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ÖZET 

Yılmaz, Ö. (2009). Gebe Koyunlara İmmunstimülasyon Amacıyla Corynebacterium 

cutis Uygulamasının Doğum Sonu Total IgG Seviyeleri ile Koyun ve Kuzu Sağlığı 

Üzerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi, 

Doğum ve Jinekoloji ABD. Doktora Tezi. İstanbul.  

 

Bu çalışmada, gebe koyunlara gebeliğin 140. gününde uygulanan Corynebacterium 

cutis‟in  doğum sonrası ilk dört hafta boyunca koyun ve kuzuların total IgG seviyeleri, 

kuzularda doğum ağırlığı ve bir aylık vücut ağırlığı ile koyun ve kuzularda doğum 

sonrasında görülen hastalık oranları üzerine etkilerinin saptanması amaçlandı. Hayvan 

materyali olarak elli adet Kıvırcık melezi koyun ile bu koyunlara ait kuzular (n=63) 

kullanıldı. Koyunlar rastgele olarak iki gruba ayrıldı. Her bir grupta bulunan koyunlara 

ait kuzular da bu gruplara dahil edildi. Gebeliklerinin son bir ayında deneme grubundaki 

koyunlara (n=25) 2 ml Corynebacterium cutis lizatı, kontrol grubundakilere (n=25) ise 

aynı miktarda fizyolojik tuzlu su solüsyonu tek doz kas içi uygulandı. İmmunglobulin G 

(IgG) konsantrasyonlarının tespiti için her bir gruptan rastgele seçilen onar adet koyun 

ve bunların kuzularından (n=27) doğumun 0., 36. ve 72. saatleri ile 2. ve 4. haftalarında 

kan, koyunlardan 0., 36. ve 72. saatlerde kolostrum numuneleri toplandı ve ölçümler 

ELISA ile yapıldı. Çalışma materyalini oluşturan koyunlar gebelik ve postpartum 

dönem, kuzular ise neonatal dönem hastalıkları, doğum ve doğumdan bir ay sonraki 

ağırlıkları bakımından takibe alındı.  

Gruplar arasındaki serum ve kolostral IgG konsantrasyon farkı ile kuzuların doğum ve 

bir aylık canlı ağırlıkları farkı istatistiksel açıdan önemli bulundu. 

Sonuç olarak gebe koyunlara uygulanan Corynebacterium cutis‟in koyun ve kuzularda 

doğumdan sonra total IgG seviyelerini artırdığı, kuzuların doğum ve bir aylık vücut 

ağırlığını olumlu yönde etkilediği, ölü doğum oranını azalttığı, koyunlarda postpartum 

dönem ile kuzularda neonatal dönem hastalıkları üzerine ise etkisi olmadığı saptandı.  

Anahtar Kelimeler :  Gebe koyun, Corynebacterium cutis, immunglobulin G, neonatal 

hastalıklar, postpartum hastalıklar  

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: T-88/15122006       

 



xiv 

 

ABSTRACT 

Yılmaz, O. (2009). The Effects of Corynebacterium cutis, Applied for 

Immunostimulation to Pregnant Ewes, on The Postpartum Total IgG Levels and The 

Health of The Ewes and Lambs. İstanbul University, Institute of Health Science, 

Obstetrics and Gynecology. Doctorate thesis. İstanbul.   

 

In this study, the effects of Corynebacterium cutis, which is applied to pregnant ewes on 

the 140
th

 day of pregnancy, on the immune system of the ewes and lambs after 

parturition was investigated. As the animal material, fifty Kıvırcık mixed breed ewes 

and their lambs (n=63) were used. The ewes were randomly divided into two groups 

and each lamb was included in their mother‟s group. A single dose of Corynebacterium 

cutis lysate (2 ml) to the ewes of trial group and the same dose of physiological saline 

solution to the ewes of control group were injected intramuscularly in the last month of 

their pregnancy. Blood samples were collected from ten ewes selected randomly from 

each group and their lambs at postpartum 0.-36.-72nd hours and 2.-4th weeks and 

colostrum samples were collected from these ewes at postpartum 0.-36.-72nd hours for 

IgG analysis. The analysis was performed by ELISA. The ewes in this study were 

monitored for pregnancy and postpartum diseases and their lambs were monitored for 

neonatal diseases, their birth weight and one-month body weight.  

The differences between the serum and colostral IgG levels and between the birth and 

one-month body weight of the lambs were statistically significant in the groups. 

In conclusion, it was determined that Corynebacterium cutis applied to the pregnant 

ewes increased the total IgG levels of the ewes and their lambs in postpartum period; 

positively affected the birth and one month body weight of the lambs; decreased the rate 

of stillbirth; had no effect on postpartum diseases in ewes and neonatal diseases in 

lambs.  

Key Words: Pregnant ewe, Corynebacterium cutis, immunoglobulin G, neonatal 

diseases, postpartum diseases.  

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No. T-88/15122006        
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Tüm canlılar doğumdan hemen sonra çevre koşullarında bulunan bazı zararlı 

mikroorganizmalara ve çeşitli stres faktörlerine maruz kalmaktadırlar. Yeni doğan 

canlının immun sistemindeki zayıflık, doğumdan sonra karşılaşılan bu etkenlerin 

vücutta bazı enfeksiyonlara yol açmasını kolaylaştırır. Bununla beraber gebelik stresi, 

doğum ve laktasyon, doğum yapan yetişkin hayvanın savunma mekanizmasının 

baskılanmasına ve enfeksiyonlara karşı daha duyarlı olmasına sebep olmaktadır (Lioyd 

1983). 

Doğumdan sonra yavrunun sağlıksız bir neonatal dönem yaşaması, annenin de 

sağlıksız bir puerperal dönem geçirmesi işletmelerde  maddi kayıplara neden 

olmaktadır. Hayvan yetiştiriciliğinde hastalıkların tedavisine ayrılan bütçe ve 

hastalıkların oluşturabileceği kalıcı problemlerin işletmeye verdiği ekonomik zarar göz 

önüne alındığında koruyucu hekimliğe verilen önem daha da artmıştır. Ayrıca 

hastalıkların tedavisi sırasında uygulanan antibiyotikler, hayvansal dokularda kalıntı 

oluşumuna, bakteriyel direnç gelişimine ve organizmada direncin baskılanmasına neden 

olmaktadırlar (Amer ve Hashem 2008). Bu nedenle yetiştiricilikte hastalıkların 

tedavisinden ziyade hastalık etkenlerine karşı direncin artırılması tercih edilmektedir. 

Bu durum, veteriner hekimlikte spesifik ve non-spesifik immunstimülantların 

kullanımını yaygınlaştırmıştır.  

