı denir ve 

YYAYA /P σσ=  şeklinde ifade edilir. Burada; YAσ : 
Y’nin sadece A özelliğine bağlı olarak (diğer özellikler 
sabit) gösterdiği değişim ölçüsü, Yσ : Y özelliğinin 
bütün faktörlerin etkisi ile gösterdiği varyasyonun 
standart sapma cinsinden ölçüsüdür. Path katsayıları 
aynı zamanda standardize edilmiş kısmi regresyon 
katsayıları olarak da tarif edilebilir. Eğer sebep 
değişkenleri birbirlerinden bağımsız iseler, sebep 
değişkenlerinden sonuç değişkenlerine giden path 
katsayıları bu değişkenler ile sonuç değişkeni 
arasındaki korelasyon katsayısına eşittir.  

Bir değişkenin bir veya birkaç değişkenle ilişkisini 
belirten matematiksel ifade regresyon denklemi 
olarak tanımlanabilir. Y değişkeni ile X değişkenleri 
arasındaki doğrusal ilişki için Y= a + b1X1 + b2X2 + … 
+ bkXk + beXe eşitliği yazılabilir. Bu ifade çoklu 
regresyon denklemi olarak bilinir. Burada a 
regresyon sabiti, b katsayıları ise adı geçen 
değişkene ait kısmi regresyon katsayılarıdır. Bu 
katsayılar, diğer değişkenler sabit tutulmak şartıyla 

herhangi bir bağımsız değişkendeki 1 birimlik artışa 
karşılık bağımlı değişkendeki kendi birimi cinsinden 
değişim miktarını gösteren katsayılardır. Xe değişkeni 
ise Y bağımlı değişkenine etkili olan hata 
değişkenidir. Ele alınan değişkenler standardize 
edilirse bunlara uygulanan regresyon analizi 
sonucunda elde edilen b katsayıları, standardize 
edilmiş kısmi regresyon katsayıları olur.  

 

xi

xii
i

xX
σ
μ−

= ,
xe

ee
e

xX
σ

μ−
= ve

yi

yiiy
Y

σ
μ−

=  

 

Standardize edilmiş değerlerin ortalaması sıfır, 
varyansı ise 1’dir. 
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Bu durumda Y= a + b1X1 + b2X2 + … + bkXk + 

beXe şeklindeki model standardize edilmiş 
değişkenler yardımıyla kurulduğunda b katsayıları 
standardize edilmiş kısmi regresyon katsayılarına 
yani path katsayılarına 

 
Y= PYX1X1 + PYX2X2 + … + PYXkXk + PYXeXe  
 

dönüşür (Gürbüz ve ark. 1999).  
Şekil 1’de X1, X2, X3, X4, X5 ve X6 bağımsız 

değişkenleriyle Y bağımlı değişkeni arasındaki path 
şeması verilmiştir.  

 

36r
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Y
e
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P P P P P PY Y Y Y Y Y1 2 3 4 5 6
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Şekil 1. X1, X2, X3, X4, X5 ve X6 bağımsız 
değişkenleriyle Y bağımlı değişkeni arasındaki path 
şeması 
 

Şekilde X1 değişkeninin Y özelliği üzerine 
doğrudan etkisi PY1 ile gösterilmiştir. Aynı zamanda 
X1 değişkeninin X2, X3, X4, X5 ve X6 değişkenleri 
üzerinden Y üzerine olan etkisi ise X1 değişkeninin Y 
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üzerine olan dolaylı etkileri olmaktadır. Y değişkeni 
hata (e) tarafından doğrudan etkilenmektedir ve 
hatanın X1, X2, X3, X4, X5 ve X6 değişkenleri 
üzerinden Y özelliğine dolaylı etkileri 
gösterilmemiştir. Path katsayısı, bir karakterin 
oluşumuna etki eden faktörlerden her birine bağlı 
olarak değişme derecesini gösterir. Buna göre path 
katsayısının yönü sebepten sonuca doğru olup, 
diyagramda tek yönlü bir ok ile, korelasyon 
katsayıları ise, sebep-sonuç ilişkisini belirtmediği için 
çift yönlü ok ile gösterilir. 

 Besi başı vücut ölçüleri ile sıcak karkas ağırlığı 
arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmış, daha 
sonra ise regresyon analizi yapılarak değişkenler 
standardize edilmiştir. Burada sıcak karkas ağırlığı 
bağımlı değişken olarak alınmış ve diğer altı 
değişkenin bu değişken üzerine doğrudan ve dolaylı 
etkilerini belirlemek için path analizi yapılmıştır. Path 
analizinde; sıcak karkas ağırlığı (kg): Y, cidago 
yüksekliği (cm): X1, göğüs çevresi (cm): X2, göğüs 
derinliği (cm): X3, vücut uzunluğu (cm): X4, but 
çevresi (cm): X5 ve besi başı canlı ağırlık (kg): X6 
olarak gösterilmiştir.  

Sıcak karkas ağırlığı ve besi başında tespit edilen 
vücut ölçüleri arasındaki korelasyon katsayıları 
doğrudan ve dolaylı etkilere aşağıdaki gibi 
parçalanabilir. 

 
    rY1 = PY1 + r12PY2 + r13PY3 + r14PY4 + r15PY5 + r16PY6 

    rY2 = PY2 + r12PY1 + r23PY3 + r24PY4 + r25PY5 + r26PY6 

    rY3 = PY3 + r13PY1 + r23PY2 + r34PY4 + r35PY5 + r36PY6 

    rY4 = PY4 + r14PY1 + r24PY2 + r34PY3 + r45PY5 + r56PY6 

    rY5=  PY5 + r15PY1 + r25PY2 + r35PY3 + r45PY4 + r56PY6 

    rY6 = PY6 + r16PY1 + r26PY2 + r36PY3 + r46PY4 + r56PY5 

 
Eşitliklerde; PYi: i’inci bağımsız değişkenle Y 

bağımlı değişkeni arasındaki path katsayısını 
(doğrudan etkiyi), rijPYi: i’inci bağımsız değişkenin 
j’inci bağımsız değişken üzerinden bağımlı Y 
değişkenine etkisini (dolaylı etkiyi) göstermektedir. 
rYi: Y ile i’inci bağımsız değişken arasındaki 
korelasyon katsayısını, rij: bağımsız değişkenler 
arasındaki korelasyon katsayısını ifade etmektedir. 
Doğrudan ve dolaylı etkilerin toplamı Y ile Xi 
arasındaki korelasyon katsayısını vermektedir.   

Bu eşitlikler matris notasyonuyla aşağıdaki 
şekilde yazılabilir. 
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Bu matris eşitliğini A=BC şeklinde özetlersek C 
matrisi yalnız bırakıldığında C=AB-1 eşitliği ile path 
katsayıları tahmin edilmiş olur. Korelasyon (B) ve 
path (C) katsayılarına ait matrislerinin çarpımları ile 
elde edilen A matrisi ise doğrudan ve dolaylı etkilerin 
birlikte bulunduğu bir matristir (Sıralı ve Kayaalp 
1995). 

 
 
BULGULAR  
 
Besi sonunda elde edilen sıcak karkas ağırlığı ile 

besi başında tespit edilebilen vücut ölçüleri (cidago 
yüksekliği, göğüs çevresi, göğüs derinliği, vücut 
uzunluğu, but çevresi ve canlı ağırlık) arasındaki 
korelasyonlar hesaplanarak Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi sıcak karkas ağırlığı ile 
besi başında tespit edilebilen vücut ölçülerinden 
cidago yüksekliği ile göğüs çevresi arasındaki 
korelasyonlar önemsiz bulunmuştur. Sıcak karkas 
ağırlığı ile göğüs derinliği, vücut uzunluğu ve but 
çevresi arasında (P<0.05), canlı ağırlıkla ise 
(P<0.01) önemli korelasyonlar tespit edilmiştir. 

Standardize edilmiş kısmi regresyon 
denklemindeki katsayılar Y = - 0.0637 X1–0.8358 X2 
+ 0.1714 X3 + 0.5717 X4 - 0.0105 X5 + 0.7110 X6, 
belirleme katsayısı (R2) ise 0.761 olarak tespit 
edilmiştir. Burada katsayılar standardize edildiğinden 
a sabiti sıfır olmuştur. Bu denklemdeki kısmi 
regresyon katsayıları (path katsayılarını), yani her bir 
değişkenin sonuç değişkeni üzerine doğrudan 
etkilerini göstermektedir.  

Tablo 2’de besi sonunda elde edilen sıcak karkas 
ağırlığı ile besi başında tespit edilen vücut ölçüleri 
arasındaki dolaylı ve doğrudan etkilere ait path 
katsayıları verilmiştir. 

Tablo 2’den de görülebileceği gibi sıcak karkas 
ağırlığını (Y) belirlemede X1, X2, X3, X4, X5 ve X6 
değişkenlerinin doğrudan etkileri sırasıyla -0.0637, -
0.8358, 0.1714, 0.5717,-0.0105, 0.7110 olarak tespit 
edilmiştir. Y değişkenini belirlemede X 
değişkenlerinin dolaylı etkileri de Tablo 2’den 
görülmektedir.  
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Tablo 1. Vücut ölçüleri ile sıcak karkas ağırlığı arasındaki korelasyonlar 
 

Özellikler X1 X2 X3 X4 X5 X6 
X2 0.522*      
X3 0.535* 0.591**     
X4 0.568** 0.791** 0.544*    
X5 0.565** 0.651** 0.861** 0.589**   
X6 0.500* 0.591** 0.722** 0.672** 0.857**  
Y 0.266 0.098 0.458* 0.439* 0.502* 0.684** 

* : P<0.05, ** : P<0.01  
 

 
Tablo 2. Besi sonunda elde edilen sıcak karkas ağırlığı ile besi başında tespit edilebilen vücut ölçüleri arasındaki 
dolaylı ve doğrudan etkilere ait path katsayıları 

 
Doğrudan etki Dolaylı etki r P Etki payı (%) 

X1  0.266 -0.0637 4.98 
 X2  -0.4362 34.13 
 X3  0.0917 7.18 
 X4  0.3248 25.42 
 X5  -0.0059 0.46 
 X6  0.3556 27.83 

X2  0.098 -0.8358 45.18 
 X1  -0.0332 1.79 
 X3  0.1014 5.48 
 X4  0.4523 24.45 
 X5  -0.0068 0.37 
 X6  0.4205 22.73 

X3  0.458 0.1714 11.18 
 X1  -0.0341 2.22 
 X2  -0.4973 32.25 
 X4  0.3108 20.28 
 X5  -0.0090 0.59 
 X6  0.5133 33.49 

X4  0.439 0.5717 30.96 
 X1  -0.0362 1.96 
 X2  -0.6612 35.81 
 X3  0.0932 5.05 
 X5  -0.0062 0.34 
 X6  0.4778 25.88 

X5  0.502 -0.0105 0.62 
 X1  -0.0360 2.14 
 X2  -0.5445 32.33 
 X3  0.1475 8.76 
 X4  0.3367 19.99 
 X6  0.6092 36.17 

X6  0.684 0.7110 40.53 
 X1  -0.0319 1.82 
 X2  -0.4944 28.18 
 X3  0.1237 7.05 
 X4  0.3842 21.90 
 X5  -0.0090 0.51 

r: korelasyon katsayısı, P: path katsayısı 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
Yapılan path analizi neticesinde, sıcak karkas 

ağırlığı (Y) üzerine en yüksek ve pozitif etkilere 
sırasıyla canlı ağırlık (X6), vücut uzunluğu (X4) ve 
göğüs derinliğinin (X3) sahip oldukları tespit 
edilmiştir. Cidago yüksekliği (X1), göğüs çevresi (X2) 
ve but çevresi (X5) ise negatif yönde etkili 
olmuşlardır.  

Cidago yüksekliği (X1), göğüs çevresi (X2), göğüs 
derinliği (X3), vücut uzunluğu (X4) ve but çevresinin 
(X5); vücut uzunluğu (X4) ve canlı ağırlık (X6); canlı 
ağırlığın (X6) ise vücut uzunluğu (X4) üzerinden sıcak 
karkas ağırlığı (Y) üzerine pozitif ve yüksek bir dolaylı 
etkiye sahip olmuşlardır. Cidago yüksekliğinin göğüs 
çevresi ve but çevresi; göğüs çevresinin cidago 
yüksekliği ve but çevresi; göğüs derinliği, vücut 
uzunluğu ve canlı ağırlığın cidago yüksekliği, göğüs 
çevresi ve but çevresi; but çevresinin cidago 
yüksekliği ve göğüs çevresi üzerinden sıcak karkas 
ağırlığına dolaylı etkileri negatif yönde olmuştur. 

Sıcak karkas ağırlığı ancak hayvan kesildikten 
sonra, vücut ölçüleri ise istenilen herhangi bir 
dönemde tespit edilebilen bir özelliktir. Bu nedenle 
besi başında tespit edilen bir özellik olan vücut 
ölçüleri ile besi sonunda tespit edilen sıcak karkas 
ağırlığı (Y) arasındaki ilişkiler tam olarak belirlendiği 
takdirde, besi başında belirlenen vücut ölçülerinin 
dolaylı seleksiyon kriteri olarak kullanılması uygun 
olabilir. 

Bu çalışmanın bir sonucu olarak, sıcak karkas 
ağırlığı (Y) üzerinde yüksek ve pozitif etkilere sahip 
olması nedeniyle canlı ağırlık (X6), vücut uzunluğu 
(X4) ve göğüs derinliğinin (X3) et üretimi amacıyla 
yapılacak bir seleksiyonda dolaylı seleksiyon kriteri 
olarak kullanılabileceği söylenebilir. 
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The effects of different levels of 
dextranoligosaccharide supplemented diet on 
growth performance and carcass characteristics 
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SUMMARY 
 
Dietary supplementation of dextran-oligosaccharide 

(DOS) was investigated as growth promoter feed additive 
in this study. For this purpose the effects of the dietary 
DOS supplementation (0.5 kg/tones, 1.0 kg/tones, 1.5 
kg/tones) on the performance and some carcass 
characteristics of broilers were evaluated. 

Different levels of dietary DOS supplementation had 
significant effect on the 3th week body weight and feed 
consumption both at 0 to 3 week and 0 to 6 week periods 
(P< 0.05). However, other performance and carcass traits 
of broilers examined in the study were not affected by 
dietary treatments. Body weight and feed intake of groups 
fed with DOS supplemented diets were lower than that of 
control treatment. As dietary DOS level increased, body 
weight and feed intake of birds decreased conversely. 
Although feed intake of birds fed with DOS supplemented 
diets decreased significantly but, this incline did not 
reflect on body weight gain of birds at significant level. 
Dietary DOS supplementation at the level of 1.5 kg/tones 
led to less feed intake per body weight gain. 

As a result of this study, DOS can be used as 
performance enhancer feed additive at the level of 1.5 
kg/tones. 

 
KEY WORDS: Broiler, dextran-oligosaccharide, 

performance, carcass characteristics 
 
 
 

ÖZET 
  
Bu çalışmada, dekstran-oligosakkaritin (DOS) etlik 

piliçlerde büyütme faktörü olarak kullanılabilirliği 
araştırıldı. Bu amaçla yeme 0.5 kg/ton, 1 kg/ton ve 1.5 
kg/ton oranında DOS katılmasının etlik piliçlerde 
performans ile bazı kesim özellikleri üzerine etkileri 
incelendi. 

Denemede rasyona farklı dozlarda katılan DOS’in 
etlik piliçlerde 3. hafta canlı ağırlığı, 0–3 ve 0–6 haftalar 
arası yem tüketimi üzerine etkisi istatistikî olarak önemli 
(P<0.05) bulunurken, diğer performans kriterleri ve bazı 
kesim özellikleri üzerine etkisi istatistikî olarak önemli 
bulunmadı. DOS katılan gruplarda 0–3 ve 0–6 haftalar 
arası yem tüketimi ve canlı ağırlık değerleri kontrol 
grubuna göre daha düşük düzeyde olup, rasyona katılan 
DOS miktarı arttıkça bu değerlerdeki düşme de arttı. Yem 
tüketiminde istatistikî olarak önemli düzeyde gerçekleşen 
azalma eğilimi, 6. hafta canlı ağırlıkları itibariyle istatistikî 
olarak önemli düzeyde azalmaya neden olmadı. Yeme 1.5 
kg/ton düzeyinde DOS katılmasının birim canlı ağırlık 
artışı için daha az yem tüketilmesini sağladığı görüldü. 

Bu denemeden elde edilen bulgulara göre, DOS’in 
yemlere 1.5 kg/ton dozunda performans artırıcı yem katkı 
maddesi olarak kullanılabileceği kanaatine varıldı.  

 
ANAHTAR KELİMELER: Etlik piliç, dekstran-

oligosakkarit, performans, kesim özellikleri 
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GİRİŞ 
 
Antibiyotik alternatifi büyütme faktörlerinden 

(verim arttırıcılar) dekstran-oligosakkaritin (DOS) de 
içinde yer aldığı Prebiyotikler, insan veya hayvanın 
sindirim sistemindeki faydalı mikroorganizmaların 
büyümelerini ve çoğalmalarını hızlandıran, patojen 
mikroorganizmaların ise çoğalmalarını baskılayan 
sindirilmeyen yem ve gıda maddeleri olarak 
tanımlanmaktadır. Prebiyotiklerin en belirgin ortak 
özellikleri kompleks karbonhidrat yapıya sahip 
olmaları ve çoğunluğunun da oligosakkaritlerden 
oluşmalarıdır. Prebiyotiklerle yapılan çalışmalarda 
farklı bildirişlere rastlanmakla birlikte genel olarak 
yem tüketimini azaltarak yemden yararlanmayı 
iyileştirdikleri, Lactobacillus ve Bifidobacteriumları 
aktive ederek çoğalmalarını sağladıkları, laktik asit 
düzeyini artırdıkları, sekumdaki Salmonella 
popülasyonu yoğunluğunu azalttıkları, bağışıklık 
sistemini güçlendirdikleri bildirilmiştir (Patterson ve 
ark. 1997, Fukata ve ark. 1998, Kırkpınar ve Erkek 
2000, Ferket 2004). 

Ramade (2001), kontrollü şartlarda rasyona 250 
g/ton düzeyinde DOS katılmasının canlı ağırlıkta 
artış ve yemden yararlanmada yem tüketimini 
düşürerek iyileşme sağladığını, stresli şartlarda (40 
0C sıcaklık ve %75 nem) 250 g/ton düzeyinde DOS 
katılmasının yine iyileşme sağladığını, 500 g/ton 
düzeyinde katıldığında iyileşmenin daha fazla 
olduğunu bildirmiştir. Tellez (1997), Salmonella 
enteritidis ve Escherichia coli inokule edilmiş etlik 
piliçlerde rasyona 300 g/ton düzeyinde DOS 
katılmasının, 7, 14 ve 19 günlük yaşlarda canlı ağırlık 
üzerinde bir etkisinin olmadığını, fecal pH ve organ 
invazyonunda istatistiki olarak önemli düzeyde 
düşme sağladığını bildirmiştir. Mallik ve ark. (2003), 
yumurtacı tavuklarda rasyona DOS katılmasının 
yumurta verimi ile canlı ağırlıkta artış, yem tüketimi 
ile ölüm oranında azalma ve yemden yararlanmada 
iyileşme sağladığını bildirmişlerdir. 

Bozkurt ve ark. (2005a ), rasyona 1 kg/ton 
düzeyinde DOS, antibiyotik ve mannanoligosakkarit 
ilave edilmesinin etlik piliçlerin performansı üzerine 
etkilerini karşılaştırmışlardır. Araştırıcılar DOS katılan 
grupta yem tüketiminin diğer gruplara göre daha 
düşük olduğunu, en iyi yemden yararlanma değerinin 
bu grupta gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Bununla 
birlikte DOS katılan gruptaki etlik piliçlerin canlı 
ağırlığının mannanoligosakkarit katılan gruplardaki 
etlik piliçlerden daha düşük, kontrol grubundan daha 
yüksek olduğu, yaşama gücünün antibiyotik ve DOS 
katılan gruplarda en yüksek düzeyde bulunduğu 
bildirilmiştir. Aynı araştırıcılar kesim randımanı 
yönünden büyütme faktörlerinin katıldığı gruplarda 
kontrol grubuna kıyasla daha yüksek değerler elde 
edildiğini, bu gruplarda pankreas ağırlığının daha 
düşük olduğunu bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada, rasyona farklı düzeylerde katılan 
DOS’in etlik piliçlerin performansı ve bazı kesim 
özellikleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. 

 
 

MATERYAL ve METOT 
 
Denemede günlük yaşta toplam 1200 adet karışık 

cinsiyette Ross–308 etlik civciv kullanıldı. Deneme 
Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü deneme ünitelerinde 
yürütüldü. Deneme tesadüf parselleri deneme 
düzeninde yürütülmüş olup, 4 grup 6 tekerrürlü 
olacak şekilde planlandı. Gruplar, her bir 
tekerrüründe 50 adet olmak üzere, toplam 300 
civcivden oluştu. Civcivler yarı açık perdeli tip etlik 
piliç kümesinin 3.10 x 1.50 m boyutlarındaki talaş 
altlıklı yer bölmelerine m2 ‘ye 10,75 adet civciv 
düşecek şekilde yerleştirildi.  

Denemede kontrol grubunun yemine hiçbir 
büyütme faktörü katılmamış olup, diğer grupların 
yemine sırasıyla 0,5 kg /ton, 1 kg/ton ve 1,5 kg/ton 
oranında dekstran-oligosakkarit (MHF-Meito Health 
Friend) katıldı. Tablo 1 ve 2’deki yem tablosu kontrol 
yeminin içeriği olup, Tablodaki bıçkı tozu yerine diğer 
gruplarda yeme katılan dozuna göre dekstran-
oligosakkarit katıldı. Yeme 0.5 kg DOS katıldığında 1 
kg bıçkı tozu, 1.0 kg DOS katıldığında ise 0.5 kg 
bıçkı tozu katıldı. 1.5 kg DOS katılan grubun yemine 
bıçkı tozu katılmadı. Piliçlere çıkıştan itibaren kesime 
kadar pelet formda etlik civciv yemi (%21.65 HP 
3219 kcal/kg ME) verildi. Deneme yemlerinin bileşimi 
ve kimyasal analiz sonuçları Tablo 1 ve 2’de 
verilmiştir. Yem ve su adlibitum olarak verilirken 
aydınlatma sürekli yapıldı. Denemenin 22. ve 42. 
günlerinde gruplardaki tüm hayvanlar bireysel olarak 
tartılarak canlı ağırlıkları belirlenirken, yem tüketimi 
ve yemden yararlanma değerinin hesaplanmasında 
her bir bölmede tüketilen yem miktarı dikkate alındı. 
Deneme sonunda her bir tekerrürden 2 adet, her 
gruptan 12 adet olmak üzere toplam 48 adet erkek 
piliç kesildi. Kesilen piliçlerin iç organları çıkarıldıktan 
sonra karkasları tartılarak, karaciğer, ince bağırsak, 
pankreas ile abdominal yağ ağırlıkları belirlendi. 
Karaciğer, ince bağırsak, pankreas ile abdominal yağ 
oranı (%) belirlenirken ise kesim ağırlığı esas alındı. 
Denemede kullanılan yemlerin kimyasal analizinde 
AOAC (1984)’den yararlanılırken, denemeden elde 
edilen veriler istatistikî olarak SAS paket programı 
(SAS Institute, 1996) ile değerlendirilmiştir.  

 
 
BULGULAR   
 
Denemede elde edilen canlı ağırlık, yem tüketimi, 

yemden yararlanma ve yaşama gücü verileri Tablo 
3’de bildirildi. Denemede rasyona farklı düzeylerde 
katılan DOS’lerin etlik piliçlerde 3. hafta canlı ağırlığı 
ile 0–3 ve 0–6 haftalar arası yem tüketimi üzerine 
etkisi istatistikî olarak önemli (P<0.05) bulunurken, 
diğer performans kriterleri üzerine etkisi istatistikî 
olarak önemli bulunmadı. DOS katılan gruplarda 0–3 
ve 0–6 haftalar arası yem tüketimi ve canlı ağırlık 
değerleri kontrol grubuna göre daha düşük düzeyde 
olup, rasyona katılan DOS miktarı arttıkça bu 
değerlerdeki düşüş de arttı. DOS yem tüketimini 
azaltarak canlı ağırlıkta düşmeye neden oldu. 
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Rasyona katılan DOS miktarı ile yem tüketimi ve 
canlı ağırlık arasındaki regresyon Tablo 4’de 
verilmiştir. Tablo 4’de görüldüğü gibi DOS miktarı ile 
3. hafta yem tüketimi, 6. hafta yem tüketimi ve 3. 
hafta canlı ağırlığı arasında istatistikî olarak önemli 
düzeyde bir doğrusal ilişki varken (P<0.05),  6. hafta 
canlı ağırlığı arasındaki ilişki istatistikî olarak önemli 
bulunmadı.  

Denemede 0–3 ve 0–6 haftalar arasında 
matematiksel olarak en iyi yemden yararlanma 
değeri karmaya 1.5 kg/ton oranında DOS katılan 
grupta elde edildi (Tablo 3). Karmaya 0.5 kg/ton ve 
1.0 kg/ton oranında DOS katılan gruplarda ise 
kontrol grubuna çok yakın değerler elde edildi.  

Bu denemede yeme DOS katılmasının yaşama 
gücü üzerindeki etkisi istatistiki olarak önemli 
düzeyde olmamasına karşılık, 1.0 kg/ton ve 1.5 
kg/ton oranında DOS katılan yemle beslenen 
gruplarda kontrol grubuna göre yaklaşık %2 daha 
yüksek yaşama gücü elde edildi. Rasyona DOS 
katılması yaşama gücünü iyileştirici etkide bulundu. 

Denemede elde edilen kesim randımanı, 
abdominal yağ ağırlığı ve oranı ile bazı iç organ 
ağırlıkları ve oranlarına ait değerler Tablo 5’de 
verilmiş olup, gruplar arasında istatistikî olarak 
önemli bir farklılık bulunmadı. İnce bağırsak ağırlığı 
ile oransal ağırlığı DOS’li yem verilen gruplarda 
kontrol grubundan daha düşük bulundu. 

 
 
 

 
 

Tablo 1. Karma yemlerin yapısı  Tablo 2. Karma yemlerin kimyasal analiz sonuçları 

Hammadde Miktar (%) Kimyasal analiz sonucu  (%) 

Mısır 43.17 Kuru madde 90.65 
Buğday 10.00 Ham protein 21.65 
Soya küspesi (%48) 23.10 Ham yağ   7.90 
Soya ezmesi 17.00 Ham selüloz   3.45 
Bitkisel yağ   2.40 Ham kül   5.60 
Mermer tozu   0.82 Nişasta 35.30 
Tuz   0.30 Şeker   4.85 
D.C.P.   1.91 Metabolik enerji (kcal/kg)            3219.00 
Sentetik lizin   0.15 Kalsiyum   1.30 
Sentetik Metiyonin   0.23 Fosfor   0.67 
Vitamin karması1   0.25 Yararlanılabilir fosfor3   0.45 
Mineral karması2   0.30 Lizin1   1.25 
Koksidiostat   0.05 Metiyonin1   0.57 
Antioksidant   0.10 Metiyonin+sistin1   0.92 
Sodyumbikarbonat   0.07 Linoleik asit1   3.98 
Bıçkı tozu   0.15 Sodyum1   0.18 
TOPLAM                   100.00 

 

  
1 2.5 kg vitamin karışımı 12.000.000 IU Vit. A, 1.500.000 IU Vit. 
D3, 30.000 mg Vit. E, 5.000 mg Vit. K3, 3.000 mg Vit. B1, 6.000 
mg Vit. B2, 5.000 mg Vit. B6, 30 mg Vit. B12, 40.000 mg Nicotin 
amid, 10.000 mg Calcium-D-pentothenate, 750 mg Folik asit, 75 
mg D-Biotin, 375.000 mg Choline Chloride içerir. 
2 1 kg mineral karışımı 80.000 mg mangan, 80.000 mg demir, 
60.000 mg çinko, 8.000 mg bakır, 500 mg iyot, 200 mg kobalt, 150 
mg selenyum, 10.000 mg antioksidan içerir. 

 

1 Hesapla bulunan değerlerdir. 
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Tablo 3. Yeme farklı düzeyde DOS ilavesinin etlik piliçlerde canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma 
değeri ile yaşama gücü değerleri üzerine etkileri 

Canlı ağırlık 
(g) 

YYO 
g yem/g canlı ağırlık 

Yem tüketimi 
(g/piliç) 

Yaşama gücü 
(%) 

 

3. hafta 6. hafta 0–3 hafta 0–6 hafta 0–3 hafta 0–6 hafta 0–3 hafta 0–6 hafta 

Kontrol  872.52a 2479.820 1.325 1.7520 1106.52a 4281.50a 98.65 96.26 
DOS 0.5 kg/ton  869.28a 2429.540 1.320 1.7550 1097.59a 4197.83ab 98.33 96.04 
DOS 1.0 kg/ton 858.18a 2442.010 1.328 1.7520 1089.88a 4213.83ab 99.33 98.32 
DOS 1.5 kg/ton 838.26b 2414.280 1.307 1.7420 1045.68b 4138.17b 99.33 98.33 
Ort. Std. hata     6.20     18.800 0.010 0.0100      11.40     33.86    0.65    1.12 
P     0.0003     0.0830 0.6470 0.6622      0.0058      0.0403    0.6297    0.3184 
a,b: Aynı sütunlarda farklı harf taşıyan ortalamalar arasında istatistiki olarak fark vardır. (P<0,05) 
 

 
Tablo 4. Yeme katılan DOS miktarı ile yem tüketimi ve canlı ağırlık arasındaki regresyon  

Kriter P değeri Regresyon modeli 

3. hafta canlı ağırlığı (g) 0.0003           Y =   873.76 – 20.20 X 
6. hafta canlı ağırlığı (g) 0.0912           Y = 2459.24 – 28.40 X 
0–3. hafta yem tüketimi (g/piliç) 0.0014           Y = 1113.45 – 38.10 X 
0–6. hafta yem tüketimi (g/piliç) 0.0227           Y = 4272.93 – 76.80 X 
X= kg olarak DOS miktarı 
 

 
Tablo 5. Yeme farklı düzeyde DOS ilavesinin etlik piliçlerde kesim randımanı, abdominal yağ ve bazı iç organ 

ağırlıkları üzerine etkileri 

   Kontrol     DOS 
0.5 kg/ton 

    DOS 
1.0 kg/ton 

    DOS 
1.5 kg/ton Ort. Std. hata     P 

Canlı ağırlık (g) 2687.50 2680.00 2680.83 2668.33 13.01 0.7720 
Karkas ağırlığı (g) 2055.00 2034.17 2032.50 2019.17 18.14 0.5778 
Randıman (%)     76.46     75.90     75.81     75.67   0.55 0.7690 
Karaciğer (g)     59.81     57.40     58.13     60.46   1.54 0.4786 
Karaciğer (%)       2.22       2.14       2.17       2.26   0.57 0.4188 
Bağırsak (g)   100.23     95.50     92.70     95.89   3.13 0.2763 
Bağırsak (%)       3.73       3.45       3.45       3.59   0.12 0.3184 
Pankreas (g)       6.87       6.97       6.11       6.63   0.33 0.2770 
Pankreas (%)       0.25       0.26       0.22       0.24   0.33 0.2891 
Abdominal yağ (g)     39.40     42.89     38.58     42.15   3.43 0.7761 
Abdominal yağ (%)       1.46       1.60       1.43       1.57   0.12 0.7390 
 

 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
Denemede elde edilen sonuçlara göre DOS 

katılmış yem verilen gruplarda canlı ağırlığın kontrol 
grubuna kıyasla daha düşük olması Bozkurt ve ark. 
(2005a)’nın bildirişiyle benzerlik gösterirken, diğer 
araştırmacıların (Tellez 1997, Ramade 2001, Mallik 
ve ark. 2003) bildirişleriyle çelişmektedir. DOS’li yem 
verilen gruplardaki yem tüketiminin kontrol grubuna 
göre daha düşük olduğuna dair sonuçlar Ramade 
(2001) ve Bozkurt ve ark. (2005a)’nın sonuçlarıyla 
uygunluk göstermektedir. Rasyona katılan DOS 
miktarı ile yem tüketimi ve canlı ağırlık arasındaki 
regresyonun 3. hafta yem tüketimi, 6. hafta yem 
tüketimi ve 3. hafta canlı ağırlığı arasında istatistikî 
olarak önemli (P<0.05), 6. hafta canlı ağırlığı 
arasındaki     ilişkinin     istatistikî     olarak    önemsiz  

 

 
 
bulunması DOS’in yem tüketimini azaltarak canlı 
ağırlıkta düşmeye neden oluşunun 3. haftadan sonra 
azaldığını göstermektedir. Tablo 4’de bildirilen 
regresyon modeline göre, bu denemede rasyona 
eklenen her 0.5 kg/ton oranındaki DOS 3. hafta yem 
tüketiminde 19 g, 6. hafta yem tüketiminde 38 g, 3. 
hafta canlı ağırlığında 10 g ve 6. hafta canlı 
ağırlığında 14 g düşmeye neden olmuştur.  