Yetişkin bir memelide immun sistemin en önemli parçası dolaşımdaki antikor 

üretimi düzeyidir. Bu antikorlar kandaki serum proteinlerinin globulin fraksiyonudur ve 

başlıca γ-globulinlerin içinde yer almaktadırlar. Yavrunun immun sisteminin 

gelişiminde maternal antikorların büyük rolü vardır. İdeal olanı maternal immunitenin 

fötusa uterus yoluyla aktarılmasıdır. Ancak ruminantlarda anneden yavruya uterus 

yoluyla maternal antikor geçişi olmadığından yeni doğan ruminantlar için kolostrumdan 

alınacak antikorlar yaşamsal bir ihtiyaçtır (Altıner ve ark. 2005, Brambell 1958, 

Campbell ve ark. 1977, Cortese 2009, Neto ve ark. 2004, Tizard 1992b, Zarrilli ve ark. 

2003).  

Tüm bu bilgilerden yola çıkılarak annede ve kolostrumda bulunan antikor 

sayısını artırmaya yönelik araştırmalar önem kazanmıştır. Kolostrumun kalitesini 
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artırmak için, gebe hayvanlara bazı aşı, serum veya non-spesifik immunstimülantlar 

uygulanmaktadır. Bir immunstimülanttan beklenen esas etki, mortalite ve morbidite 

oranını azaltması ve canlı ağırlık kazancını artırmasıdır (Shalaby ve ark. 1992). 

Bu immunstimülantlardan biri Corynebacterium cutis‟tir. Corynebacterium cutis 

bakterisinin lizatlarından elde edilen preparatlar yetişkin ve yavru hayvanlarda viral, 

bakteriyel ve paraziter hastalıklara karşı koruyucu veya tedavi amaçlı uygulanmaktadır. 

Ayrıca, bu preparatlar yumuşak dokulara yerleşmiş kronik enfeksiyonlara karşı 

uygulanan antibakteriyel tedavide yardımcı olarak da kullanılmaktadırlar. 

Ölü C.cutis bakterisi vücuda verildiğinde makrofajlar tarafından kolayca 

fagosite edilmekte ve tümör nekrozis faktör-α (TNF-α) ile interlökin-1‟in (IL-1) 

salınımını uyarmaktadır. Bu monokinler lenfositer fonksiyon üzerine etkiyerek immun 

sistemin uyarılmasına sebep olmaktadırlar. Özellikle yavrularda artan sağlık durumunun 

bir sonucu olarak kilo artışı görülmektedir (Shalaby ve ark. 1992). 

Bu çalışmada, gebe koyunlara bir immunstimulant olarak C.cutis 

uygulanmasının gebelik sırasında annede, doğumdan sonra hem anne hem de yavruda 

humoral nonspesifik immuniter reaksiyon düzeyini ne oranda yükselttiğinin, fötal ve 

neonatal ölümlere ve puerperal dönem hastalıklarına ne oranda etki ettiğinin saptanması 

amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Koyunlarda Reproduktif Fizyoloji 

2.1.1. Puberta 

Seksüel olgunluk; ırka, gelişme oranına, iklime, doğum mevsimine, beslenme 

şartlarına ve diğer bazı çevresel faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir 

(Kalkan ve Horoz 2005, Pineda 1989b, Roberts 1991c). Hızlı gelişen, iyi bakım ve 

beslenme şartlarında yetiştirilen ve yılın erken döneminde doğan kuzular diğerlerine 

göre daha erken pubertaya ulaşırlar.  Bu durum hem kuzunun belirli bir vücut ağırlığına 

erişmiş olmasıyla, hem de beslenmenin reproduktif sisteme olan etkisi ile 

ilişkilendirilebilmektedir. Buna göre hızlı gelişme gösteren ve yılın erken döneminde 

doğan kuzular yaklaşık 5-6 aylıkken, gelişimini daha geç tamamlamış ve yılın geç 

döneminde doğmuş olan kuzular ise yaklaşık 12-16 aylıkken cinsel olgunluğa 

ulaşmaktadır (Kalkan ve Horoz 2005, Pineda 1989b, Roberts 1991c, Ward 1986a).  

2.1.2. AĢım Sezonu 

Koyunlarda aşım sezonunun başlangıcı ve süresi, ırk, gün uzunluğu, coğrafi 

bölge, beslenme, çevre ısısı, yaş ve koçla bir arada bulunma gibi etkenlere bağlı 

olmakla birlikte, daha çok günlerin kısalmaya başladığı dönemlere denk gelmektedir. 

Çünkü aşım sezonunun başlamasındaki en önemli faktör, azalan gün ışığıdır (Pineda 

1989b, Roberts 1991c, Robertson 1977, Rosa ve Bryant 2002, Ward 1986a). Gün 

ışığının azalmasıyla birlikte artan melatonin hormonu hipotalamusu uyararak 

gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) salınımına neden olur. Salınan GnRH ile 

birlikte adenohipofizden follikül stimülan hormon (FSH) ve luteinleştirici hormon (LH) 

salınımı başlar. Bu, seksüel aktivitenin başlaması anlamına gelmektedir (Jainudeen ve 

Hafez 1987, Kaymakçı ve Sönmez 1992, Kusakari ve ark. 1991, McDonald 1989, Ward 

1986a). Buna göre aşım sezonu, güney yarımkürede 21 Aralık‟tan, kuzey yarımkürede 

ise 21 Haziran‟dan sonra başlar. Östrus ve ovulasyon, bu tarihleri izleyen 60-120. 

günlerinde gerçekleşir (Pineda 1989b). 

2.1.3. Östrus Siklusu 

 Koyunlar mevsime bağlı poliöstrik hayvanlardır. Gebe kalmadıkları sürece 

üreme mevsimlerinde birkaç kez östrus gösterirler (Kalkan ve Horoz 2005, Şenünver ve 
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ark. 1997). Keçilerde ve atlarda olduğu gibi koyunlarda da seksüel aktivite veya 

reproduktif siklus için fotoperiyodizm esansiyeldir (Godley ve ark. 1965, Hafez ve 

Hafez 2000b, Means ve ark. 1959; 1960, Thibault ve ark. 1966). Doğal ya da yapay 

olarak gün ışığının 10-11 saate indirilmesi ve ortam ısısının azaltılması, anöstrustaki 

koyunda östrus siklusunun başlamasına sebep olmaktadır (Hafez ve Hafez 2000b). 

Sürüde koçun varlığı ve doğum yapmış koyunlarda kuzunun sütten erken kesilmesi, 

östrusun başlangıcını veya üreme aktivitesini uyarmaktadır (Hulet ve ark. 1962, Hulet 

1966, Roberts 1991c, Smith ve ark. 1958, Wishart 1966). Koyunlarda östrus siklusu 

ortalama 16-17 gün sürmektedir. Ancak ırk, yaş, bakım, beslenme, sürüde koçun varlığı, 

çevre ısısı ve üreme mevsiminin dönemi gibi etkenlerle bu süre 14-21 gün arasında 

değişebilmektedir (Jainudeen ve ark. 2000, Kaymakçı ve Sönmez 1992, Pineda 1989b, 

Rosa ve Bryant 2002, Ward 1986b). Östrus siklusu proöstrus, östrus, metöstrus ve 

diöstrus fazlarını içermektedir (Pineda 1989b). 

2.1.3.1. Proöstrus 

Proöstrus, folliküler gelişimin ve östrojen salınımının olduğu, buna bağlı olarak 

reproduktif organlarda bazı değişikliklerin şekillendiği dönemdir. Ortalama süresi 2-3 

gündür. Daha önceki siklustan kalan corpus luteumun regresyonuna bağlı olarak 

progesteron seviyesi gittikçe azalmaktadır. Östrusa yaklaştıkça ve östrojen hormonunun 

etkisi arttıkça vulva şişer, vestibulum hiperemik bir hal alır, cervix ve vagina 

bezlerinden seröz bir sekret gelir (Pineda 1989a, Pineda 1989b).  

2.1.3.2. Östrus 

Östrus, koyunun koçla çiftleşmeyi kabul ettiği ve ovulasyonun gerçekleştiği 

dönemdir. Süresi ortalama 26 saat (20-36 saat)  olmakla birlikte bu süre, fotoperiyot, 

yaş, ırk, ortamda koçun varlığı gibi faktörlerden etkilenmektedir. İlk östruslarını 

yaşayan genç koyunlarda, üreme sezonunun başında ve sonunda ve koçla bir arada 

tutulan koyunlarda östrus daha kısa sürmektedir (Hafez ve Hafez 2000a, Pineda 1989a, 

Robertson 1977). 

Ovulasyon, östrusun sonuna doğru spontan olarak meydana gelmektedir. 

Koyunun koçu görmesi ve kokusunu alması veya koçla birleşmenin olması, ovülatör 

gonadotropin dalga salınımını kolaylaştırarak ovulasyon sürecini hızlandırmaktadır. 
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Koyunlarda ikili ve üçlü ovulasyon yaygındır. İlk ovulasyondan yaklaşık 2 saat sonra 

ikinci ve üçüncü ovulasyonlar meydana gelir (Pineda 1989b). 

Östrustan önceki günde bir veya daha çok folikül hızla gelişir. Böylelikle 

kandaki 17-β östradiol seviyesi 10-20 pg/ml‟e yükselir (Ward 1986b). Bu artış 

vaginanın skuamoz epitelinin kalınlaşması, servikal mukus oluşumu, vulvada kızarıklık 

ve kalınlaşma gibi fiziksel bazı değişikliklere sebep olur. Ancak, bunlar klinik anlamda 

önemli değildir. Östrusun asıl belirteci koyunun koça olan tepkisidir. Östrustaki bir 

koyun koça ilgi gösterir, skrotumu koklar ve çiftleşmek için koçun önünde durur 

(Jainudeen ve ark. 2000, Pineda 1989b, Ward 1986b). Kanda yükselen östradiol, 

hipotalamustan salınan GnRH ile birlikte hipofizden luteinleştirici hormon (LH) 

salınımını uyarır. Östrusun başlangıcından 10 saat sonra kandaki LH konsantrasyonu 80 

ng/ml‟e çıkarak pik yapar. Bunun ardından hem LH hem de östradiol konsantrasyonu 

hızla düşmeye başlar. LH pikinden 14 saat sonra ovulasyon şekillenir. Bu andan itibaren 

LH konsantrasyonu 2-3 ng/ml seviyelerinde kalır. LH pikiyle aynı anda FSH 

konsantrasyonu da 170 ng/ml civarında maksimum değerine ulaşır ve sonra hızla 

düşmeye başlar. Ancak, LH‟dan farklı olarak FSH ilkinden 24 saat sonra ikinci kez pik 

yapar. Sekizinci günden 12. güne kadar FSH yaklaşık 80ng/ml‟ ye çıkar. Bu değer, bir 

sonraki östrustan önce yavaş yavaş düşmeye başlar. FSH‟daki bu dalgalanmanın rolü 

tam olarak bilinmemektedir. Östrus boyunca progesteron hormonu <1ng/ml 

seviyelerinde kalır. Progesteron seviyesindeki bu tablo diöstrusun üçüncü gününe kadar 

devam eder (Pineda 1989b, Ward 1986b). 

2.1.3.3. Metöstrus 

Metöstrus, ovulasyondan sonra aktif bir corpus luteum oluşması için geçen 

süreyi içerir. Ovulasyonun olduğu bölgedeki granuloza ve teka interna hücreleri LH 

etkisiyle luteinleşmeye başlar. Bu da corpus luteumun oluşması demektir. Bu süreç 

yaklaşık iki gün devam eder (Kalkan ve Horoz 2005, Pineda 1989b). 

2.1.3.4. Diöstrus 

Diöstrus, corpus luteumun var olduğu dönemdir ve yaklaşık süresi 12-14 gündür 

(Kalkan ve Horoz 2005, Pineda 1989b, Şenünver ve ark. 1997). Üreme organları 

progesteron hormonu etkisi altındadır. Gebelik oluşması halinde implantasyon 

şekillenmesi için uterus mukozası kalınlaşır ve uterus bezleri sekresyona başlar (Yılmaz 
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1999). Gebelik şekillendiyse bu süreç gebeliğin sonuna kadar devam eder. Ancak 

gebelik şekillenmediyse 13. günde uterustan salgılanmaya başlanan Prostaglandin F2α 

(PGF2α) ovaryuma ulaşarak luteolitik etkisini gösterir ve corpus luteum hızla küçülür 

(Pineda 1986b, Stabenfeldt ve Edquist 1984). Dönem boyunca hakim olan progesteron 

hormonunun etkisinin ortadan kalkmasıyla hipotalamus ve hipofizdeki baskılayıcı etki 

de son bulur. Böylelikle hipotalamustan yeniden GnRH salınımı sonucu yeni bir siklus 

başlamış olur (Pineda 1989a). 

2.1.4. Koyunlarda Seksüel Senkronizasyon 

Hayvanlarda östrusun ve ovulasyonun istenilen zamanda gerçekleşmesi için 

yapılan işlemlere “seksüel senkronizasyon” adı verilir. Bu işlemler sayesinde, sürü 

içerisindeki tüm hayvanların östrusları aynı tarihte gerçekleştirilebilmekte, 

tohumlamalar istenilen tarihe denk getirilebilmekte, bir koyundan bir yıl içerisinde daha 

çok kuzu elde edilebilmekte ve doğumların aynı zamana denk getirilmesiyle 

işletmelerin planlaması daha iyi yapılabilmektedir (Alaçam 2005). Koyunlarda 

senkronizasyon, hormonel ve hormonel olmayan metotlarla uygulanabilmektedir. 