Denemeden elde edilen bulgulara göre, yeme 1.5 
kg/ton oranında DOS katılması yemden yararlanma 
değeri üzerine 0–3 ve 0–6 haftalar arasında 
iyileştirici etkide bulunmuştur. Denemeden elde 
edilen bu veriler DOS’in yem tüketimi üzerindeki 
azaltıcı etkisinin, canlı ağırlık kazancında neden 
olduğu düşüşten daha yüksek olduğunu 
göstermektedir. Bu sonuç, Bozkurt ve ark. 
(2005a)’nın    rasyona    1.0 kg/ton    oranında    DOS  
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katılmasının 0–6. haftalar arası yemden yararlanma 
değerinin kontrol grubu ile rasyona antibiyotik ve 
mannanoligosakkarit katılan gruplara göre daha 
iyileştirdiği şeklindeki sonuçlarıyla uygunluk 
göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda, DOS 
katılmış yem verilen piliçler daha az yem tükettikleri 
için metabolizmaları üzerindeki yükün hafiflediği, 
kümes içindeki gübre ve gaz emisyonu azaldığı, 
bunların sonucunda hayvan sağlığı ve çevre kirliliği 
üzerine olumlu etkide bulunulmuş olduğu 
söylenebilir. DOS katılmış yem verilen gruplardaki 
yem tüketiminin azalması DOS’lerin yapısındaki 
oligosakkaritlerin bağırsak lümenindeki patojenlerin 
beslenme organı olan lektin fimbria’lara tutundukları 
yönündeki bildirişleri (Spring ve ark. 1996, Spring 
1999) destekler niteliktedir. Zira sindirilmeyen 
yapıdaki oligosakkaritlere yapışan patojenler 
bağırsaklardaki akış yönünde flashing etkisiyle fekal 
olarak kloakadan dışkıyla beraber vücut dışına 
atılmaktadır. Bağırsak lümenindeki patojen 
mikroorganizma popülasyonu baskılandığı için 
villusların emici hücrelerince daha çok besin maddesi 
absorbe edilebilmekte, bağırsağın 
endometriumundaki emici hücrelerin oluşturduğu 
doku patojen mikroorganizmaların besinlere ortak 
olmak amacıyla yaptıkları tahribat sonucu kalınlaşıp 
emilim yüzeyi azalmadığı için yemden yararlanma 
değeri iyileşmektedir (Spring ve ark. 1996, Spring 
1999, Shane 2001). Bu denemede bağırsak ağırlığı 
ve oransal ağırlığının DOS katılan gruplarda daha 
düşük olması, DOS’in patojen mikroorganizmaları 
baskılayabilir olduğunu gösterir niteliktedir. Bu 
sonucu diğer araştırıcıların (Tellez 1997, Ramade 
2001) bildirmiş olduğu, DOS katılmış yem verilen 
piliçlerdeki fecal pH’ın düşmesi, organlardaki 
Salmonella ve coli bulaşmasının azalması yönündeki 
sonuçları desteklemektedir.  

Rasyona DOS katılması yaşama gücünü 
iyileştirmiştir. Bu sonuç Mallik ve ark. (2003) ile 
Bozkurt ve ark. (2005a)’nın bildirdikleri sonuçlar ile 
benzer olup, deneysel olarak Salmonella enteridis ve 
Escherichia coli enfekte edilmiş etlik civcivlerde yeme 
katılan DOS’in bakterisid ve bakteriostatik etki 
göstererek patojen mikroorganizmaların 
organizmadaki hasarlarını telafi ettiğini bildiren 
araştırma sonuçlarıyla uyum içindedir.  

Son yıllarda geniş kullanım alanına sahip olan bir 
probiyotik (mannan oligosakkarit) ile yürütülen 
araştırmalarda bu çalışmanın sonuçlarına kısmen 
benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir. 
Mannan oligosakkarit ile yürütülen kimi çalışmalarda 
yeme 0.5–1.0 kg/ton düzeyinde mannan 
oligosakkarit ilavesinin etlik piliçlerin 42. gün canlı 
ağırlığı ve yemden yararlanma değerini önemli 
düzeyde iyileştirdiğine dair bildirişlere rastlanırken 
(Sims ve Sefton 1999, Ceylan ve ark. 2003) diğer 
kimi çalışmalarda ise yeme 1–3 g/kg düzeyinde 
mannan oligosakkarit ilavesinin canlı ağırlık artışı ve 
yemden yararlanma değeri üzerine önemli düzeyde 
bir etkisi görülmediği bildirilmiştir (Eren ve ark. 1999, 
Iji ve ark. 2001, Waldroup ve ark. 2003a). Yeme DOS 
ilavesinin yaşama gücü üzerindeki olumlu etkisi 

mannan oligosakkarit ile yürütülen çalışmaların 
büyük çoğunluğundaki benzer sonuçlarla uyum 
içindedir (Sims ve Sefton 1999, Shane 2001, 
Waldroup ve ark. 2003a). Büyütme faktörü olarak 
yeme katılan oligosakkaritlerin bağırsak içindeki anti 
bakteriyel etkileri ile bağışıklık sistemini güçlendirici 
etkileri yaşama gücünün iyileşmesini sağlayan 
başlıca etmenler olup (Savage ve ark. 1997, Spring 
1999, Shane 2003) bu çalışmanın sonuçlarını 
destekler niteliktedir.  

Yeme mannan oligosakkarit ilavesinin etlik 
piliçlerin besi performansı üzerindeki iyileştirici 
etkilerinin kesim randımanı ve abdominal yağı 
azaltma yolunda benzer etkiler göstermediği 
görülmektedir (Eren ve ark. 1999, Waldroup ve ark. 
2003a). Bu yöndeki bildirişler ile bu çalışmanın kesim 
özelliklerine ait bulgular benzerlik göstermektedir. 

Etlik piliç yemlerinde büyütme faktörü olarak 
kullanılan çeşitli yem katkı maddelerinin hepatik 
metabolizma ve bağırsak ağırlığı üzerinde olumsuz 
etkilerine dair bildirişe rastlanmamıştır. Nitekim yeme 
antibiyotik, probiyotik, prebiyotik 
(Mananoligosakkarit) ve esansiyel yağ karışımı 
katılmak suretiyle yürütülen çalışmalarda piliçlerin 
karaciğer ve ince bağırsak ağırlığı üzerine 
muamelelerin önemli düzeyde bir etkisine 
rastlanmamıştır (Alçiçek ve ark. 2003, 2004; Bozkurt 
ve ark. 2005a, 2005b, 2005c; Çabuk ve ark. 2006). 

Bu denemeden elde edilen bulgulara göre, 
DOS’in etlik piliçlerde antibiyotik alternatifi büyütme 
faktörü yem katkı maddesi olarak yemlere 1.5 kg/ton 
dozunda katılarak kullanılması tavsiye edilebilir. 
Bununla birlikte bu yem katkı maddesi ile ilgili daha 
detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.   
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Usage of probes and ultrasound for grading 
sheep carcass (A Review) 

 

 
 

 
   
 

 

SUMMARY 
 
Usage of ultrasonography in live animals to estimate 

the meat yield and quality of meat have largely increased 
tendency. Studies have been done to predict the carcass 
quality in many countries. In these studies subcutaneous 
fat thickness and longissimus muscle area and depth have 
been measured on live animals and the results have been 
compared with real measures that are taken after slaughter. 
Fat depth measures have given more accurate results than 
muscle depth measured by ultrasonography. Data which 
were obtained from ultrasonography has been used for 
selection of ram as well.  

Probes are used in many countries for carcass grading. 
With this device, carcass grading is done more reliably 
than subjective methods.  

 
KEY WORDS: Sheep, live grading, carcass, 

ultrasound, probe    
 

ÖZET 
 
Hayvanlarda et verimi ve et kalitesinin hayvan canlı 

iken tahmin edilmesinde ultrason kullanımı 
yaygınlaşmaktadır. Karkas kalitesini tahmin etmek için 
birçok ülkede çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda 
canlı hayvanlarda sırt yağı kalınlığı ve göz kası derinliği 
ve kesit alanı ultrason ile ölçülmekte ve kesim sonrası 
gerçek değerle karşılaştırılmaktadır. Ultrasonik yağ 
kalınlığı ölçüleri, kas kalınlığı ölçülerinden daha güvenilir 
sonuçlar vermektedir. Ultrasondan elde edilen veriler 
koçların seleksiyon işleminde de kullanılmaktadır.  

Karkas derecelendirmesinde birçok ülkede sondalar 
kullanılır. Bu aletlerle karkas derecelendirmesi sübjektif 
metotlardan daha güvenilir şekilde yapılabilmektedir.     

 
ANAHTAR KELİMELER: Koyun, canlı dereceleme, 

karkas, ultrason, sonda 
 

  
GİRİŞ 
 
Karkas kalitesini değerlendirmek için kullanılan 

bütün yöntemler genel olarak kasaplık hayvanların 
pazar değerini tahmin etme amacıyla geliştirilmiştir. 
Karkasta miktarı çok değişken olan yağ dokusu, 
karkas kalitesi üzerine en önemli etkiye sahiptir. 
Birçok ülkede karkasın değeri bu kritere göre 
belirlenir. Karkas yağlanmasının kabul edilebilir 
düzeyde olması, yüksek pazar fiyatı sağlaması 
yanında, yem giderlerinin artmasını da önler.  

İngiltere’de koyun ve kuzu eti tüketimi 1940’lı 
yıllarda kişi başına 11 kg iken 1980’lerde 7 kg’a 
düşmüştür. Koyun eti 1940’larda toplam et 
tüketiminin %25’i iken 1992 yılında %11’e 

düşmüştür. Bu düşüşün nedenlerinden birisi; 
kuzuların aşırı yağlı olması ve hayvansal yağ ile 
koroner kalp hastalığının ilişkisidir. İngiltere’de 
1984’de 44–57 bin ton hayvansal yağ ziyan 
edilmiştir. Bu bir yılda üretilen karkas ağırlığının %20-
26’sını teşkil etmektedir. Bu nedenle pazara sevk 
edilecek hayvanın pazar talebine uygun olup 
olmadığını anlamak için karkas kompozisyonu ve 
kalitesini belirlemek amacıyla birçok yöntem 
geliştirilmiştir  (Feraz ve ark. 1988). Canlı 
hayvanlarda karkas derecelendirmesi pazar talebine 
uygun karkas üretimini sağlaması yanında 
seleksiyon ile çeşitli karkas özelliklerinin ıslahında 
hızlı bir ilerlemeyi de sağlar. 
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Koyunlarda döl ve süt veriminin tespiti ucuz ve 
kolaydır. Fakat et verimi ve kalitesinin tespiti hayvan 
canlı iken onlar kadar kolay ve ucuz değildir. Yakın 
zamana kadar et verimi ve kalitesinin tahmini, büyük 
oranda karkası derecelendirme, ağırlık artışı ve 
konformasyon bilgilerine dayanılarak,  daha çok 
sübjektif olarak yapılmaktaydı. Günümüzde ise; 
ultrason, magnetik rezonans (MR), bilgisayarlı 
tomografi (CT) tekniklerinin kullanılmasıyla küçükbaş 
hayvanların canlı iken vücut kompozisyonlarının 
gerçeğe yakın şekilde tahmin edilebileceği 
bildirilmektedir (Kanis ve ark. 1986). 

Bu derleme çalışması koyunlarda karkas 
derecelendirmesinde kullanılan objektif yöntemler ve 
bu konudaki güncel yaklaşımları sunmak amacıyla 
yapılmıştır. 

 
CANLI HAYVANLARDA KARKAS 

DERECELENDİRME 
 
Canlı hayvanlarda karkas derecelendirmesinde; 
1- Sübjektif yöntemler (Kondisyon 
derecelendirme),  
2- Objektif yöntemler (ultrason, MR, CT)  

olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır.  
 
1. Sübjektif yöntemler 
 
Karkasta, görsel olarak yapılan kalite 

değerlendirmesi oldukça sübjektiftir ve 
sınıflandırmayı yapana göre hata düzeyi değişir. 
Karkasa farklı sınıflandırıcılar tarafından farklı puan 
verilebilir.  

Canlı hayvan derecelendirmede, gözle 
değerlendirme ve elle yoklama halen geçerli 
metotlardır. Ultrason gibi tekniklerin gelişmesi ve 
yaygınlaşmasıyla bu metotlar giderek terk 
edilmektedir.  

 
2. Objektif yöntemler 
 
a) - Ultrason 
 
Ultrason, insan kulağının işitebileceğinin 

yukarısındaki ses dalgalarıdır. İnsanın işitme sınırı 
15–20 Khz olup, ultrasonun frekansı 50 Khz’in 
üzerindedir. Biyolojik bir ortamda ultrason hızı o 
ortamın fizyolojik durumuna ve sıcaklığına bağlıdır. 
Bir ultrason dalgasının, bir maddeden geçerken 
enerjinin ısıya dönüşümü ve yayılması sonucu dalga 
boyu azalır. Bir ultrason dalgası iki doku arasındaki 
sınıra geldiğinde yansıma meydana gelir. Dokular 
arası akustik impedans (ultrason hareketine karşı 
direnç) ne kadar büyükse yansıma o kadar fazladır. 
Örneğin; kas- kemik yüzeyinde, kas-yağ yüzeyinden 
daha fazla yansıma meydana gelir, yayılan ve 
yansıyan dalganın şiddeti snell kanununda olduğu 
gibi başlangıç şiddetine ve başlangıç akustik 
impedansa dayanır (Yardımcı ve Özbeyaz 1999).  

Vücut sıcaklığında yumuşak dokuların (yağ, kas) 
akustik impedansı birbirine benzer. Ancak sert 
dokuların (kemik) akustik impedansı oldukça farklıdır. 

Bu nedenle kas ve kemik arası bölgede yansıma 
fazladır. İki dokunun akustik impedansı aynı ise 
bileşim noktasına 90o ile gelen ultrason dalgası, ikinci 
ortama tamamen geçer. Havanın akustik impedansı 
katı ve sıvınınkinden daha düşüktür. Bu nedenle 
cihazdan hayvana ultrason geçişini sağlamak için 
sıvı parafin, akustik jel gibi bağlayıcı maddeler 
kullanılır (Stouffer ve ark. 1961). 

 
Ultrason cihazının özellikleri ve çalışma 

prensibi 
 
Ultrason cihazları yüksek frekanslı ses 

dalgalarının vücut dokularından geçirilmesi ilkesine 
göre çalışır. Ses dalgaları iki doku arasına geldiğinde 
bir kısmı yansımaktadır. Bir puls (nabız) jeneratörü 
transmitterde (nakledici alet) ses sinyallerine 
dönüştürülen elektrik dalgaları gönderir. Sonra bu 
sinyaller ortak doku yüzeyinden yansıyana kadar 
doku içinden geçerler. Yansıyan sinyaller alıcıda 
toplanır ve sesler yükseltilerek, bir sinyal 
dönüştürücü (oscilloscope) yardımıyla görsel bir 
forma getirilir. Yansıyan dalgaların transmitterden 
alıcıya geri dönene kadar geçen süredeki varyasyon, 
dokuları ayıran yüzeyler arası mesafelerdeki 
varyasyonları hesaplamada kullanılır (Dağ 1991). İki 
tip ultrason cihazı söz konusudur:  

Basit A modu ve daha karmaşık ve pahalı B 
modu scanner (tarayıcı). 

A modu ile doğrusal yağ kalınlığı ölçülür. B modu 
ile iki boyutlu ölçümler; yani göz kası ölçümleri ve 
yağ kalınlığı ölçümleri yapılmaktadır (Kor 1994, 
Fisher 1997, Stanford ve ark. 1998).  

Cihazların seçiminde kesinlik, fiyat ve pratikliğin 
etkili olduğu, A mode cihazların daha ucuz olduğu ve 
son yıllarda kullanılan yüksek frekanslı ultrason 
sistemi (Velocity of Sound = VOS) cihazının kas ve 
yağ miktarının tahmin edilmesinde en iyi sonucu 
verdiği bildirilmiştir (Wood 1991, Fisher 1997). 

Ultrason ile karkas kompozisyonunu doğru 
tahmin etmede etkili olan faktörler aşağıda verilmiştir.   

Hayvanın yapağılı olup olmaması, 
Hayvan sayısı ve ırkı, 
Ölçüm yapılan bölgedeki yağ kalınlığı, 
Kullanıcının bilgi ve deneyimi, 
Ölçüm yapılan bölge ile ulaşılmak istenen 

sonucun ilişkisi, 
Karkas pozisyonu, 
Kesim, 
Asma, 
Parçalama, 
Kullanılan ultrason cihazı (Miles ve ark. 1983)  
 
Koyunlarda ultrason kullanımı 
 
Avrupa Birliği ülkelerinde kesimhanelerde 

sınıflandırma için ultrason tekniği kullanılmaktadır. Bu 
teknikte karkasın belirli noktalarından yağ ve kas 
kalınlığı ölçülmektedir. Almanya’da yapılan 
çalışmalarda, ultrason ile tahmin edilen et miktarı ve 
gerçek et miktarı arasındaki korelasyon 0.8’den 
yüksek bulunmuştur. Bu durum, ultrason tekniğinin 
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güvenle kullanılabileceğini göstermektedir (Avendunk 
ve ark. 1983). 

Objektif tekniklerin, yağsız et miktarının tahmin 
edilmesinde gözle ve dokunma ile yapılan sübjektif 
puanlamadan daha avantajlı olduğu bildirilmiştir 
(Croston ve Owen 1992). Canlı hayvandan ultrason 
yöntemiyle ölçülen yağ kalınlığı veya göz kası (MLD) 
alanı ile karkas kompozisyonu arasındaki ilişkinin; 
karkastan elde edilen aynı ölçüler ile karkas 
kompozisyonu arasındaki ilişkiye benzerlik gösterdiği 
bildirilmektedir (Hedrik 1983). 