Hormonel olmayan metotlar arasında ısı-ışık ayarlaması, beslenmede yapılan 

değişiklikler ve koç katımı yer alır. Koyunlarda siklik aktivitenin başlangıcı gün ışığıyla 

doğrudan etkilidir (Godley ve ark. 1965, Hafez ve Hafez 2000b, Means ve ark. 1959; 

1960, Thibault ve ark. 1966). Gün ışığının ve ortam ısısının suni olarak azaltılması ile 

sonbahar-kış aylarındaki üreme sezonu bahar-yaz aylarına alınabilir (Alaçam 1993, 

Hafez ve Hafez 2000b). Sürüde koçun bulunması, dişide siklik aktiviteyi uyarmakta ve 

koç katımından 20-25 gün sonra ovulasyon gerçekleşmektedir (Roberts 1991c, Ünal 

1988). Bazı araştırmacılar, beslenme kalitesinin artırılmasıyla da ovarian aktivitenin 

artacağını, böylelikle olgun ve çok sayıda folikül salınımı olacağını bildirmişlerdir 

(Alaçam 1993, Tsakalof ve ark. 1977). Ancak, tüm bu hormonel olmayan uygulamalar 

kesin etkili olmayıp günümüzde daha pratik ve etkili olan hormonel yöntemler tercih 

edilmektedir. Bu amaçla progestagenler, östrojenler, PGF2α ve analogları, 

gonadotropinler, melatonin hormonu veya bunların kombinasyonları oral, parenteral, 

intravaginal veya subkutan implantlar şeklinde kullanılmaktadır (Alaçam 1993; 2005, 

Ünal 1988). Bunlar arasında progestagenler kullanımı en sık olandır. Genelde uygulama 

süresi hayvanın diöstrus süresi kadar olan progestagenler, bu süre boyunca hipofiz 

bezinden gonadotropin salgılanmasını engelleyerek östrus şekillenmesini önler. 
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Progestagen uygulamasını takiben PMSG uygulanması ile ovulasyon ve ikizlik oranı 

artırılmaktadır (Alaçam 1993; 2005). 

2.1.5. Gebelik Fizyolojisi 

Çiftlik hayvanlarında gebelik, fertilize ovumun hücresel bölünme dönemi olan 

“blastogenezis evresi”, farklılaşma ve organogenezisin gerçekleştiği “embriyogenezis 

evresi” ve metamorfozların yaşandığı “fötal gelişme evresi” olmak üzere üç dönemde 

incelenir (Güler 2005). 

Koyun yumurta hücresi, fertilizasyondan sonra 3-4 gün kadar fallopi tüpünde 

kalır ve daha sonra 8-16 blastomerden oluşmuş bir yapı olarak uterusa giriş yapar 

(Fitzpatrick 1986, Güler 2005, Pineda 1989b). Bu yapı uterusta bölünmelere devam 

eder ve morula aşamasına geçer. Ortada blastosel boşluğunun şekillenmesiyle oluşan 

yapı blastosit olarak adlandırılır. Blastositin iyice gerilmesiyle ve uterus proteazının 

etkisiyle zona pellucida yırtılır. Dışarıya sarkan blastositin dış yüzeyi olarak bilinen 

trofoblast, PGF2α‟yı inhibe eden aktif interferonları (IFN) üretir. Böylelikle corpus 

luteumun regresyonu önlenmiş olur (Güler 2005). Progesteron, başlangıçta gebelik 

corpus luteumu tarafından salgılanır. Ancak plasentasyonun şekillenmesiyle bu görev 

plasentaya geçer (Fitzpatrick 1986, Roberts 1991a).  

Koyunlarda gebeliğin 12-17. gününden itibaren embriyonik dönem başlar. Bir 

önceki dönemde oluşan trofoblast yavaş yavaş endometriuma tutunur. Canlıya ait bazı 

doku, organ ve sistemler şekillenmeye başlar. Beslenme yetersizliği, ortam ısısının 

yüksekliği ve bazı infeksiyöz etkenler embriyonik ölümlere neden olabilir (Güler 2005, 

Roberts 1991a). Bu dönemde membranlarda hızlı bir gelişme ve sıvılarda artış 

olmaktadır (Fitzpatrick 1986).  

Gebeliğin son dönemi büyüme ve fötal yapıdaki değişiklerle karakterize olan 

fötal gelişme dönemidir. Koyunlarda bu dönem gebeliğin 32-34. günlerinden itibaren 

başlar ve doğuma kadar devam eder (Güler 2005, Roberts 1991a). Embriyolojik 

dönemde şekillenen doku, organ ve sistemlere ait başkalaşım ve gelişmeler fötal 

gelişme döneminde meydana gelir. Yine bu dönemde caruncula ve cotyledonlar fötus 

için besin sağlamak amacıyla genişler ve gelişirler (Roberts 1991a). Fötal ossifikasyona 

50. günden itibaren rastlanırken, fötal ağırlık gebeliğin son ayında iki katına çıkar 

(Fitzpatrick 1986, Güler 2005). 
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Koyunlarda gebelik süresi ortalama 148 gün (140-159 gün) olarak bilinmektedir 

(Güler 2005, Pineda 1989b). Bu süre ırka, beslenme düzeyine ve çevresel faktörlere 

bağlı olarak değişebilir. Merinos gibi gelişimi yavaş olan ırklarda gebeliğin süresi 

uzayabilirken, düşük kalitede beslenen koyunlarda ve ikiz gebeliklerde bu süre 

kısalabilir (Pineda 1989b).  

2.1.6. Plasenta 

Tüm memeliler intrauterin yaşamları boyunca besin kaynaklarını plasenta 

yoluyla anneden alırlar. Erken embriyonik dönemde yolk sac ve amniotic chorion, 

primitif plasenta olarak rol alırlar. Gebeliğin ilk ayından itibaren blastosit endometriuma 

ve fötal membrana tutunmuş olur. Fötus intrauterin yaşam boyunca içten dışa doğru 

amnion, allantois ve chorion ile sarılıdır. Bu yavru zarları plasentanın oluşumunda rol 

alırlar (Güler 2005, Roberts 1991a). Plasenta, villi chorialislerin dağılımına, fötal ve 

maternal kanlar arasındaki doku katmanlarına ve doğum sırasındaki maternal doku 

kaybına göre sınıflandırılır. Buna göre koyunlardaki plasenta cotyledoner, 

epiteliyokoryal, adesiduata tiptedir. Koyun, inek gibi ruminantlarda maternal 

plasentanın bir kısmı (endometriyal carunculalar) ile allantois chorionun bir kısmı 

(cotyledonlar) birbirine sıkıca bağlanarak plasentomları oluştururlar. Plasentomlar 

plasental fonksiyona sahiptirler ve sayıları koyunlarda ortalama 90 (60-100) adettir 

(Pineda 1989b). 

Koyunlarda endotelyum, bağ doku, endometriumun epitelyumu, trofoblast 

(chorion), mezenşim doku ve fötal dokunun endotelyumu, fötal ve maternal kanı 

birbirinden ayırır. Bu dokular arasındaki alışverişte bazı transport mekanizmaları rol 

oynamaktadır (Roberts 1991a).  

2.2. Koyun ve Kuzularda Doğum Öncesi ve Sonrası Dönem Problemleri 

Koyunlarda gebelik sırasında en sık rastlanılan problemlerden biri fötusun 

gebelik süresi tamamlanmadan ölü veya canlı olarak uterustan çıkarılması olarak 

tanımlanan abort olgusudur. Koyunlarda gebeliğin 130. gününden önce gerçekleşen 

doğumlar abort olarak kabul edilmektedir (Şenünver ve Kılıçarslan 2005). Abortun 

etiyolojisi infeksiyöz ve infeksiyöz olmayan sebepler altında incelenmektedir. Hayvan 

saldırısı, trafik kazası, uygunsuz koşullarda gerçekleştirilen nakiller ve kırkım gibi stres 

faktörleri fötal glikokortikoidlerin salınımına sebep olarak corpus luteumun luteolizisine 

ve dolayısıyla aborta sebep olabilir. Progesteron yetersizliği, gebelik sırasında östrojen 
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ve prostaglandin uygulaması, kortizol ve  ACTH fazlalıkları gibi hormonel 

dengesizliklerde de corpus luteum üzerinde direk veya dolaylı yolla luteolitik etki 

oluşur ve abort şekillenebilir. Gebeliğin ilk 100 gününde enerji ve proteinden yetersiz 

beslenme sonucu plasental gelişim ve carunculalara tutunma olumsuz etkilenir ve bu 

durum fötal mumifikasyon ve zayıf yavruların doğmasıyla sonuçlanabilir. Gebeliğin 

100. gününden sonra yetersiz beslenme ise fötal gelişimin durmasına ve yetersiz enerji 

rezervine sahip yavruların doğmasına sebep olabilir. Gebelik boyunca koyunlara tuz 

serbest olarak verilmelidir. Aksi takdirde iyot yetmezliğine bağlı olarak guatr 

şekillenmekte ve bu da abortlara sebep olabilmektedir. Şalgam ve üzüm posası ile 

beslenen sürülerde bu gıdaların içerdiği syanogenik glikozitlerin guatrojenik olması iyot 

yetmezliğinin gelişimini sağlar. Doğan kuzularda tiroid bezi hiperplaziktir, yavru 

zayıftır ve çoğunlukla yapağıdan yoksundur. Özellikle gebeliğin son dönemlerinde akut 

bakır toksisitesinden kaynaklanan abortlara rastlanır. Bu durumda koyunda hematüri ve 

mukoz membranlarda sarılık gözlenir. Rasyonda bakır yetmezliğinin olduğu durumlarda 

ise kuzularda enzootik ataksi denilen, parezis veya paraliz ile seyreden geri dönüşümsüz 

tablo gözlenebilir. Gebelik sırasında rasyonda miktarına dikkat edilmesi gereken bir 

diğer madde ise selenyumdur. Selenyum yetmezliğinde erken embriyonik ölümler, 

abort, uzayan güç doğumlar ve kuzularda beyaz kas hastalığı görülebilir. Gebe koyunun 

A vitamininden noksan beslenmesi sonucu yine erken doğum, abort, zayıf, kör ve 

malforme yavrular görülebilir. Koyunlarda infeksiyöz abort, infeksiyöz olmayan abort 

olgularına nazaran daha sık görülmektedir. Bu tür abort olgularına sebep olan 

infeksiyöz etkenler arasında Brucellosis (Brucella ovis), Vibriosis (Campylobacter fetus 

subsp. fetus), Toxoplasmosis (Toxoplasma gondii), Border hastalığı, Chlamydia psittaci, 

Campylobacter jejuni,  Leptospira interrogans, Listeria monocytogenes, Salmonella 

spp., Cache Valley virüsü, Coxiella burnetti, mikotik etkenler ve üreoplasma 

sıralanabilir (Fielden 1986, Menzies ve Miller 1997, Şenünver ve Kılıçarslan 2005). 

Zamanında gerçekleşmeyen, yardımsız sonlanamayan, annenin veya yavrunun 

hayatının tehlikeye girdiği doğumlar güç doğum olarak adlandırılırlar. Koyunlarda 

görülme oranı düşük olmasına rağmen güç doğum sebebiyle ölüm görülme oranı 

yüksektir (Apaydın 2005). Fötusun boyutu ile maternal kanal arasındaki oransızlık ve 

fötusa ait pozisyon ve presentasyon bozuklukları başta olmak üzere, ikizlik, annede 

inguinal fıtık, çift uterus, vagina, vulva ve uterus hipoplazisi gibi kalıtsal bozukluklar, 

fötal anomaliler, torsiyo uteri, deviatio uteri veya hernia uteri olguları, uterus tembelliği, 
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vulva ve vagina darlığı ve annenin gelişimini henüz tamamlayamamış olması gibi 

durumlar güç doğuma sebep olabilirler (Apaydın 2005, Haughey 1986a). Güç doğum 

sırasında fötusta hipoksi, anne veya yavruda travmatik hasarlar şekillenebilir. Annede 

oluşan depresif etki doğumdan sonraki maternal davranışı etkileyerek neonatal yaşama 

yansıyabilir (Haughey 1986a).  

Koyunlarda doğum sırasında travma, laserasyon (doku yırtılması) ve bunlara 

bağlı hemorajiler, perineal sinirde oluşabilecek hasarlar sonucu perineal paralizler, 

uterus, cervix, vagina ve/veya perineum yırtıkları ve genelde doğumdan hemen sonra 

şekillenen prolapsus vagina veya prolapsus uteri görülebilir (Roberts 1991b). Prolapsus 

vagina ve prolapsus uteri olguları daha çok çoklu gebelikler, güçlü ıkınmalar ve güç 

doğuma yardım sırasında yavruyu fazla çekme sonucu şekillenir. Uzun mezometriuma 

sahip hayvanlarda ve östrojenden zengin yemlerle (kırmızı yonca, alfa alfa gibi 

fitoöstrojenler) uzun süre  beslenen hayvanlarda vaginayı ve uterusu destekleyen 

dokuların gevşemesiyle bu olgunun görülme oranı artar. Prolabe olan dokunun 

mukozası kir, kan ve dışkıyla bulaşık olabilir. Üzerinden 4-6 saaten fazla zaman geçmiş 

olgularda ödem dikkati çeker. Olgunun tedavisi ne kadar gecikirse prognoz da o kadar 

zayıflar (Menzies ve Bailey 1997, Öcal 2005b, Robersts 1991b). 