Miles ve ark. (1990), VOS sistemi ile canlı 
koyunlarda ve karkasta columna vertebralis boyunca 
ve but arka kısmında ölçümler yapmıştır. Beş farklı 
ırkın erkek ve dişilerini ihtiva eden A grubu (n=61) ve 
İskoç siyah yüzlü koyununun erkeklerini içeren B 
grubu (n=34) ile çalışma yürütülmüştür. Çalışmada, 
canlı hayvanlarda 5 bölgeden ölçüm yapılmıştır. 
Şekil 1 ve Şekil 2’ de canlı hayvan ve karkasta ölçüm 
yapılan noktalar görülmektedir. 

 
Canlı hayvan ölçüm noktaları  
 
A ve B:  A için femurun orta 1/3’ü, B için Femurun 

distal 1/3’ü şeklinde tanımlanmıştır. 
C: A ve B’nin birleşim noktasının tam 

ortasındadır. 
D ve E: D için 12–.13. thorokal vertebralar, E için 

4.-5. thorokal vertebralar arasındaki noktadır.  
 

 
 
Şekil 1. Canlı hayvanlarda ultrasonik ölçüm 

yerlerinin görünümü  
 
Karkas ölçüm noktaları  
 
1: Dizkapağı’na (Patella) yatay bir noktadan iki 

başlı sağrı kasının (M. Gluteobiceps) dış yan (lateral) 
yüzeyi boyunca uzanan derialtı yağ tabakasıdır. 

2 ve 3: E ve D’nin altında kalan bölgedir. 
Miles ve ark. (1990), 2.25 MHz ile çalışan cihazla 

but arka kısmından; 5 MHz sabit mesafeli transducer 
kullanarak, omuzun hemen arkası ve son kaburga 
üzerinden ölçüm yapmıştır. Karkas yağsız et 
miktarını canlı hayvanın dorsal bölgesindeki VOS 
ölçümleri daha kesin olarak saptamıştır.  

Ultrasonik yöntemler seleksiyon programında 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Ultrasonik karkas ve 
yağ ölçümleri Norveç’te seleksiyon indekslerinde 

kullanılmaktadır. Danimarka’da 1979 yılından beri 
koçların performans testlerinde yağ indekslerini 
hesaplamak amacıyla ultrasonik ölçümler 
kullanılmaktadır (Puntila ve Nylander 1992). 
İngiltere’de birçok üretici kuzularını sonbaharda 
satmadan önce Haziran–Temmuz aylarında 
değerlendirmekte ve pazar talebine uygun üretim 
yapmak için düzenlemeler yapmaktadır  (Croston ve 
Owen 1992).  

Yağ skorları ıslaha ve pazarlamaya yardımcı 
olmaktadır. Avustralya’da koyun ve kuzuların yağ 
skorları ultrason ile GR bölgesinden (12. kaburga 
üzerinde ve dorsal orta hattan 11 cm uzakta) 
ölçülmektedir. Bu bölge göz kası üzerindeki ve 
karkastaki yağlılığın göstergesidir. Aynı zamanda 
sıcak karkasta kolay ölçüm yapılabilen bir noktadır. 
GR bölgesindeki doku kalınlığı ile yağ skorları tahmin 
edilmektedir. Buna göre 0–5 mm arası ile başlayan 
ve 20 mm ve yukarı kalınlıklarla biten, 5’er mm 
aralıklarla, 5 yağ skoru oluşturulur (Gown ve 
Mclachlan 1995). 

Delfa ve ark. (1992), Rasa Aragonesa 
koyunlarında yaptığı çalışmada karkas veya canlı 
hayvanda ultrason yöntemiyle belirlenen sırt yağ 
kalınlığının karkasta toplam kas ve yağın en iyi 
belirleyicisi olduğunu belirtmişlerdir. Kurowska ve 
Malmfors (1993) İsveç kuzularında sırt yağı ve kas 
kalınlığı için ultrasonik ölçüm tekniğinin geçerliliği ve 
güvenilirliğini test etmiş, ultrasonik yağ kalınlığı ile 
karkastaki yağ oranı arasındaki korelasyonu 0.64, 
ultrasonik kas kalınlığı ile karkas özellikleri arasındaki 
korelasyonu ise oldukça düşük (0.42–0.61) 
bulmuşlardır. Aynı değeri 10. omurda 0.28–0.53, 13. 
omurda 0.13–0.34 ve 3. bel omurunda 0.11–0.40 
olarak bulmuşlardır. Ultrasonik kas ve karkas kas 
kalınlığı arasındaki korelasyonların çok düşük 
olduğunu, bu alanda detaylı çalışmalar gerektiğini 
fakat ultrasonik yağ kalınlığı ve karkas yağ içeriği 
arasında korelasyonun kullanılabilecek düzeyde 
olduğunu bildirmişlerdir. 

 
 

Şekil 2. Karkasta ultrasonik ölçüm noktaları 
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b) - Bilgisayarlı tomografi (CT) 
 
Bilgisayarlı tomografi (CT) insan sağlığında 

1970’lerde kullanılmaya başlanmıştır. CT ile vücudun 
kesit şeklinde görüntüleri alınır. CT yöntemi vücudun 
belli bir bölgesinden geçen X ışınını detektörle 
ölçülerek, bilgisayar yardımıyla görüntü oluşturma 
esasına göre çalışır. CT yönteminde X–ışını çok iyi 
kolime edildiği (sınırlandırıldığı) için, ışının saçılma 
ihtimali azalmış ve bunun soncu olarak dokulardaki 
yoğunluk farkı daha belirgin hale gelmiştir (Kor 
1994).  

CT görüntüsüne tomogram denilmektedir. 
Görüntüler nesne etrafında dönen bir çerçeve ile 
elde edilmektedir. CT değeri incelenen vücut 
parçalarındaki X ışını absorbsiyonunu gösterir. CT 
değeri tomogramda Hounsfield ünits (H.U.) ile 
gösterilir. Her dokunun CT değeri farklıdır. Örneğin 
yağ (-120) (-20) H.U., kas 20–90, kemik 200–1024 
HU’luk CT değerlerine sahiptir (Standal 1992, Kor 
1994).  

Koyun, domuz ve tavukta CT ve ultrason tekniği 
karşılaştırılmış ve CT değerinin ultrasondan 2 kat 
daha etkili olduğu bulunmuştur (Horn 1991, Standal 
1992, Stanford ve ark. 1998). Bu cihaz güvenilirliği 
nedeniyle, damızlık koçların seleksiyonunda güvenle 
kullanılabilir. Bilgisayarlı tomografinin dezavantajı 
hayvan anesteziye alındığı için masraflı olması ve 
cihazın pahalı olmasıdır (Dağ 1991). 

 
c) - Magnetik rezonans (MR) 
 
Magnetik rezonans görüntüleme güçlü magnetik 

alanların kullanıldığı vücut inceleme tekniğidir. 
Magnetik alan içinde organizmanın görüntüsü elde 
edilir. Canlının hücre sıvısı ve lipitler içindeki hidrojen 
çekirdeği yoğunluğunun dağılımı, çekirdeğin hareketi 
gibi değişkenlerden faydalanılır. CT gibi yumuşak 
dokuları inceleyen bir yöntemdir. Bu yöntem 
yumuşak dokuları ayırt etmede bilgisayarlı 
tomografiden daha başarılı sonuçlar verir ve tümör 
gibi doku bozukluklarını daha iyi belirler. (Standal 
1992).  

MR yumuşak dokuların (kas ve yağ) içinde ve 
arasındaki farklılıkları güvenilir şekilde 
göstermektedir. Ölçümde kalp ve akciğer 
hareketlerinden oluşan titreşimler dikkate alınmalıdır 
(Scholz ve ark. 1992).  

CT ve MR çok pahalı ve uygulama masrafları 
fazla olan cihazlardır. Ancak özel merkezler kurulup, 
çok sayıda hayvana uygulanabilirler. 

 
SONDALAR (PROBLAR) 
 
İzlanda el sondası (Icelandic manual GR 

meter) 
 
Bu sonda, karkasta dorsal orta hattan 11 cm 

uzakta, 12. kaburganın üzerindeki toplam doku 
kalınlığını (grading region) ölçer. Bu sondada, birisi 
sabit diğeri hareketli 2 iğne vardır (Şekil 3). Sabit 
iğne kaburgalar arasına yerleştirilir. 1 mm. skalayla 

bağlantı olan hareketli iğne kemiğe vurana kadar 12. 
kaburganın üstündeki dokuya sokulur (Şekil 4). 
Kalınlık skaladan ölçülür. Bu sonda İzlanda’da tüm 
mezbahalarda 1988’den beri kullanılmaktadır 
(Malmfors 1998). 

 

 
Şekil 3. İzlanda el sondası 
 

 
Şekil 4. GR bölgesi ve kesit alanı 
 
Icemeat GR sonda 
 
Elektronik olarak ölçüm yapan bir sondadır. 

Grading region (GR) bölgesinden ölçüm yapılır. 
Hareket edebilen bir diskin içinden geçen 9 iğne 
kemiğe temas edene kadar doku içine sokulur. Disk 
yay ile kontrol edilir. Diskin içine giren iğnelerin 
penetrasyonu ölçülür ve 0.1 mm hassasiyetle ölçüm 
yapılır (Şekil 5), (Malmfors 1998). 

 

 
 
Şekil 5. Icemeat GR probe 
 
FTC Kuzu sınıflandırma sondası (FTC Lamb 

grading probe) 
 
Bu alet vücut duvar kalınlığını (BWT) ölçer. BWT 

(Body wall thickness) bölgesi, 10–11. kaburgalar 
arasında ve dorsal orta hat ile dokunun en ince 
olduğu ve karnın açıldığı bölgenin ortasındaki 10 cm2 
‘lik bir alandır (Şekil 6,7). Aletin koni şekilli ucu bir 
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düğme vasıtasıyla dönmektedir. Sonda disk karkas 
yüzeyine temas edene kadar elle sokulur ve 
düğmeye basarak çıkartılır. Sondanın ucu vücut 
boşluğuna ulaşana kadar çalışır. Sonda mm ile 
ölçüm yapar, değeri yağ sınıfları ya da yağ yüzdesi 
olarak gösterir. BWT ölçüsü Norveç’te karkas 
yağlılığının bir ölçüsü olarak kullanılmaktadır 
(Malmfors 1992). 

 

 
 
Şekil 6. BWT bölgesi ve kesit yüzü 
 
Malmfors (1998), 2.116 kuzu karkasını 

kullanarak, FTC kuzu sınıflandırma sondası ile 
İzlanda el sondası ve Icemeat GR sondasını 
karşılaştırmıştır. Karkaslar SEUROP sınıflandırma 
sistemi ve İzlanda sınıflandırma sistemi’ne göre 
sınıflandırılmıştır. Icemeat GR sonda, hem de 
İzlanda el sondası ile GR bölgesinden, FTC kuzu 
sınıflandırma sondası ile BWT bölgesinden ölçüm 
yapılmıştır. FTC kuzu sınıflandırma sondası yağ ve 
yağsız et oranını tahmin etmede Icemeat GR 
sondadan hem tek başına hem de diğer tahmin 
yöntemleriyle birlikte daha iyi sonuçlar vermiştir. 
Tablo 1’de yağ ve yağsız et oranını tahmin etmede 
çeşitli karkas sınıflandırma yöntemleri kullanılarak 
elde edilen sonuçlar RSD ve R2 olarak verilmiştir.  

RSD= Residual standart deviation = Farkın 
standart sapması, ölçülen değer ile denklemde 
tahmin edilen değer arasındaki farkın standart 
sapmasıdır. Dolayısıyla bu değer ne kadar düşük 
olursa alete güvenilirlik o ölçüde artar. 

R2 = Belirleme derecesi, ölçüm aleti ile incelenen 
özellikteki varyasyonun yüzde kaçının 
belirlenebildiğidir. 

 
 
Şekil 7. FTC Kuzu sınıflandırma sondası 

 
Tablo 1 incelendiğinde, yağ oranını tahmin 

etmede RSD ve R2 değerleri sırasıyla FTC Kuzu 
sınıflandırma sondasında 2.24 ve %61.7, Icemeat 
GR sondasında 2.38 ve %57.8’dir. İzlanda el sondası 
bu iki sondadan sıcak karkasta daha iyi sonuç 
vermesine rağmen (RSD= 2.06, R2 = %73.0), kesim 
hızında uygulanamaz. Hem esas hem de alt grupları 
(1-, 1+, .....5-,5+) kullanılan SEUROP yağ 
sınıflandırma sistemi, Icemeat GR sondasına benzer 
sonuçlar (RSD=2.35, R2= %57.4) vermiştir. Sadece 
esas skalalar kullanıldığında RSD değeri daha büyük 
(2.60) ve R2 daha düşük (%48.2) bulunmuştur. Alt ve 
esas grupların kullanıldığı SEUROP yağ 
sınıflandırma sistemi ve bir ölçüm cihazın 
kombinasyonu daha büyük R2, daha düşük RSD 
değeri vermiştir. Örneğin SEUROP yağ sınıflandırma 
sistemi (esas, alt gruplar), FTC kuzu sınıflandırma 
sondası ile birlikte, RSD= 1.97 ve R2=%70.7 
değerine, Icemeat GR sondası ile birlikte 2.12 ve 
%66.7 değerine ulaşmıştır. Bu metotlar yağsız et 
oranını tahmin etmede çok başarılı değildir. Yağsız 
et oranı için, FTC kuzu sınıflandırma sondasında 
RSD ve R2 değerleri sırasıyla 2.48 ve %26.7 iken, 
Icemeat GR sondasında 2.65 ve %19.1 bulunmuştur. 
FTC sondası, SEUROP yağ ve konformasyon 
sınıflandırma sisteminin kombinasyonu en düşük 
RSD değerini vermiştir (RSD=2.29, R2=%37.8).  

İsveç’te resmi olarak kabul edilen FTC kuzu 
sınıflandırma sondasının hem tek başına hem de 
diğer yöntemlerle birlikte doku yüzdesi tahmininde 
daha iyi sonuçlar verdiği belirlenmiştir. İsveç’te 
karkas ölçümleri ve SEUROP sınıflandırma 
sistemi’nin birlikte kullanılması düşünülmektedir 
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Tablo 1. Çeşitli karkas sınıflandırma yöntemlerinin karşılaştırılması (Malmfors 1998) 
 Yağ (%) 
Kullanılan yöntem RSD R2 (%) 
FTC kuzu sınıflandırma sondası 2.24 61.7 
Icemeat GR sonda 2.38 57.8 
İzlanda el sondası 2.06 73.0 
SEUROP yağ sınıflandırma (esas ve alt grup) 2.35 57.4 
SEUROP yağ sınıflandırma (sadece esas gruplar) 2.60 48.2 
İzlanda yağ sınıflandırma  2.74 42.2 
FTC kuzu sınıf sonda + SEUROP yağ sınıflandırma 1.97 70.7 
Icemeat GR sonda + SEUROP yağ sınıflandırma 2.12 66.7 

 Yağsız et ( %) 
Kullanılan yöntem RSD R2 (%) 
FTC kuzu sınıflandırma sonda 2.48 26.7 
Icemeat GR sonda 2.65 19.1 
İzlanda el sondası 2.79 18.7 
SEUROP yağ sınıflandırma (esas ve alt grup) 2.54 22.5 
SEUROP Konformasyon sınıflandırma (esas ve alt grup) 2.85 2.5 
FTC Kuzu S sondası + SEUROP konf + SEUROP yağ 2.29 37.8 

 
SONUÇ 

 
Ultrason ile yağ kalınlığı kolay bir şekilde tahmin 

edilebildiği için istenilen düzeyde yağ içeren karkas 
elde etmek mümkündür. Böylelikle etin kalite ve fiyatı 
daha kolay ve kesim öncesi belirlenecektir. 

Ultrason ile et miktarı ve yağ kalınlığı kesim 
zamanı, kas–kemik gelişimi, et randımanı, 
mermerleşme vb. bilgiler daha doğru olarak 
belirlenebilecek ve kesim zamanına daha isabetli 
karar verilecektir. Böylece hem kaliteli karkas elde 
edilecek hem de yem giderleri azalacaktır. 

Türkiye’de canlı koyunlarda ultrasonik 
değerlendirmelerden ıslah çalışmalarında 
faydalanılmalıdır. Damızlıkta kullanılacak erkek 
kuzuların seleksiyonu için ultrasondan yararlanılmalı 
ve bu amaçla belirli merkezler kurulmalıdır. 

Canlı hayvanlarda karkas kompozisyonu tahmin 
etmede kullanılan ekipmanın çok pahalı olması 
nedeniyle uygulamaya geçilmesi zordur. Bu cihazlar 
belirli merkezlerde çok sayıda hayvanda, ıslah 
çalışmalarında ve bilimsel çalışmalarda 
kullanılabilirler. Daha güvenilir sonuçlar vermesi, 
ucuz ve pratik olması nedeniyle, karkas 
sınıflandırmasında SEUROP sınıflandırma sistemi ve 
FTC kuzu sınıflandırma sondası birlikte 
kullanılmalıdır. 
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SUMMARY 
 
The objective of this article is to review seasonal 

reproductive traits and follicular dynamics in Buffaloes 
the productivity of buffaloes is affected by many problems 
leading poor reproductive efficiency in temperate climatic 
zone, most of buffaloes calve between May and August 
and oestrus periods concentrate between July and 
September. The day length might be one of the main 
factors regulating reproductive activity in buffaloes and 
the other factors such as genetic, climate, nutrition and 
temperature might also affect reproductive biorhythm.  

Improving the reproductive performance of buffaloes 
requires better understanding of ovarian follicular 
development and growth. The oestrus cycles with two 
waves, first is around day 0-1 and the second is around 
Day 9-11, are most common in buffaloes. However 
oestrus cycles including one or three waves are seldom.  

The relationships between seasonal pattern and 
follicular dynamics, and the effect of other factors such as 
genetic, nutrition and environment on the follicular 
development and growth in water buffaloes are not well 
documented. A systematic study on the follicular 
dynamics of buffaloes may provide a better insight to 
reshape synchronization protocols and alternative 
treatments to control ovulation leading to establish a 
successful artificial insemination scheme and to reach 
higher reproductive efficiency.  

 
KEY WORDS: Water Buffalo, climate, follicular 

dynamic. 
 
 
 
 

ÖZET 
   

Bu derlemede mandaların mevsimsel üreme özellikleri 
ve folliküler dinamikleri ile ilgili bilgilerin aktarılması 
amaçlandı. Mandaların verimliliği birçok yetersiz üreme 
faaliyetlerinden dolayı etkilenmektedir. Ilıman iklime 
sahip bölgelerde hayvanların büyük bir bölümü, Mayıs-
Ağustos aylarında doğum yapmakta ve östrüs belirtileri 
Temmuz-Eylül ayları arasında yoğunlaşmaktadır. Gün 
ışığı alma süresi mandalardaki reprodüktif aktiviteyi 
düzenleyen ana faktör olabileceği gibi genetik yapı, iklim, 
beslenme ve sıcaklık gibi diğer faktörler de üreme 
bioritmini etkileyebilmektedir.  

Mandalarda reprodüktif performansın iyileştirilmesi 
için ovaryumlarda şekillenen folliküler gelişim ve 
büyümenin anlaşılmasına gerek duyulmaktadır. 
Hayvanlarda bir veya üç dalgalı sikluslar daha az 
gözlenmekle birlikte daha çok iki dalgalı östrüs siklusları 
oluşmakta ve ilk dalga yaklaşık 0–1. günde (östrüs günü 
veya sonrası), ikincisi de 9–11. gün civarında 
başlamaktadır. 

Mandalarda mevsimsel özellik ve folliküler dinamikler 
arasındaki ilişkiler ile folliküler gelişimi ve büyümeyi 
etkileyen genetik yapı, beslenme, çevre gibi faktörler 
hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Folliküler 
dinamik gelişiminin detaylı olarak araştırılması, 
senkronizasyon protokollerinin düzenlenebilmesine ve 
ovulasyonun kontrol altına alınmasına olanak 
sağlayabileceği gibi, başarılı bir suni tohumlama sonrası 
reprodüktif etkinliğin artırılmasına yol açabilecektir.  

 
ANAHTAR KELİMELER: Manda, iklim, folliküler 

dinamikler 
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GİRİŞ 
 
Mandalar dünyanın birçok bölgesinde 

bulundukları yöreye özgü olarak ekonomik değer 
taşıyan türlerdir. Özgün ve nitelikli süt, kaymak ve et 
verimi, çoğu hastalıklara dayanıklı olması, gücünden 
faydalanılması, inekler kadar özen istememeleri, 
kalitesiz kaba yemleri değerlendirebilmesi, bakım ve 
idari giderlerinin minimum düzeylerde olması gibi 
sebeplerden dolayı alım gücü düşük yetiştiriciler için 
uygun çiftlik hayvanlarıdır.  Manda popülasyonu çoğu 
Asya ve Akdeniz ülkelerinde olmak üzere yaklaşık 
150 milyon kadardır. Ülkemizde Anadolu Mandası 
adı verilen Türkiye’ye özgü bir ırk bulunmakta olup, 
Akdeniz mandalarından ayrı veya onun küçük yapılı 
bir ırkı oldukları öne sürülmektedir (Şahin ve 
Küçükkebapçı 1999).  

Mandalarda yetersiz kalan bakım, sevk ve idare 
gibi birçok faktör infertiliteyle sonuçlanan ve 
ekonomik kayıp meydana getiren reprodüktif 
sorunlara yol açmaktadır. Reprodüktif verimi düşüren 
olası sebepler de geç yaşlarda pubertasa ulaşma, 
zayıf östrüs semptomları, düzensiz östrüs siklusları, 
suböstrüs, mevsimsel ve uzun süren anöstrüs, inaktif 
ovaryum olgularıdır (Gordon 2005).  

Hayvanlarda birçok üreme faaliyetleri lokal olarak 
bazı mevsimlerde yoğunlaşmakta ve bölgelere göre 
zamanı değişebilmektedir (Tailor ve ark. 1990, Beg 
ve Totey 1999, Singh ve ark. 2000, Aksoy ve ark. 
2002, Gündoğan ve ark. 2003, Uçar ve ark. 2004). 
Bu nedenle östrüs gösterme, gebe kalma, doğum 
zamanları ve postpartum ilk östrüs, mevsime göre 
bioritmik özellikler taşımaktadır (Singh ve ark. 2000).  

Mandalarda folliküler gelişim ve dalgalanmalar ile 
ilgili yakın zamana kadar çok detaylı bilgi 
bulunmamaktadır. Ancak son dönemlerde reprodüktif 
verimliliğin artırılması adına senkronizasyon ve 
embriyonal üretim teknikleri ile diğer protokollere ilk 
adım olabileceği düşünülerek yapılan çalışmalar 
gözlenmektedir (Baruselli ve ark. 1997, Kumar ve 
ark. 1997, Manik ve ark. 1998, Ahmed ve ark. 1999, 
Manik ve ark. 2002, Presicce ve ark. 2003, Ali ve ark. 
2003, Presicce ve ark. 2004, Awasthi ve ark. 2006).  

 
1 MANDALARDA BAZI REPRODÜKTİF 

ÖZELLİKLER 
 
1.1. Pubertas yaşı 
 
Sığırlarla karşılaştırılınca mandalarda pubertas 

ve tohumlama (aşım) yaşı oldukça ileridir. Pubertas 
nehir mandalarında 15–18 ay olup, ilk gebe kalma 
yaşı da 24–36 aylar arasında veya 250- 275 kg canlı 
ağırlığa gelince gözlenmektedir (Arthur 1989, Gordon 
2005). Bu olayı da dolaylı ve dolaysız olarak birçok 
faktör etkileyebilmektedir (Iqbal ve ark. 1988, 
Gündoğan ve ark. 2003). Örneğin mevsim koşulları 
mandaların reprodüktif verimliliğini direkt olarak 
etkileyebilen bir faktör olarak sayılabilir. Bunun yanı 
sıra bakım ve beslemenin diğer bir etken olarak 
önemli yeri bulunmaktadır. İklimsel olgulardan 
yağmur, nispi nem, gün ışığı alma süresi ve çevresel 

ısı örnek verilebilir (Aksoy ve ark. 2002). Gündoğan 
ve ark. (2003) Anadolu Mandalarında ilk östrüs 
gösterme yaşının %59.8 oranında hayvanların 
doğumlarını takiben 800–1100 günler arasında 
şekillendiğini ve manda düvelerinin yarısından 
fazlasının (%52.4) Haziran ve Ağustos ayları 
arasında ilk östrüslarını gösterdiklerini 
aktarmaktadırlar. 

 
1.2. Östrüs siklusu ve süresi  
 
Mandalarda östrüs siklus uzunluğu ortalama 21 

gündür (Arthur 1989). Ancak mevsim, beslenme, 
sevk ve idare, fotoperiyot gibi faktörlerin çok yönlü 
olarak siklus uzunluğunu etkileyebileceği 
aktarılmaktadır (Beg ve Totey 1999). Bununla birlikte 
seksüel siklus uzunluklarının çok farklı olduğu ileri 
sürülmekte ve siklusların kısa (1–10 gün), normal 
(11–30 gün), uzun (31–60 gün) veya daha da uzun 
olabileceği (61–90 gün) belirtilmektedir (Beg ve 
Totey 1999). Uçar ve ark. (2004) Anadolu 
Mandalarında yaptıkları çalışmalarında hayvanlarda 
seksüel siklus sürelerinin yoğun olarak 17–23 günler 
arasında değiştiğini, ancak bazı hayvanlarda bu 
sürenin 7–13 günler arasında da sürdüğünü 
bildirmektedirler. Yine Aksoy ve Tekin (1993) 
Anadolu Mandalarında östrüs siklus uzunluğunun 
11–32 günler arasında gözlendiğini, ortalama olarak 
da 21.2±1.1 gün belirlediklerini aktarmaktadırlar. 
Danell (1987) de mandalarda siklus uzunluğunun 
17–26 günler arasında olmasının normal olduğunu 
ve hayvanların %25’inde bu sürenin gözlendiğini, 
%3.7’sinde sürenin 17 günden az olduğunu 
belirtmektedir. Bunun yanı sıra normal siklusun iki 
katı sürenin mandaların %29’unda gözlendiğini, 
ancak düzensiz ve uzun süreli siklusların (%41.8) 
suböstrüs, geciken ovulasyon ve östrüs takibinin 
kaçırılmasından şekillenebileceğini bildirmektedir. 
Anadolu Mandalarında ise suböstrüsun östrüs 
süresinin uzamasında etkili olabileceği 
vurgulanmaktadır (Uçar ve ark. 2004). Kırsal 
alanlarda bulunan hayvanlarda da östrüs siklus 
uzunluğu yönünden önemli farklılıkların olabileceği 
belirtilmektedir (Agarwal ve Purbey 1983).  

 
1.3. Östrüs süresi ve semptomları 
 
Östrüs süresi mandalarda 12–72 saat arasında 

değişmekle birlikte, yoğun olarak 12–24 saatler 
arasında sürmektedir (Danell 1987). Anadolu 
Mandalarında östrüs süresinin 10–36 saatler 
arasında olduğu, ortalama olarak da 19.7±2.2 saat 
sürdüğü belirtilmektedir (Aksoy ve Tekin 1993).  

Mandalarda östrüs davranış özellikleri sığırlardaki 
kadar net değildir. Çiftlik hayvanlarında manda 
boğasının aşım isteği göstermesi ve dişinin de 
durması iyi bir semptomdur (Arthur 1989). Anadolu 
Mandalarında mukus akıntısının hemen hemen 
hayvanların hepsinde gözlenebileceği, vulvar 
mukozada hipereminin %50, ödemin %45.83, 
diğerlerine atlama eğiliminin %16.66, atlamaya izin 
verme ve diğer dişilerce vulvanın koklanması 
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davranışlarının ise %4.17 civarında gözlendiği 
aktarılmaktadır (Aksoy ve Tekin 1993). 

 
1.4. Ovaryum ve hormonal konsantrasyon 
 
Mandalarda ovaryum yapıları ineklerinkine 

nazaran daha uzun ve küçüktür. Luteal yapılar 
genellikle ovaryuma daha derin gömülü şekilde ve 
küçük yapıda gözlenirler (Singh ve ark. 2000).  

Mandaların östrüs siklusu süresince şekillenen 
hormonal seviyeleri ineklere benzemektedir. Östrüs 
evresinde kan progesteron seviyeleri 0.1–0.3 ng/ml 
arasında iken, östrüsden 7 gün sonra seviyesi 
artmaya başlar ve en yüksek seviyeye (4.0–5.1 
ng/ml) östrüs başlangıcından 15 gün sonra ulaşır 
(Arora ve Pandey 1982). Östradiol konsantrasyonları 
ise luteal faz süresince düşük dalgalanmalar halinde 
(10–20 pg/ml) belirirken, östrüs anında veya bir gün 
öncesinde preovülatör follikül sayesinde 30–35 pg/ml 
seviyeleri arasındadır. Östrüsü takip eden iki gün 
içerisinde de 5–10 pg/ml seviyeleri arasına 
düşmektedir (Batra ve Pandey 1982). LH östrüs 
anında en yüksek seviyeye ulaşmakta (20–35 ng/ml), 
östrüs sonrası bir gün içerisinde konsantrasyonunda 
keskin bir düşüş gözlenmekte ve luteal faz süresinde 
1–3 ng/ml seviyelerinde bulunmaktadır (Batra ve 
Pandey 1982). FSH seviyeleri östrüs başlamadan 
yüksek seviyelerde iken (57–65 ng/ml), luteal faz 
süresince 10–17 ng/ml civarında seyretmektedir 
(Razdan ve ark. 1982). 

 
2. MANDA ÜREMESİNDE MEVSİMSEL 

ÖZELLİKLER 
 
Mandalar poliöstrik hayvanlar olmalarına rağmen 

üreme faaliyetlerinin yıl boyu 12 aya eşit 
dağılmadığını ve bazı mevsimlerde yoğunlaşmanın 
şekillendiğini belirten araştırmalar bulunmaktadır 
(Tailor ve ark. 1990, Beg ve Totey 1999, Singh ve 
ark. 2000, Aksoy ve ark. 2002, Gündoğan ve ark. 
2003, Uçar ve ark. 2004). Aynı zamanda mandaların 
gebe kalma ve doğum zamanlarının da bu nedenle 
mevsime göre değiştiği bilinmektedir (Singh ve ark. 
2000). Türkiye’de Anadolu Mandalarında yapılan bir 
araştırmada (Gündoğan ve ark. 2003) ilk östrüs 
yaşının hayvanların doğumu sonrası ortalama 
917.7±103.3 gün (33 ay) sonra şekillendiği ve 
Haziran ile Ağustos ayları arasında sıklaştığı, 
dolayısıyla ilk doğum kayıtlarının da Mayıs ile 
Temmuz arasında yoğunlaştığı aktarılmaktadır. 
Anadolu Mandalarında postpartum dönemde yapılan 
incelemelerde ise östrüslerin Nisan-Mayıs ve 
Ağustos ayları arasında yoğunlaştığı aktarılmaktadır 
(Aksoy ve ark. 2002, Uçar ve ark. 2004). 
Hindistan’da ise hayvanların daha çok kış aylarında 
östrüse geldiği (Tailor ve ark. 1990, Singh ve ark. 
2000), ılıman iklim olan bölgelerde ise hayvanların 
bahar sonu, yaz ve sonbahar aylarında östrüse 
geldikleri bildirilmektedir (Aksoy ve ark. 2002, Uçar 
ve ark. 2004).  

Birçok araştırmacı postpartum sürenin 
mevsimden etkilenebileceğini aktarmaktadır (Reddy 

ve ark. 1986, Singh ve ark. 2000, Aksoy ve ark. 
2002, Uçar ve ark. 2004). Ovaryum aktivitesinin 
yeniden başlamasının mevsime bağlı olarak uzayıp 
kısalabileceği, bunun doğum-östrüs ve doğum-gebe 
kalma aralığı üzerine etkili olabileceği bildirilirken, 
Türkiye’de bulunan Anadolu Mandalarında sonbahar 
ve yaz aylarında doğum yapanlarda doğum-gebe 
kalma aralığının, ilkbahar ve kış aylarında 
doğuranlara göre önemli ölçüde kısa olduğu 
aktarılmaktadır (Aksoy ve ark. 2002). Türkiye’ye 
damızlık olarak getirilen Murrah ırkı mandalarda ise 
doğum sonrasında ovaryum aktivitesinin başlamadığı 
(postpartum anöstrüs 193±22 gün), bunun nedeninin 
ise çevresel faktörlerden ve hayvanların adaptasyon 
sorunundan kaynaklanabileceği bildirilmektedir (Uçar 
ve ark. 2002).  

Termal stresin ACTH/kortizol seviyesini artırarak 
endokrin değişikliklere sebep olabileceği ve sonuçta 
da hayvanlarda anöstrüs şekilleneceği 
belirtilmektedir (Singal ve ark. 1984). Singh ve ark. 
(2000) gebe mandaların yaz aylarında stres 
yaşadıklarını, gebe olmayanların ise suböstrüs veya 
anöstrüs gösterdiklerini bildirmektedirler. Aksoy ve 
ark (2002) ise Anadolu Mandalarında östrüslerin 
mevsimsel olarak yılın en sıcak ayları olan Temmuz 
ve Eylül arasında yoğunlaştığını aktarmaktadırlar. 
Ayrıca çalışmada iklim koşulları ve reprodüktif 
parametreler arasında yapılan korelasyon 
analizlerinde östrüslerin yıllık dağılımının yağış ile 
negatif yönde ilişkili olduğu tespit edilirken, doğum-ilk 
östrüs ve doğum-gebe kalma aralığının da çevre 
sıcaklığı ve nem oranlarıyla ilişkili olduğu 
bildirilmektedir. Bunlara ek olarak 20ºC çevresinde 
oluşan sıcaklıklarda ovaryum aktivitesinin 
baskılanmadığı ve reprodüktif bioritm üzerinde etkili 
olan temel faktörün günışığı alma süresi olabileceği 
aktarılmaktadır. Tailor ve ark. (1990) mandaların 
östrüs göstermesinde gün ışığının kısalmasının, gün 
ışığı uzamasına göre daha yüksek oranda etkili 
olabileceğini (%74, %26) bildirmektedirler. Bu 
sonuçlar doğrultusunda bölgesel farklıkların ve 
iklimsel özelliklerinin mandaların reprodüktif bioritmi 
üzerinde etkili olabileceği düşünülebilir. 