 Koyunlarda yavru zarları doğum sonrası 1-2 saat içinde atılır, uterusun 

involüsyonu ise postpartum 35. günde tamamlanmış olur (Öcal 2005a). Yavru zarlarının 

fizyolojik süre içinde atılamaması “retensiyo sekundinarum” olarak tanımlanır. Ancak 

12-24 saate kadar olan gecikmeler normal karşılanmaktadır (Alan 2005). Yavru 

zarlarının atılması için föto-maternal dokunun birbirinden ayrılması gerekmektedir. 

Retensiyo sekundinarum, fötal cotyledon villilerinin maternal kriptlerden kopmasında 

meydana gelen aksamalardan dolayı şekillenir. Brusellozis, Tüberkülozis gibi 

infeksiyonlar, uterus inertiası ve atoniye sebep olan  hastalıklar, düşük miktarda 

Vitamin A ve karoten alımı hastalığa karşı predispozisyonu artırmaktadır (Alan 2005, 

Roberts 1991b). 

 Doğumdan sonraki 1-10 gün içerisinde uterus atonisi veya inertiası, amfizemli 

fötus, fötal anasarka, gigantizm, ikizlik, yavru zarlarının ödemi, retentio secundinarum 

gibi tabloların sonucu olarak puerperal akut (septik) metritis şekillenebilir. Genelde 

Pseudomonas aeruginosa, Corynebacterium pyogenes, Staphylococcus sp. ve 

Streptococcus sp. enfeksiyonları sonucu kırmızı, kötü kokulu, sulu kıvamda uterus 
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akıntısı, 40˚C‟nin üzerinde rektal ısı, pemi ve eklemlerde şişlik ve sertlikle seyreden 

artrit tablosu gözlenir (Alan 2005, Jackson 2004, Roberts 1991b). 

 Her hayvanda olduğu gibi koyunlarda da laktasyon dönemine ilişkin bazı 

problemler yaşanabilir. Bu problemler başlıca agalaksia (memelerden sekretin 

gelmemesi), meme başı bozuklukları, meme derisinin hastalıkları ve mastitistir (Jackson 

ve Cockcroft 2002). Mastitisin subakut ve kronik formları yaygındır. Ancak bu 

hastalığın akut formu klinik anlamda önem taşımaktadır. Koyunlarda mastitisten daha 

çok E. coli, S. aureus, S. agalactiae, P. hemolytica ve Mycobacterium‟lar sorumludur. 

İnfeksiyöz etkenler emme sırasında kuzunun meme başında oluşturduğu travmatik 

alanlardan meme lobuna geçerek bölgede infeksiyon oluşumuna sebep olurlar. Mastitis, 

memeden sulu, bazen kahverengimsi kanlı sekret gelmesi, meme lobunda ödem ve 

bazen gangren oluşumuyla kendini belli eder (Jackson ve Cockcroft 2002, Ogilvie 

1998). 

İntrauterin yaşamdan dış çevreye uyum  sağlayabilmek yeni doğan bir kuzu için 

gerçek bir mücadeledir. Bu mücadelede, yavrunun ve annenin doğum sonrası 

davranışları ile kuzunun fiziksel durumu önemli bir role sahiptir. Kuzu doğumdan sonra 

mümkün olduğunca erken sürede meme başını arayıp bulmalıdır. Anne ve yavru 

arasındaki iletişim de yavrunun bir an önce kolostrum alabilmesi açısından önemlidir. 

Bunun için kuzu ve anne doğumdan sonra bir arada kalmalıdır. Fötal sıvıların çekiciliği 

annenin yavrusunu yalamasını sağlar. Bu davranış yavrunun kurumasını, 

temizlenmesini ve uyarılmasını sağlamakla birlikte annenin yavrusunun kokusunu 

tanımasına ve aralarındaki bağın güçlenmesine sebep olmaktadır (Nowak ve Poindron 

2006, Poindron ve Le Neindre 1980). Bu aktivite ilk doğumunu yapan tecrübesiz 

annelerde ve güç doğum stresini yaşamış annelerde biraz gecikebilir (Arnold ve Morgan 

1978, Poindron ve Le Neindre 1980).  

Doğum sonrası maternal davranışlar kadar gebelik sırasında annenin beslenmesi 

de kuzunun doğum ağırlığı ve hayatta kalma oranı üzerine dolaylı bir etkiye sahiptir 

(Haughey 1986b). Bir canlının doğum sırasındaki ve çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlığı, 

yavrunun büyüme hızının ve annenin üretim gücünün değerlendirilmesinde 

kullanılabilecek kriterlerdir. İntrauterin yaşamda fötusun büyümesi cinsiyet, ırk, doğum 

tipi, doğum yılı ve mevsimi, annenin kilosu, bakımı, beslenmesi ve yaşı ile bağıntılıdır 

(Akçapınar ve Özbeyaz 1999, Akçapınar 2000, Doğan ve Doğan 2005). Yapılan bir 
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araştırmada (Oğan ve ark. 1994), genç koyunların kuzularında doğum ağırlığının daha 

az olduğu, 3,5-4 yaşındaki koyunlara ait kuzularda ise doğum ağırlığının en yüksek 

ortalamaya ulaştığı tespit edilmiştir. Zayıf yavrularda meme başını bulma ve emme 

aktivitesi diğer yavrulara göre daha azdır. Bu durum yetersiz kolostrum alımını 

beraberinde getireceği için sütten kesilme öncesi periyotta yaşanan mortalite oranını 

büyük ölçüde etkilemektedir  (Bekele ve ark 1992, Chaarani ve ark. 1991, Poindron ve 

Le Neindre 1980). İri kuzular ise güç doğum görülme riskini arttırabilir (Haughey 

1986b).  

Kuzu ölümleri, doğum sırasında ve neonatal dönemde meydana gelen ölümler 

şeklinde gruplandırılabilir. Özellikle güç doğumlarda doğum sırasında veya doğumdan 

hemen sonra travma ve hipoksiye bağlı kuzu ölümleri görülebilir. Bu kuzuların 

nekropsisinde subdural, subaraknoid ve ekstradural alanlar ile kafatası ve spinal kord 

alanlarında hemorajik lezyonlara rastlanır. Bu hemorajiler yavrunun merkezi sinir 

sistemindeki nöral elementlere zarar vererek yaşamsal fonksiyonların durmasına sebep 

olurlar (Haughey 1986b). Doğum ve sütten kesilme periyodu arasındaki mortalite 

sebepleri ise çoğunlukla pnömoni, hipotermi, starvasyon, annenin ilgisizliği ve neonatal 

diyare kompleksidir (Gama ve ark. 1991, Green ve Morgan 1993, Haughey 1986b, Held 

2000, Mandal ve ark. 2007, Mason 2003).  

Kuzularda normal vücut ısısı 39-40ºC‟dir ve ısı kaybının ısı üretimini geçtiği 

durumlarda hipotermi şekillenir. Soğuk, nemli ve rüzgarlı havalarda primer, 

beslenmenin ve tükenmiş olan enerji kaynaklarının yenilenmesini engelleyen veya 

termojenik yeteneği bozan durumlarda ise sekunder hipotermi oluşur. Hipotermik 

kuzular titreyerek esmer yağ katabolizmasını ve periferal vazokonstrüksiyonu artırırlar 

ve böylelikle  vücut ısılarını dengelemeye çalışırlar (Haughey 1986b). Çok az miktarda 

enerji rezervi ile doğan kuzular kolostrum alamadıkları takdirde ısı üretimi için gerekli 

olan enerjiyi temin edemezler ve sahip oldukları kısıtlı enerji rezervlerini çok kısa 

sürede tüketirler. Güç doğum, doğum ve ilk kolostrum alımı arasındaki sürenin uzun 

olması, kuzunun zayıf doğması ve doğumdan sonra ıslak kalması gibi durumlar yeni 

doğan kuzuda ısı üretimi ve ısı kaybı dengesini etkilemektedir. Hipotermik kuzularda 

ağız mukozası soğuktur ve zamanla bu kuzularda hipoglisemi şekillenir. (Held 2000, 

Mason 2003). Prognozun oldukça zayıf olduğu bu hayvanların nekropsisinde ön ve arka 
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bacakların distal bölgesi ile kuyrukta yaklaşık 5 mm çaplı ödem, adrenal kortekste 

hipertrofi ve fokal hemoraji bulguları gözlenir (Haughey 1986b). 

Yeni doğan kuzular özellikle yetersiz kolostrum alımında infeksiyöz etkenlere 

oldukça duyarlı olurlar. Bu infeksiyöz etkenler, umbilikal bölgede gangren ve lokalize 

veya generalize serofibrinöz peritonitis ile seyreden Clostridium sp. ; pnömoni ile 

birlikte lokalize veya generalize serofibrinöz peritonitis ile seyreden Pasteurella 

haemolytica; çoğunlukla karaciğer, böbrek, kalp, akciğer, kas ve eklemlerde irinli 

odaklar oluşturan Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., Corynebacterium sp., 

Fusobacterium necrophorum ve  Haemophilus somnus; polisinovitis oluşumuna yol 

açan Erysipelothrix insidiosa ve Chlamydia sp.; enteritis, polisinovitis, septisemi ve 

leptomeningitis ile karakterize Eshericia coli‟dir (Haughey 1986b). Sıklıkla karşılaşılan 

E.coli infeksiyonunun klinik belirtileri doğumdan sonraki 12-24. saatlerde başlar. Bu 

kuzularda halsizlik, meme emmeye karşı isteksizlik, kuyruğun ve arka bacakların ıslak 

ve dışkıyla bulaşık olması gibi semptomlar gözlenir. Elektrolit ve sıvı kaybı nedeniyle 

kısa sürede dehidrasyon ve hipotermi şekillenir ve uygun müdahalenin yapılmadığı 

durumlar ölümle sonuçlanır (Held 2000).  

Normalin üzerinde ısıya sahip bir ortamda doğan ve barındırılan kuzularda 

hipertermi ve emme becerisindeki bozukluktan dolayı dehidrasyon görülür. Böyle 

kuzuların nekropsisinde dehidrasyonla bağıntılı bulgular, boş sindirim kanalı ve şiddetli 

leptomeningeal tıkanıklık gözlenir (Haughey 1986b).  

Mandal ve ark. (2007) Muzaffarnagari koyunlarında yaptıkları bir çalışmada 

erkek kuzularda üç ay ve sonrası görülen mortalite oranının dişilere göre daha fazla 

olduğunu, kuzunun doğum sezonunun ve tekli ya da çoğul gebeliklerin mortalite oranını 

etkilemediğini, kuzularda doğum ağırlığının ve koyunlarda doğum sırasındaki vücut 

ağırlığının mortalite üzerine P<0,01 oranında etkili olduğunu tespit etmişlerdir.  

2.3. Ruminantlarda Ġmmunite 

2.3.1. Aktif ve Pasif Ġmmunite 

 Vücuda kendiliğinden giren veya verilen tüm yabancı substanslara 

(mikroorganizma, protein, toksin, polisakkarit, vs.) karşı vücudun genel ve özel 

savunma mekanizmalarıyla birlikte kendini koruması ve zararlı maddeyi elimine etmesi 

bağışıklık olarak isimlendirilmektedir (Arda 1994a). Canlının yapısal ve kalıtsal 
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özellikleriyle alakalı olarak substanslara karşı gösterdiği direnç “doğal bağışıklık”, 

intrauterin yaşamda veya doğumdan sonra karşılaşılan substansların oluşturduğu 

uyarımlar sonucu oluşan direnç ise “edinsel bağışıklık” olarak tanımlanır. Edinsel 

bağışıklık, aktif ve pasif bağışıklık başlıkları altında incelenir. Canlı, söz konusu 

mikroorganizmayla bizzat karşı karşıya geldiğinde (doğal aktif bağışıklık) veya kontrol 

amaçlı olarak canlıya bu mikroorganizmalar uygulandığında (yapay aktif bağışıklık) 

zamanla bu etkene karşı “aktif edinsel bağışıklık” şekillenir. Daha önceden oluşan 

antikorların bir başka alıcıya transferiyle ise “pasif  edinsel bağışıklık” meydana gelir 

(Arda 1994a, Brambell 1958, Kuby 1994, Selk 1998). Pasif bağışıklık için verilen 

antikorların katabolizma oranlarının yüksek olması, etkilerinin kısa süreli olmasına 

sebep olur. Yeni doğan bir kuzunun yaşam mücadelesinde önemli role sahip olan pasif 

bağışıklık üç tarzda oluşturulur; 

 Doğal BağıĢıklık: Bu tarz bağışıklıkta bir canlıya ait antikorlar plasenta, 

kolostrum ve yumurta aracılığıyla yavruya aktarılırlar. İnsan, maymun, köpek ve tavşan 

gibi canlılarda prenatal dönemde maternal dolaşımda bulunan antikorlar (özellikle IgG) 

plasenta aracılığı ile yavruya aktarılırlar. Bu durum ancak maternal dolaşım ile fötal 

dolaşım arasındaki epitelin tek katlı olduğu durumlarda gerçekleşebilir (Arda 1994a, 

Roberts 1991a). Maternal ve fötal dolaşımın çok katlı olduğu epitel tabakayla ayrıldığı 

plasenta tipine (epitelyokoriyal plasenta) sahip inek, koyun, keçi, kısrak ve domuz gibi 

hayvanlarda ise plasental yolla antikor transferi olmaz. Bu hayvan türlerinde maternal 

antikorların yavruya geçişi kolostrum vasıtasıyla olmaktadır (Arda 1994a, Brambell 

1958, Bush ve Staley 1980, Gilbert ve ark. 1988, Güler 2005, Roberts 1991a). Kanatlı 

hayvanlarda ise anneden yavruya antikor aktarımı yumurta ile sağlanır (Arda 1994a). 