 
3. MANDALARDA FOLLİKÜLER GELİŞİM VE 

DALGALAR 
 
Son gelişmeler doğrultusunda dünyada 

hayvanlardan elde edilen verimlerin artırılabilmesi 
için gelişen teknolojilerin kullanılması önem 
kazanmaktadır. Süperovulasyon, in vitro ve in vivo 
embriyo üretimi, ovum toplama, klonlama ve nükleer 
transfer gibi hızla gelişen teknolojiler de verim 
artırma ve genetik gelişim sürecinde oldukça 
önemlidir.  

Ovaryumda şekillenen follikülogenezis hipofiz 
gonodotropinlerinin, ovaryum steroidlerinin ve non-
streoidal faktörlerin etkisi altında gerçekleşmektedir 
(Garcia ve ark. 1999). Memeli ovaryumlarında ovule 
olacak follikül gelişimi rastgele değildir. Birçok 
hayvan türünde senkronize olarak gruplar halinde 
folliküllerin ortaya çıkması ve türe özgü tarzda ovule 
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olmak için farklılaşması söz konusudur (Stock ve ark. 
1996). Başka bir deyişle folliküler gelişim dalgası bir 
grup follikülün aynı anda gelişmeye başlaması, bu 
gruptan bir tanesinin gelişimini hızlandırarak 
dominant hale geçerken diğer folliküllerin gelişmesini 
durdurmasıdır (Armstrong ve Webb 1997, Garcia ve 
ark. 1999). Luteal yapının varlığında söz konusu 
follikül atrezi olurken, yeni bir folliküler gelişim (dalga) 
meydana gelmektedir. Bu süreç içerisinde dominant 
follikül her zaman olduğu gibi diğer subordinat 
folliküleri kontrolü altında tutmaktadır (Garcia ve ark. 
1999).  

Önceleri folliküler gelişim gonadotropik ve 
steroidal hormonların siklik konsantrasyonlarının 
araştırılması; mezbaha materyallerinden elde edilen 
ovaryumlarda folliküllerin gözlenmesi gibi yöntemlerle 
izlenmiş ancak ineklerde çok da detaylı bir folliküler 
gelişim örneği tam olarak ortaya konulamamıştır 
(Savio ve ark. 1988). Bu konuda mandalarda da 
kısmen ovaryum ve folliküler gelişiminin ortaya 
konulabilmesi için mezbaha şartlarında yapılan 
çalışmalar bulunmaktadır (Danell 1987, Kumar ve 
ark. 1997, Ali ve ark. 2003). 

Ultrasonografik yöntemin hızla reprodüksiyonda 
kullanılması ovaryum muayenesi ve folliküler 
gelişimin takibinde önemli bir adım olurken, özellikle 
bu yöntemle ineklerde konu detaylı olarak 
araştırılmıştır (Garcia ve ark. 1999). Aynı amaçlarla 
mandalarda da son zamanlarda ultrasonografi ile 
hayvanların prepubertal dönemlerinde (Presicce ve 
ark. 2003), seksüel sikluslarında (Manik ve ark. 1998, 
Awasthi ve ark. 2006) ve postpartum dönemde 
folliküler gelişim araştırılmıştır (Presicce ve ark. 
2005a). Böylece folliküler gelişim sürecinin 
araştırılmasıyla beraber senkronizasyon protokolleri 
de değerlendirilmeye başlanmıştır (Presicce ve ark. 
2004, Presicce ve ark. 2005b).  

Yapılan çalışmalar sonrasında Danell (1987) 
primordial folliküllerin her iki ovaryumda eşit olarak 
bulunduğunu, anöstrüsde olan hayvanlarda 10132, 
siklik hayvanlarda da 12636 adet primordial follikül 
saptadığını aktarmaktadır. Kumar ve ark. (1997) ise 
her bir ovaryum yüzeyinde gözlenebilen folliküllerin 
ortalama 5.2±1.0 adet civarında olduğunu 
bildirmektedirler. Siklusun çeşitli günlerinde kesilip 
bakılan hayvanların ovaryumlarında 1–8. ve 9–11. 
günler arasındaki follikül sayısının 12–21. günlere 
göre daha fazla olduğu aktarılmaktadır (Danell 
1987). Singh ve ark. (1984) postpubertal manda 
düvelerinin %65’inde siklusun 9–13. günleri arasında 
8 mm’den büyük olan folliküllerin palpe edilebildiğini, 
düzenli olarak siklusun 10–11. günlerinde folliküllerin 
bulunduğunu ve folliküler gelişim ile atrezinin bu 
süreçte devam ettiğini aktarmaktadırlar.  

Manik ve ark. (1998) mandalarda siklusun 0. 
(ovulasyon) ve 15. günleri arasında ultrasonla 
yaptıkları çalışmada değişik günlerde follikül sayıları 
ve çapları arasında, ayrıca en büyük ve ikinci büyük 
follikül arasında farklılıklar gözlediklerini 
aktarmaktadırlar. Ali ve ark. (2003) da metaöstrüsde 
(1–4 gün) ovaryumlarda 5 mm’den küçük folliküllerin 
yoğunluğunun daha fazla olduğunu, 9–12 mm olan 

folliküllerin siklus ortasında (5–17 gün) gözlendiğini 
bildirmektedirler. Aynı zamanda 12 mm’den büyük 
folliküllerin de siklus sonuna doğru şekillendiğini 
aktarmaktadırlar. 

Taneja ve ark. (1995) küçük (4–6 mm) ve orta (7–
10 mm) çaplı folliküllerin kuru, sıcak iklimlerde 
yaşayan hayvanlarda, nemli ve ılıman iklimde 
yaşayanlara göre daha fazla olduğunu 
bildirmektedirler. Manik ve ark. (2002) hayvanlarda 
şekillenen mevsimsel anöstrüs sorununun sıcaklık 
stresinden kaynaklanabileceği gibi, yetersiz bakım ile 
beslenmeden ileri gelebileceğini ve bu nedenle de 
folliküler dalgalarda dominant follikülün yeterince 
gelişemeyebileceğini aktarmaktadırlar. Mandalarda 
vücut kondisyonunun da folliküler gelişimde etkili 
olabileceği bildirilmektedir (Ahmed ve ark. 1999). 
Presicce ve ark. (2003) 5–9 aylık prepuberal manda 
malaklarında ultrasonla yaptıkları çalışmada 
hayvanların çoğunun ineklerdekine benzer şekilde 
düzenli folliküler gelişim içerisinde olduklarını 
aktarmaktadırlar.  

Brezilya’da bulunan mandalarda yapılan bir 
çalışmada östrüs siklusu süresince folliküller dalga 
sayısının 1, 2 ve 3 olabileceği hayvanlarda gözlenme 
oranının ise sırasıyla %3.3, %63.3 ile %33.3 olduğu 
aktarılmaktadır (Baruselli ve ark. 1997). Mısır 
Mandalarında yapılan bir mezbaha çalışmasında da 
folliküler dinamiklerin 2 dalga şeklinde (%80) 
oluştuğu belirtilmektedir (Ali ve ark. 2003). Presicce 
ve ark. (2004) östrüsleri senkronize edilen manda 
düvelerinde 1, 2 veya 3 dalgalı siklus şekillendiğini, 
laktasyon sayısı fazla olanlarda 2 dalganın 
gözlendiğini aktarmaktadırlar. Aynı zamanda ilk 
folliküler dalga başlangıcının ovulasyon sonrası 1., 2. 
ve 3. dalga şekillenen sikluslara göre sırasıyla 
ortalama 1.00, 1.16±0.50 ve 1.10±0.32 günlerde 
başladığı; siklusun ikinci folliküler dalgasının 2 ve 3 
dalga oluşan hayvanlarda 10.83± ve 9.30±1.25 
günlerde şekillendiği; üçüncü dalga seyrinin de 
16.80±1.22 günde başladığını aktarmaktadır 
(Baruselli ve ark. 1997). Mandalarda şekillenen bu 
özelliklerin ineklerdekine benzer olduğu, ilk 
dalgalanma seyrinin ovulasyon sonrası 1–4 günlerde 
şekillendiği ve ikinci dalganında siklusun 11–17 
günleri arasında oluşabileceği belirtilmektedir (Manik 
ve ark. 2002, Ali ve ark. 2003).  

Awasthi ve ark. (2006) mandalarda 1 veya 2 
dalga gözlendiğini, 1 dalgalı olan sikluslarda 
ovulasyon aralığının 21 gün, iki dalgalı olanlarda ise 
22.7 gün civarında olduğunu belirtmektedirler. 
Baruselli ve ark. (1997) da iki ovulasyon arası 
sürenin 2 dalgalı fazda 22.27±0.89, 3 dalgalı da ise 
24.50±1.88 gün olduğunu, ayrıca luteal faz 
uzunluğunun da 2 dalgalı sikluslarda 10.40±2.1, 3 
dalgalılarda da 12.66±2.91 gün civarında sürdüğünü 
bildirilmektedirler. Aynı araştırıcılar (Baruselli ve ark. 
1997) ilk dominant folliküllerin maksimum çaplarının 
ise 2 dalgalı fazda 1.51 cm, 3’te de 1.33 cm 
olduğunu aktarmaktadırlar. Bunun yanı sıra ovülatör 
follikül çapının 2 dalgalı sikluslarda 1.55 cm, 3’te 
1.34 cm olarak bildirmektedirler. İki folliküler dalga 
içeren sikluslarda mandalarda ineklerdekine benzer 
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bir şekilde anovülatör ilk dominant follikül seksüel 
siklusun ikinci yarısında regrese olurken, 2.dominant 
ve ovülatör olan follikül gelişmekte; 3 dalgalı 
sikluslarda ise 2.dominant follikül regrese olurken, 
ovülatör 3.dominant follikül gelişmektedir (Baruselli 
ve ark. 1997).  

Tek folliküler dalgaya sahip olan hayvanlarda 
östrüs siklus süresi kısa sürebilmekte ve progesteron 
seviyesi de düşük olabilmektedir. Üç dalga oluşan 
hayvanlarda ise seksüel siklus ve luteal faz süresi, 2 
dalgalı olandan daha uzun olabilmektedir. Bunun 
yanı sıra 3 dalgalı hayvanlarda oluşan ilk dominant 
follikül çap ortalamasının, ikinci dominant follikülden 
daha büyük olduğu (1.33–1.11 mm), bunun 
nedeninin de ikinci dominant follikülün progesteron 
seviyesinin tam yüksek olduğu zamanda 
oluşmasından kaynaklanabileceği bildirilmektedir. 
Her iki dalgalanmada da (2 ve 3) ilk dominant follikül 
ile ovülator follikül çapları arasında fark olmadığı, 
ancak 3 dalgalı sikluslarda bu follikül çaplarının daha 
küçük olabileceği aktarılmaktadır (Baruselli ve ark. 
1997).  

Danell (1987) yaptığı çalışmasında 
ovulasyonların sağ ve sol ovaryuma göre eşit 
dağıldığını aktarırken, folliküllerin %66’sının atrezi 
olduğunu ve bu gözlenen oranın ineklerde 
gözlenenden yüksek olduğunu bildirmektedir.  

 
 
SONUÇ 
 
Mandalar reprodüktif olarak mevsimsel ve 

çevresel faktörlerden etkilenirken, tropikal iklim 
bölgelerinde daha yoğun şekilde sonbahar ve kış 
aylarında, ılıman iklim kuşağında da ilkbahar sonu ve 
yaz aylarında üreme faaliyetleri sergilemektedirler. 
İnek ve mandaların folliküler büyüme, iki dalgalı 
siklus yoğunluğu, folliküler dalgaların başlama 
zamanı ile anovülatör ve ovülatör follikül ölçüleri gibi 
bazı özellikleri aynı olmasına rağmen, primordial 
folliküllerin mandalarda daha az olması, antral 
folliküllerin siklusun her safhasında daha düşük 
gözlenmesi, yoğun şekilde atrezinin gözlenmesi, 
folliküllerin gelişim sürecinin daha fazla olması ve 
ovulasyon sorunlarının daha yoğun olması gibi 
durumların mandaları ineklerden ayıran farklılıklar 
olduğu bildirilmektedir (Manik ve ark. 2002). 
Mandalarda senkronizasyon protokolleri, 
süperovulasyon, in vitro fertilizasyon, nükleer transfer 
ve embriyonal tekniklerin geliştirilerek işleme 
konulabilmesi için ovaryum fonksiyonelliğinin yanı 
sıra folliküler dinamikler ile ilgili bilgilerin detaylı 
olarak araştırılması gerekmektedir. Özellikle 
hayvanlarda mevsimsel üreme faaliyetlerinin 
nedenleri ve dominant follikül gelişimi ile buna etki 
eden faktörlerin araştırılmasının reprodüksiyonun 
devamlılığı için gerekli olduğu düşünülmektedir.  
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SUMMARY 
 
Stress is the interaction between stress factors and 

protective reactions of organism. Stress can be determined 
by the parameters of health, production, behaviour and 
physiology. In commercial production, poultry must be 
away from stressors in order to be healty and productive. 
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ÖZET 
   

Stres, stres etmenleri ile organizmanın savunma 
reaksiyonları arasındaki karşılıklı etkileşimdir. Stres; 
sağlık, verim, davranış ve fizyolojik parametreler ile 
belirlenebilir. Ticari üretimde tavukların sağlıklı ve 
verimli olmaları için onların stres koşullarından uzak 
tutulması gerekmektedir. 

 
ANAHTAR KELİMELER: Kanatlı, stres, stres 

etmenleri, stresin belirlenmesi 

 
GİRİŞ 
 
Sanayi devrimi, yirminci yüzyılın ikinci yarısında, 

gelişmiş ülkelerde her üretim alanında üretimin ve 
ürün kalitesinin artması ile sonuçlanmıştır. Hayvansal 
üretim ve özellikle de tavukçuluk, bu gelişmelerden 
etkilenerek entansif bir yapı kazanmıştır.  

Geçen yüzyılda hayvansal üretim teknikleri 
sürekli olarak geliştirilmiş, hayvan ıslahı, bakım ve 
besleme, sağlık koruma, ürünlerin işlenip 
pazarlanması gibi konularda pek çok yenilik 
uygulama alanına konulmuştur.  

Son yıllarda “entansif hayvancılık” modeli 
“sürdürülebilir hayvancılık” modeline dönüşmeye 
başlamıştır. Sürdürülebilir üretim şekli; toprak, su, 
bitki ve hayvan gen kaynaklarının korunduğu, çevre 
ile dost, teknik olarak yeterli, ekonomik olarak 
yürütülebilir ve sosyal olarak kabul edilebilir bir üretim 
şeklidir (Zwart ve ark. 2003).  

Sürdürülebilir hayvancılıkta hayvan hakları ve 
hayvan refahı da önem kazanmıştır.  Bunun bir 
nedeni günümüz insanlarının hayvan haklarına ve 
türlerin korunmasına gösterdikleri saygının artması 
diğer bir nedeni ise günümüzde kullanılan üstün 
verimli ve birörnek ticari hayvan sürülerinin stres 
faktörlerine karşı duyarlılıklarının artmış olmasıdır. 
Islah çalışmalarının sonucunda üstün verimli 
hayvanlar elde edilmiş fakat bunların çevre 

koşullarına duyarlılıkları da artmıştır. Sürülerde 
ekonomik verimleri kontrol eden genlerin frekansları 
devamlı olarak arttırılırken bazı faydalı genlerin 
gözden kaçtığı veya negatif genetik korelasyonlar 
gibi başka nedenlerle sürülerde frekanslarının 
azaldığı söylenebilir. Kötü çevre koşulları bu 
sürülerde daha kolay ve daha çabuk stres 
oluşturabilmektedir. Stres sonucunda kanatlı 
vücudunda önce hızlı ve geçici, daha sonra kalıcı ve 
geri dönüşümü olmayan bazı değişiklikler 
oluşmaktadır. Bunun sonucunda verim düşüklükleri 
ve hastalıklara karşı direncin azalması kaçınılmazdır. 
Hayvan vücudunda besin maddelerinin paylaşımı 
bakımından yaşama payı, büyüme, üreme ve sağlık 
gibi vücut fonksiyonları arasında daima bir yarış 
vardır. Sağlıklı bir hayvan besin madde tüketiminin 
%10’ unu sağlığını devam ettirmek, geri kalanını da 3 
eşit parçada üreme, büyüme ve yaşamını devam 
ettirmek için kullanır (Şekil 1). Hasta hayvanda 
büyüme ve üreme durur, yaşama payı azalır ve 
hayvan sağlığını korumak için mücadele eder. Hasta 
hayvan tükettiği besin maddelerini öncelikle sağlığını 
düzeltmek ve stresi yenmek için kullanır (Zulkifli ve 
Siegel, 1995; Gross ve Siegel, 1997; Siegel ve 
Gross, 2000). Stres etmeni,  hayvanların bağışıklık 
gücünü baskılayarak hastalık etkenlerine karşı 
korunmasız hale gelmelerine yol açar (Neumann, 
1998). 
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Şekil 1.  Sağlıklı ve hasta hayvanda besin madde kaynaklarının kullanımı (Siegel ve Gross, 2000). 
 
STRESİN TANIMI VE MEKANİZMASI 
 
Organizma birçok düzenleyici kontrol sistemlerine 

ve değişebilen davranış programlarına sahiptir. 
Bunlar sayesinde çeşitli etkilere karşı koyabilir veya 
gerektiğinde uyum sağlayabilir. Bu olaylar 
organizmanın adaptasyon mekanizması ile sağlanır. 
Adaptasyonu sağlamakla görevli olan mekanizmalar 
her zaman fizyolojik dengeyi koruyamaz (Akçapınar 
ve Özbeyaz, 1999). Stres, stres etmenleri ile 
organizmanın savunma reaksiyonları arasındaki 
karşılıklı etkileşim olarak tanımlanmaktadır 
(Freeman, 1987).  

Strese cevap, homeostasisi tehlikeye sokan stres 
etmeninin merkezi sinir sistemi tarafından 
algılanmasıyla başlar. Bu cevap; alarm, adaptasyon  
ve tükenme devresi olmak üzere 3 bölümde incelenir 
(Siegel, 1971; 1985). 

Alarm safhasında merkezi sinir sistemi ile adrenal 
medulla önemli rol oynar. Stres etmeni organizmada 
ilk olarak sinirsel-hormonal olaylar serisini başlatır. 
Bu sinirsel uyarı hipotalamusa ulaşmakta ve sinirsel-
hormonal faktöre çevrilmektedir (Şekil 2). 
Hipotalamusdan salgılanan kortikotropin salgılatıcı 
faktör (CRF), hipofizeal portal damar sistemi aracılığı 
ile ön hipofizi uyarmakta, buradan 
adrenokortikotropin (ACTH) hormonu 
salgılanmaktadır. ACTH, kan dolaşımı ile adrenal 
bezlere ulaşır ve glikokortikoidlerin salgılanmasını 
artırır. Bu basamakların yeterli düzeye gelmesi belirli 
bir süre gerektirdiğinden çevredeki stres etmenleri ile 
karşılaşıldığında vücuttaki ilk cevap, uyumdan ziyade 
savaşmak şeklinde olmaktadır. Bu durum bazı 
araştırıcılar tarafından ‘savaş yâda kaç’ mekanizması 
olarak adlandırılmaktadır. Bu cevap adrenal 
medulladan adrenalin veya noradrenalinin ani 
salınımı ile düzenlenmekte ve enerji üretiminde 
artma ile sonuçlanmaktadır. Sinir sisteminin uyarılara 
cevap verebilmesi için enerji üretiminin artırılması 
gerekmektedir.        Nörojenik          aminler       enerji  
 

 
reaksiyonlarında etkili olan hepatik adenilsiklaz 
enzimini aktive ederek, karaciğerde glikojenin glikoza 
dönüşmesini sağlarlar (Siegel, 1971; 1985). 

Stresin alarm devresinde hipokloremi oluşmakta 
ve kan yoğunluğu artmaktadır. Adrenal medulladan 
salınan adrenalin ve sempatik sinir uçlarından 
salınan noradrenalin aracılığı ile kalp atım hızı, kan 
basıncı ve solunum hızı artmakta, kan şekerinde ise 
ani bir yükselme görülmektedir (Hill, 1983). 

Alarm reaksiyonlarını ortaya çıkaran stres 
etmeninin etkisi uzun sürerse organizma adaptasyon 
devresine girer. ACTH’nın hipofiz ön lobundan 
salınımı ile kanatlılarda önemli bir steroid olan 
kortikosteronun üretimi artar, timus, dalak ve periferal 
lenf düğümleri küçülür, hipofiz lobu büyür ve adrenal 
bezlerin ağırlıkları artar. Dolaşımda lenfositlerin 
sayısı azalırken heterofillerin sayısı artar (Siegel, 
1985).  

Adrenal korteks dokusunda oluşan 
glikokortikoidler; adrenal medullaya geçerek fenil-
etolamin-N-metil transferaz enzimini aktive edip 
noradrenalinin adrenaline dönüşümünü düzenlerler 
(Hill, 1983). Adrenal korteksin sürekli uyarılması 
kortikosteroidlerin dolaşımda sürekli yüksek 
konsantrasyonda kalmasına yol açarak 
kardiyovasküler ve gastrointestinal hastalıklar ile 
hiperkolesterolemi, metabolik bozukluklar ve 
immunolojik fonksiyonlarda değişikliklere neden olup 
yangısal olayları baskılamakta ve lenfositlere bağlı 
savunma reaksiyonlarını yavaşlatmakta ve antikor 
üretimini engellemektedir. Bağışıklık gücündeki 
etkiler, genetik faktörler ile yemden büyük oranda 
etkilenir (Siegel, 1985). Glikokortikoidlerin sürekli 
salınması  organizmanın kondüsyonunu bozar. Bu 
durum protein yıkımı,   yağlanmanın artması ve 
hiperglisemi gibi metabolik bozukluklar şeklinde 
ortaya çıkar. Hastalıklara karşı duyarlılığın artması 
entansif kümes sistemlerinde oldukça önemlidir. 
Stres etmeninin etkisi devam ederse organizma son 
devre olan tükenme devresine girer ve ölüm 
şekillenir. 
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 “Savaş ya da kaç” mekanizması 
*  Kan şekerinde artış 
*  Vazokonstriksiyon 
*  Kan basıncında artış 
*  Solunum hızında artış 
*  Kas tonusunda artış 
*  Sinir duyarlılığında artış 

 
Uyum reaksiyonları 
* Lenfatik küçülme 
* Kan hücre değişiklikleri 
* Kan biyokimyasında değişiklikler 
— Elektrolitler 
— Kolesterol 
— Azotlu bileşikler 
— Şeker 
* Gastrointestinal ülserler 
* Anti-inflamatuar etki 
* Antikor aktivitesi 
 

 

 

          (KSF: Kortikotropin salgılatıcı faktör, ACTH: Adrenokortikotropin hormonu) 
 
Şekil 2. Stresin mekanizması (Siegel, 1971).    
 
Stresi ölçmede en büyük sorun strese karşı 

oluşan cevaptaki hayvanlar arası varyasyondur 
(Moberg, 1985). Strese karşı oluşan cevap, daha 
önceki deneyim (Moberg, 1985; Mason ve ark. 
1991), genetik faktörler (Marple ve ark. 1972), yaş 
(Blecha ve ark. 1983), sosyal ilişki (Henry, 1992) ve 
insan- hayvan etkileşimi  (Hemsworth ve ark. 1981) 
olmak üzere pek çok faktör tarafından etkilenir. Eğer 
kanatlı aynı stres etmeniyle daha sonra tekrar 
karşılaşırsa uyum oluşur ve fizyolojik cevaplar 
meydana gelir. Örneğin tavukların akut ısı stresine 
civciv döneminde maruz kalmaları onların daha 
sonraki yaşamlarında ısıya karşı tolerans 
geliştirmelerine neden olabilir. Popülasyon içinde 
bireyler farklı genetik kapasiteye sahiptirler ve o 
yüzden    aynı    stres    etmenlerine     farklı     cevap  

 
verebilirler. Yetiştiricilikte stres etmenlerine karşı 
düşük cevap veren hatlar seçilebilir (Gross ve Siegel, 
1985; Jones ve Satterlee, 1996). 

Organizmada oluşan değişikliklerin stres etmenini 
ortadan kaldırıp kaldıramayacağı önemli değildir. 
Oluşan değişiklikler stresten önce oluşan biyolojik 
aktivitelerin yönlerini değiştirir. Örneğin enerji, normal 
olarak büyüme ya da üreme için kullanılırken bu 
durumda stres etmenini yenmek için kullanılır. Stres 
boyunca biyolojik fonksiyonlardaki değişiklikler 
stresin biyolojik maliyetidir. Pek çok stres etmeni için 
biyolojik maliyet stres kısa süreli olduğunda önemli 
değildir. Stresin uzun sürdüğü veya ciddi olduğu 
durumlarda biyolojik maliyet önem taşır (Moberg, 
2000). 
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Biyolojik fonksiyonlardaki değişiklik bağışıklık 
gücünü baskılar. Hastalık, uzun dönemli stresin 
sadece patolojik bir sonucudur. Stres büyüme ve 
üremeyi baskılar. Hayvanlar yaşamlarında kısa 
dönemli stresin üstesinden gelebilecek 
mekanizmaları geliştirebilir, ya stres etmeninden 
kaçar ya da yenik düşebilir. Hayvan için önemli olan 
stresin bedeli değil, yaşamını devam ettirebilmesidir. 
Biyolojik maliyet vücut depolarından  karşılandığında  
diğer biyolojik fonksiyonları etkilemez. Örneğin stres 
boyunca vücut glikojen depolarından kullanır. Stres 
altında salgılanan katekolaminler glikojeni hazır 
kullanılabilir glikoza ya da glikoneogenezis için 
gerekli diğer metabolik ürünlere dönüştürür. Stres 
etmeninin üstesinden gelindiğinde glikojen depoları  

çabucak glikoneogenezis tarafından stres öncesi 
düzeyine döndürülür. Orta dereceli stresin biyolojik 
fonksiyonlara etkisi Şekil 3’de gösterilmektedir 
(Moberg, 2000). 

Daha ciddi bir stres etmeniyle karşılaşıldığında ve 
biyolojik depolar yetersiz kaldığında kaynaklar diğer 
biyolojik fonksiyonlara kaydırılır. Örneğin büyüme ve 
üreme faaliyetleri minimum düzeye indirilir. Bu 
durumda hayvan patolojik hastadır. Stres 
sonlandığında ise hayvan biyolojik fonksiyonlarını 
düzeltir. Fakat iyileşme dönemi daha uzun sürer 
(Şekil 4). Akut stres genellikle tek stres etmenine 
maruz kalınması sonucu oluşur, kısa olmasına 
rağmen stres etmeninin biyolojik maliyeti biyolojik 
fonksiyonları değiştirmeye yeterlidir (Moberg, 2000). 

 
 

Strese cevap 
 

 
Stres 

 
Depo 

 
Depo 

 Depo 

F1 Stres F1 İyileşme F1 

F2  F2  F2 

F3  F3  F3 

Fn  Fn  Fn B
iy

ol
oj

ik
 fo

nk
si

yo
nl

ar
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 Normal durum  Stres  Normal durum 

F1 - Fn çeşitli biyolojik fonksiyonlardır.  Bu stresde sadece depolar stres etmenini yenmede yeterli olmakta ve iyileşme ile bu depolar tekrar 
yenilenmektedir  
 

Şekil 3.  Orta dereceli stresin biyolojik fonksiyonlara etki şeması. (Moberg, 2000).   
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Stres 

Bazal fonksiyon 
  Bazal fonksiyon 

 
 Normal durum 

  Stres  Normal durum 

F1 - Fn çeşitli biyolojik fonksiyonlardır. Bu durumda iyileşme dönemi daha uzun sürmektedir  
 

Şekil 4. Ciddi bir stres etmeninin diğer biyolojik fonksiyonları etkilemesi. (Moberg, 2000). 
 
STRES OLUŞTURAN FAKTÖRLER VE STRES 

PARAMETRELERİ 
 
Hayvan sağlığı doğrudan halk sağlığını ve 

gıdaların güvenilirliğini etkilemektedir.  Stres altında 
bulunan hayvanlar daha kolay hastalanmakta ve 
hasta hayvanın sağlığını düzeltmek için daha fazla 
ilaç kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak hayvansal 

ürünlerde ilaç kalıntıları artmakta ve bu durum halk 
sağlığını tehdit etmektedir. Hayvan sağlığı ve gıda 
güvenliğinin anahtar faktörü olarak “sürü sağlık 
denetim hizmetleri” içerisinde “sürü refahı” önemli bir 
unsurdur. Bu nedenle hayvanlarda oluşan stres 
faktörleri dikkatle incelenmelidir. 

Organizma çeşitli iç ve dış faktörlerin (açlık, 
korku, sıcaklık değişimi, gürültü, sıkışıklık, 
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enfeksiyonlar vb.) etkisi altındadır. Organizmada 
savunma uyandırıcı etkilere stres faktörleri denir 
(Akçapınar ve Özbeyaz, 1999). Aşırı sıcak ve soğuk 
koşullar, yemle alınan çeşitli toksinler (özellikle 
mikotoksinler), kötü bakım koşulları (damızlıkların 
sağlığı, birim alana düşen hayvan sayısı, kötü 
kuluçka koşulları, taşıma sırasındaki hatalar, 
beslenme vb), bazı enfeksiyonlar ve kimyasal 
maddeler önemli stres faktörleri olarak bilinmektedir. 
Ticari üretimde hayvanların sağlıklı ve verimli 
olmaları için onların stres koşullarından uzak 
tutulması gerekmektedir. Stresli ortamlarda 
barındırılan tavuklarda yumurta veriminin daha düşük 
olduğu gözlenmiştir (Mench ve ark. 1986; El-Lethey 
ve ark. 2000).  

Stres pek çok faktörden etkilendiğinden 
belirlenmesi oldukça zordur. Stresi belirlemede 
sağlık, verim, davranış ve fizyoloji olmak üzere dört 
parametre kullanılır (Mench, 1992). Fizyolojik cevap 
sonucunda; kalp atım hızı, kortikosteron ve 
katekolamin sentezi artar, bağışıklık baskılanır, 
büyüme yavaşlar ve üreme hormonlarının düzeyinde 
değişiklikler meydana gelir (Freeman, 1976).  

Odihambo Mumma ve ark. (2006) stres 
durumunda etlik piliçlerde besin madde 
sindirilebilirliğinin yumurta tavuklarında ise besin 
madde emiliminin azaldığını bildirmişlerdir. 

Kortikosteron salınımındaki bireysel farklılıklar 
pek çok iç ve dış faktörlerdeki değişimlerden 
(cinsiyet, yaş, ırk, ovulasyon, günlük fotoperiyot, 
mevsim, tüy değiştirme, yemleme, sosyal durum ve 
analiz tekniği) etkilenebilir (Jones ve ark. 1988; 
1994). Kortikosteronun sabahki düzeyi; akşamki 
düzeyinden daha yüksek çıkmaktadır. Yumurta 
veriminin en yüksek olduğu 29–33. haftalarda akşam 
kortikosteron düzeyindeki artış, artan ovulasyon 
oranı ile ilgili olarak artan steroid üretiminden 
(Beuving, 1981) veya yumurtlama öncesi aktiviteden 
kaynaklanabilir (Cunningham ve ark. 1988). 

Stresin immun sistem üzerine önemli etkileri 
bulunduğu bildirilmiştir (Guyton, 1986). Bazı 
araştırıcılar (Gross ve Siegel, 1983; Beuving ve ark. 
1989; Maxwell 1993), kanda heterofil lenfosit (H-L) 
oranındaki artışın, kanatlılarda kronik stres 
belirleyicisi olduğunu vurgulamaktadırlar. Onbaşılar 
ve Aksoy (2005) yumurta tavuklarında kafes 
sıklığının birden beşe artmasıyla H-L oranının 
0.62’den 0.95’e yükseldiğini bildirmişlerdir. Bu 
farklılık, dolaşımda artan kortikosteron düzeyinin 
dolaşımdaki heterofil sayısını artırırken lenfosit 
sayısını azaltmasıyla açıklanabilir. 

Kolesterol, glikoz ve trigliserid düzeyleri 
kanatlılarda stres parametreleri olarak 
kullanılmaktadır. Glikokortikoidlerin kan glikoz 
düzeyini arttırması nedeniyle (Simon, 1984) kan 
glikoz düzeyindeki artış, stresin önemli bir göstergesi 
olarak nitelendirilmiştir. Tavuklarda yapılan bir 
çalışmada, ACTH enjekte edilen hayvanların kan 
glikoz düzeyi 287 mg/dl olarak belirlenirken, kontrol 
grubunun kan glikoz düzeyi 260 mg/dl olarak 
kaydedilmiştir   (Emre   ve   ark.   1994).    Odihambo  

Mumma ve ark. (2006) 7 gün boyunca yumurta 
tavuklarına 8 IU ACTH/kg canlı ağırlık verilmesinin 
kortikosteron düzeyini 4470 ng/ml’den 10280 
ng/ml’ye, glikoz düzeyini 202 mg/dl’den 554 mg/dl’ye 
ve kolesterol düzeyinin 121 mg/dl’den 202 mg/dl’ye 
yükselttiğini bildirmişlerdir. Etlik piliçler ve yumurtacı 
tavuklarda kan parametreleri yönünden strese verilen 
cevaptaki tek farklılık trigliserid düzeyidir. Stres 
sonucunda trigliserid düzeyi yumurtacı tavuklarda 
azalırken etlik piliçlerde artmaktadır (Odihambo 
Mumma ve ark.  2006). 

Dış görünüş farklılıkları da (tüylenme durumu, 
deri yaralanmaları)  stres belirteci olarak kullanılabilir 
(Quart ve Adams, 1982; Craig ve ark. 1986; Ramos 
ve ark. 1986). Davami ve ark. (1987), kafes sıklığı 
arttıkça (tavuk başına düşen alan 420 cm2’ye 
düşürülünce) tüylenme durumu ve ayak sağlığında 
bozulma olduğunu bildirmişler (P<0.05) fakat boyun 
yaralanmalarında ve tırnak uzunluğunda önemli bir 
fark saptamamışlardır. Hill (1975), kafes yoğunluğu 
arttıkça ayak sağlığının bozulduğunu bildirmiştir. 
Tauson (1980)’a göre; ayak yaralanmaları; büyük 
oranda bireysel tavuk davranışı, kafes dizaynı ve 
materyalinden etkilenmektedir. Hughes ve Black 
(1974) ise tavuk sıklığı arttıkça gagalama olayının da 
arttığını gözlemişlerdir. 

 
 
SONUÇ 
 
Sonuç olarak, sürdürülebilir bir hayvansal üretim 

uygulamasında tavuklarda stres oluşturan faktörlerin 
bilinmesi önemlidir. Stres belirtilerinden faydalanarak 
tavuklar için gerekli olan optimum yaşam koşulları 
hakkında daha fazla bilgi edinilebilmektedir. 
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1. Hayvancılık Araştırma Dergisi, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü’nün yayın organı olup; 6 ayda bir olmak üzere, yılda 
iki sayı olarak yayınlanır. 

2. Dergide, Hayvancılık ve buna yakın alanlara ait araştırma makaleleri, 
kısa bildiriler, klinik gözlemler, derleme makaleler ve editöre mektup 
şeklinde hazırlanmış ve daha önce hiçbir dergide yayımlanmamış 
(kongre tebliğleri hariç) yazılar yayınlanır. 

3. Derginin uluslar arası alanda ilgi çekebilmesi ve yabancı okuyucular 
tarafından da anlaşılabilmesi amacıyla yabancı dilde hazırlanan 
makalelere yayında öncelik tanınır. 

4. Türkçe olarak yayına hazırlanan makalelerde materyal ve metot ile 
bulguları da açıklar nitelikte yabancı dilde özet yazılmış olmalıdır. 

5. Yayına kabul edilen yazılar için basım öncesi metin uzunluğu ve yazının 
türü dikkate alınarak yazarlardan basım ücreti talep edilir. Talep edilen 
ücret ve ödeme şekline ait detaylar yazarlara bildirilir. 

6. Dergi yayın kurulu, makale üzerinde, gerekli gördüğü kısaltma ve 
düzeltmeleri yapabilir, varsa önerilerini yazılı ve sözlü olarak yazar(lar)a 
iletir. Yazıların, bilimsel yönden incelenmesi için Yayın Danışmanlarına 
başvurulur. 

7. Makalenin bilimsel yönden değerlendirilmesi için en az bir yayın 
danışmanının görüşüne başvurulur. Yayın danışmanlarının önerileri 
doğrultusunda yeniden düzenlenmek için geri gönderilen makaleler 
öneriler doğrultusunda düzenlemeler yapıldıktan sonra 10 gün içerisinde 
yayın kuruluna iade edilir.  

8. Yayınlanan yazılardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)a aittir.  
9. Yazarlar tarafından dergiye sunulan yazıların “araştırma makalesi”, “kısa 

bildiri”, “klinik gözlem”, “derleme makale” veya “editöre mektup” olduğu, 
yurt içi veya dışında herhangi bir dergide yayınlanmadığı veya yayına 
sunulmadığı ayrı bir yazı ile belirtilmeli ve yazının en alt bölümünde tüm 
yazarların isim ve imzaları bulunmalıdır. 

10. Yabancı dilde (İngilizce) ya da Türkçe olarak hazırlanacak tüm metinler 
kolay okunabilir bir karakterde, çift satır aralıklı (herhangi bir sıkıştırma 
yapılmaksızın) ve sayfa kenarında yeterli boşluk kalacak şekilde A4 
formunda hazırlanmalıdır. Metinler tablo, resim, çizim, şema, grafik ve 
kaynaklar dahil olmak üzere toplam 15 sayfadan fazla olmamalı, 
sayfalar numaralandırılmalıdır. Yayın başvuruları 
hayarsderg@gmail.com adresine yapılmalıdır. 

11. Konu ile ilgili siyah- beyaz fotoğraflar (fazla sayıda fotoğraf varsa plate 
halinde bir arada toplanmalıdır), grafik, tablo ve çizimler baskı ile 
çoğaltılabilecek nitelik ve kalitede hazırlanmış olmalı ve Türkçe 
açıklamalara ek olarak yabancı dilde de açıklanmalıdır. 

12. Araştırma makalelerinin bölümleri aşağıda belirtilen sıraya uygun 
olarak hazırlanmalıdır. Başlık; makalenin içeriğini tam olarak 
yansıtmalıdır. Başlık için gerekli açıklamalar (maddi yönden destekleyen 
kurum, araştırmanın doktora tezinden özetlendiği vs.) özel işaretlerle 
başlıkta belirtilmeli ve bu işaretler için açıklamalar birinci sayfanın 
altında dipnot olarak belirtilmelidir. Yazarların tam adları başlıktan sonra 
çalışma adresleri ise birinci sayfanın altında yazılmalıdır. Özet; 
çalışmanın özünü yansıtmalı, gerek Türkçe ve gerekse yabancı dildeki 
makaleler için 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özetin altına beşten fazla 
olmamak kaydıyla anahtar kelimeler eklenmelidir. Yabancı dildeki 
özetin (summary) başına eserin başlığı aynı dille konulmalıdır. Giriş; 
araştırma konusu ile ilgili bilgiler mümkün olduğunca kısa ve özlü 
yazılmalı, konu dışı gereksiz bilgiler verilmemelidir. Giriş bölümünün 
araştırmanın tümünün sayfa sayısının %15’ini aşmamasına özen 
gösterilmelidir. Bu bölümün son paragrafında ise araştırmanın amacı 
açık olarak belirtilmelidir. Materyal ve metot; kullanılan materyal ve 
metotlar (kullanılan istatistik yöntemler de dahil olmak üzere) yeterince 
detaylı olarak tarif edilmeli ancak iyi bilinen ve sık kullanılan metotlar için 
kapsamlı açıklamalara gidilmeden atıfta bulunulmalıdır. Bulgular; elde 
edilen veriler mümkün olduğunca tablo ve şekillerle, (grafik, fotoğraf vb.) 
birlikte özlü olarak verilmelidir. Tartışma ve sonuç; bölümünde 
araştırma bulguları mevcut kaynaklarla tartışılarak değerlendirilir ve 
yorumlanır. Sonuçta açık ve kısa cümlelerle, çalışmadan elde edilen 
sonucun ekonomi, bilim ve pratiğe katkıları ve bu konuda çalışacak 

diğer araştırıcılara neler tavsiye edileceği açıklanır. Bu bölümün 
makalenin toplam sayfa sayısının %30’unu aşmamasına özen 
gösterilmelidir. Kaynaklar; Kaynaklar metin içerisinde yazar soyadı ve 
yayınlandığı yıl ile belirtilir (Aksoy 1993).İki yazar var ise (Aksoy ve 
Semacan 1994), yazarlar ikiden fazla ise (Aksoy ve ark. 1997), 
kaynaklar birden fazla ise tarih sırasına göre (Aksoy 1989, Semacan 
1991, Alaçam ve ark. 1997) belirtilir. Cümle başında ise sadece tarihler 
parantez içine alınır. Örneğin; Alaçam (1994), Aksoy ve ark. (1989) gibi. 
Aynı yazarın birden fazla yayını bulunuyor ise (Aksoy 1984,1990, 
1994a,1994b) olarak belirtilir. Kaynakların sıralanması birinci yazarın 
soyadına göre alfabetik olarak yapılır. Aynı isimli yazar veya araştırıcının 
birden fazla makalesi kullanılmış ise sıralamada tarihler dikkate alınır. 
Aynı tarihli olanlarda ise tek isimli olanlara öncelik tanınır. Aynı isim ve 
tarihli makalenin bulunması halinde ise parantez içinde tarihin yanına 
harf (a, b gibi) konulur ve metin içinde atıfta bulunulduğunda da bu 
harfler belirtilir. 
Yararlanılan kaynağa göre literatürlerin yazılma biçimleri aşağıda 
gösterilmiştir. Yararlanılan kaynak; 

           Periyodik ise: Foxcroft GR, Hunter MG (1994) Basic physiology of 
follicular maturation in the pig. J Repod Fertil; 211(3): 353-359.  

          Yararlanılan dergilerin isimlerinin kısaltılmaları Index Medicus’a göre 
yapılmalıdır.      

           Kitap ise: Lewitt J (1985) Responses of Plants to Environmental    
Stresses.Academic Press. Orlondo. 

           Bölümleri farklı yazarlar tarafından yazılmış bir kitap ise: 
           Ralph JH (1986) Genital diseases. In “Veterinary Medicine”.Ed. SJ 
          Ettinger. WB Saunders Company, Philadelphia. 
           Tebliğ veya rapor ise: Taylor WD (1972) Bovine herpes mammillitis-

like disease diagnosed in the United States. Proceeding of 74 th Annual 
meeting of U.S. Animal Health Assocation, New York. 

13. Kısa bildiriler; Kısmen tamamlanmış ve yorumlanacak sonuçlara 
ulaşmış, orijinal bir araştırmanın takdimidir. Daha önce “araştırma 
makaleleri” bölümünde belirtilen diğer kurallara uyularak ve aynı 
bölümleri içerecek biçimde yazılmalıdır. Özet, 100 kelimeyi aşmamalı 
(Türkçe yazılan kısa bildirilerde “Summary” 150 kelimeye kadar 
uzatılabilir) ve yazı toplam 6 sayfadan uzun olmamalıdır. 

14. Gözlemler; Uygulama, klinik ve laboratuar ile ilgili alanlarda karşılaşılan, 
ender olarak görülen ve daha önce başka bir dergide yayınlanmamış 
olgulardır. Araştırma makaleleri düzeninde yazılmalı ancak “materyal ve 
metot” yerine olgunun tanımı yapılmalıdır. Özet, 100 kelimeyi aşmamalı 
(Türkçe yazılan gözlemlerde “Summary” 150 kelimeye kadar uzatılabilir) 
ve yazı toplam 6 sayfadan uzun olmamalıdır. 

15. Derleme makaleler; Önemli bir konuyu literatüre dayalı olarak 
inceleyen, sentezleyen ve bir sonuca varan bilimsel yayınlardır. 
Araştırma makaleleri düzeninde yazılmalı, özet Türkçe ve yabancı dilde 
yazılan derlemelerde 200 kelimeyi aşmamalı (Türkçe yazılan 
derlemelerde “Summary” 250 kelimeye kadar uzatılabilir) ve yazı toplam 
15 sayfadan uzun olmamalıdır. 

16. Editöre Mektup; Bilimsel veya pratik bir olgu ya da konunun kısa 
takdimidir. Çift aralıklı olarak yazılmış 2 sayfadan uzun olmamalıdır. 
 
 
Yayın başvuruları; e-mail yoluyla hayarsderg@gmail.com adresine 
yapılmalıdır. 
 
 
Adres: 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
“Hayvancılık Araştırma Dergisi Editörlüğü” 
P.K. 125    42020- Konya  /  TÜRKİYE 
 
Tel. +90.332.355 1290–91–92 / 116  
Fax. +90.332.355 12 88 
 
Web     :     http://www.bahridagdas.gov.tr  
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1. Journal of Animal Research is the official journal of the Bahri 

Dağdaş International Agricultural Research Institute and 
published six monthly, two issues per year.  

2. Original papers, short communications, review articles, clinical 
observations and the notes designed as letter to editor on all 
aspects of veterinary medicine, animal science and related 
topics are published. Papers are accepted for publication on 
the understanding that they have not been published (except 
the proceeding of congress) and are not being considered for 
publication elsewhere.  

3. In the addition to the Turkish, the contributions written 
particularly in English are also welcome.  

4. Original papers written in Turkish should also contain a 
summary, not exceeding 250 words, written in English.  

5. After acceptance of the papers, author(s) will be charged 
based on the total number of pages of the article. There on, the 
authors will be informed about the details of payment.  

6. Editorial committee reserves the privilege of returning to the 
author(s) for revision accepted manuscripts and illustrations 
which are not in the proper from for publication.  

7. All manuscripts submitted for publications are refereed and the 
papers that returned to author for revision after initial 
consideration by referees should be resubmitted to editorial 
board during 10 days.  

8. The author(s) bear full responsibility for the contents of their 
contribution. Manuscript accepted or rejected is not returned 
back to author(s).  

9. The journal requires a statement signed by all author(s) 
acknowledging that they are aware of the manuscript 
submission and agreeing to be listed as co- author(s) and that 
manuscript has never been published or submitted for 
publication elsewhere.  

10. Manuscripts, up to 15 printed pages, should be typed double-
spaced A4 form.  Manuscripts should be submitted to 
hayarsderg@gmail.com  

11. Black and white photos, figures, tables and drawings must be 
in high quality. 

12. Manuscripts in general should be organized in the following 
order:  
Title: Should be clear and descriptive  
Name(s) of author(s)  
Complete postal address of author(s)  
Summary: Should not exceed 200 words, it should contain a 
very brief account of the materials and methods, results and 
conclusions, so that the reader need to refer to the article 
except for details. 
Key words: Maximally five key words should be listed. 
Introduction: Should be brief and limited to the statement of 
the problem or the aim of the experiment. The review of 
literature should be pertinent to problem. 
Materials and methods: Including experimental design and 
the techniques employed. Where the methods are well known, 
the citation of a standard work is sufficient. The statistical 
methods used should be clearly stated. 

Results: The results should be supported by brief but 
adequate tables, or graphic or pictorial material, wherever 
necessary. 
Discussion: Should interpret results with minimal 
recapitulation of findings. 
References: In the text all references should be indicated by 
name and date, e.g. Aksoy (1992). If a citation has more than 
two authors, the first author should be given followed by “et al”. 
Where lists of references are cited in the text they should be 
placed in chronological order, e.g. (Tekeli 1992, Aksoy 1997). 
If more than one reference by the same author(s) published in 
the same year are cited, they should be distinguished from 
each other by placing a, b, etc. After the year i.e. (Aksoy 1994 
a, 1994b). List of references should be arranged in 
alphabetical sequence and numbered in that order according 
to the following examples: 
Foxcroft GR, Hunter MG (1994) Basic physiology of follicular 
maturation in the pig. J Reprod Fertil; 211 (3) :353-359. 
Abbreviations of journal names should conform to the style of 
the Index Medicus.  
Lewitt J (1985) Responses of Plants to Environmental 
Stresses. Academic Press. Orlondo. 
Ralph JH (1986) Genital diseases. In “Veterinary Medicine”. 
Ed. SJ Ettinger. WB Saunders Company, Philadelphia. 
Taylor WD (1972) Bovine herpes mammillitis-like disease 
diagnosed in the United States. Proceeding of 74th Annual 
Meeting of U.S. Animal Health Association, New York.  

13. Short communications and case reports: Should not 
exceed six printed pages containing a summary consisting of 
up to 100 words and should be organized according to the 
order described previously for original articles. 

14. Review articles: Should not exceed occupy more than 15 
printed pages containing a summary consisting of up to 200 
words. Reviews may be submitted or invited. 

15. Letter to editor: Paper designed as letter to editor should not 
exceed two printed papers typed double-spaced. 
 
 
 
Manuscript should be sent by e-mail; 
E-mail:    hayarsderg@gmail.com  
 
 
 
Address: 
Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute 
Editorship of Journal of Animal Research 
P.O. Box: 125 
 42020 KONYA TURKEY  
 
Office phone: + 90.332.355 12 90-91-92 / 116  
Office fax: + 90.332.355 12 88 
 
Web   :    http://www.bahridagdas.gov.tr 
 

 
 
 

INSTRUCTIONS to AUTHORS 




	1-DERGİ KAPAĞI (dış) 2005-2
	2-2005-2 ön kapak içi, 2006-2 arka kapak dışı
	3-2005-2 Dergi iç kapak ve İndeks
	4-MAKALE 1 (2005-2) Sayfa 1-5 Y.KOÇ (İngilizce)
	5-MAKALE 2 (2005-2) Sayfa 6-10 İ.KESKİN
	6-MAKALE 3 (2005-2) Sayfa 11-16 K.KÜÇÜKYILMAZ
	7-MAKALE 4 (2005-2) Sayfa 17-23 S.ÇİLEK (DERLEME)
	8-MAKALE 5 (2005-2) Sayfa 24-29 M.UÇAR (DERLEME)
	9-MAKALE 6 (2005-2) Sayfa 30-35 E.ONBAŞILAR (DERLEME)
	10-HAYVANCILIK ARAŞTIRMA DERGİSİ Türkçe Yayım Kuralları 2005-2
	11-HAYVANCILIK ARAŞTIRMA DERGİSİ İngilizce Yayım Kuralları 2005-2
	12-2005-2 arka kapak dış