 Yapay BağıĢıklık: Daha önce belirli bazı hastalıklara karşı bağışıklığın 

şekillendiği canlılardan elde edilen immun serumların tedavi veya koruma amaçlı olarak 

bir başka canlıya aktarılmasıyla elde edilen bağışıklık türüdür. Genelde kısa süreli etki 

göstermesine karşılık bu süre, verilen antikorun türüne ve miktarına bağlı olarak 

değişebilmektedir (Arda 1994a). 

 Adoptif BağıĢıklık: Aktif hücresel bağışıklığa sahip bir canlıdan alınan 

lenfositlerin, duyarlı fertlere verilmesiyle elde edilen bağışıklık türüdür. Bir diğer 

canlıya aktarılan B hücreleri, alıcının vücudunda bir antijenle karşılaştıkları anda aktive 

olurlar ve plasma hücrelerine dönüşerek antikor sentezlerler (Arda 1994a).  
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2.3.2. Ġmmun Sistem   

 Timus, memelilerde kemik iliği, kanatlılarda bursa fabricius gibi primer 

(merkezi) yapılar ile lenf düğümleri, dalak gibi sekunder (periferal) yapılar immun 

sistemde görev alan organları, bu organlarda yer alan lenfositler (B ve T lenfositler), 

öldürücü hücreler (sitotoksik T hücreleri, doğal öldürücü hücreler, lenfokinle aktive 

olan öldürücü hücreler), mononükleer hücreler (monosit ve makrofajlar), 

polimorfnükleer hücreler (PNL) (granülositler, nötrofiller, eosinofiller, bazofiller), mast 

hücreleri ve trombositler ise immun sistemde rol alan hücreleri oluşturmaktadırlar (Arda 

1994e, Özbal 1994). 

 İmmunglobulinler, antijenik uyarımlardan sonra plasma hücreleri tarafından 

sentezlenen ve antijenle birleşerek bir reaksiyon oluşturan moleküllerdir. Protein yapıda 

olmaları, vücut sıvılarında tespitlerini kolaylaştırmaktadır. İmmunglobulinler, fiziksel, 

kimyasal, biyolojik ve antijenik özelliklerine göre IgA, IgD, IgE, IgG ve IgM olmak 

üzere beş sınıfta incelenirler. Bunlardan IgD maymun, fare ve insan dışındaki canlıların 

vücudunda bulunmaz (Arda 1994b). IgG, farklı elektroforetik hareketleri yönünden 

IgG1 ve IgG2 alt sınıflarına ayrılır (Campbell ve ark. 1977). IgG2, IgM ve IgA da 

kolostrumda identifiye edilmiş olmakla beraber IgG1 süt kanalı sekretlerinde 

predominant olarak bulunan immunglobulin tipidir (Al-Sabbagh ve ark. 1998, Butler 

1969, Heimer ve ark. 1969). Koyun kolostrumu ve serumu yaklaşık olarak %92 

oranında IgG, %6 oranında IgA ve %2 oranında IgM içermektedir. IgA, IgM ve IgG2 

kolostrumda sadece doğumu takip eden ilk günde belirgin olup 12. günden sonra 

tamamen kaybolurlar. IgG1 de postpartum 60. günden itibaren sütte eseri miktarlarda 

bulunur (Campbell ve ark. 1977, Larson ve ark. 1974, Smith ve ark. 1975, Tizard 

1992a).  

 IgG molekülü yaklaşık 446 aminoasit ve 50.000 molekül ağırlığına sahip iki     

γ-ağır zincirinin iki hafif zincire bağlanmasıyla oluşur. Tüm IgG alt sınıflarında 

karbonhidrat kalıntıları bulunur. Bu da IgG‟yi bir glikoprotein yapar. Serum ve 

kolostrumdaki primer immunglobulin olan IgG‟nin savunma mekanizmasındaki rolü 

oldukça önemlidir. IgG, bivalent yapısından dolayı iki antijeni birden bağlayabilir. İki 

bakteriyle köprü kurarak aglütinasyon reaksiyonuna katılabilir veya immun kompleks 

oluşturabilir (Aalund ve ark. 1971, Gershwin 1990).  
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2.3.3. Prenatal Ġmmun Sistemin GeliĢimi 

Tüm memelilerde immun sistem gebeliğin erken döneminden itibaren gelişmeye 

başlar. Fötus gelişirken immun sistem, hücrelerin belirmesi ve özelleşmesine kadar 

birçok değişikliğe uğrar. MHC (Major histocompatibility complex) sınıf I pozitif 

hücreler 19. , MHC sınıf II pozitif hücreler  25. , timus ve lenf nodülleri 35. ve 50.  , 

kemik iliği ve dalak 55. ve Payer plakları 75. günden itibaren belirirler (Arda 1994d, 

Diker 2005, Tizard 1992b). Fötal kuzu ve buzağılarda primordiyal timus ve lenf 

nodülleri epiteliyal bir kiriş rolü görürler (Cortese 2009, Tizard 1992b). Vücut ağırlığına 

bağlı olarak gebeliğin ortasından sonra fötusa ait timus maksimum büyüklüğüne ulaşır 

ve doğumdan sonra hızla küçülmeye başlar. Timus içinde infiltre olan hücrelerin 

gelişim ve farklılaşmalarının bir kısmı gebelik sırasında şekillenirken bir kısmı da 

doğumdan sonra lenfoid organlarda olmaktadır. Buna göre B hücreleri fötal kemik 

iliğinde gelişip farklılaşmaktadır (Cortese 2009). Fötusa ait periferal kanda lenfositler 

gebeliğin 32. gününden, T-lenfositler ise 35. gününden  itibaren gözlenirler (Arda 

1994d, Diker 2005, Tizard 1992b). 

Gebeliğin ikinci yarısı boyunca dalak ve lenf nodüllerinin gelişmesinin ardından 

koyun fötusu belirli miktarda immunglobulin üretir. Bu immunglobulinler IgM ve IgG 

sınıflarındandır. Ancak fötus serumundaki bu immunglobulinler varlıklarını fötal 

yaşamın geç dönemlerine kadar sürdüremezler (Prendergast ve ark. 1969, Silverstein ve 

ark. 1963, Tizard 1992b). Fötusun antijenlere cevap verebilme yeteneği lenfoid 

organların şekillenmesinin ardından hızla gelişir. Fötal yaşamda immun sistem bazı 

antijenik uyarımlara yanıt verebilmektedir ancak T ve B lenfositlerin sayısının az olması 

oluşan humoral yanıtın oldukça zayıf olmasına yol açmaktadır (Arda 1994d). Fahey 

(1974), gebeliğin 80. gününden sonra antijen enjekte edilen fötusta IgG sentezlendiğini 

ancak bunun immunizasyon için yeterli olmadığını tespit etmiştir. 

İmmun sistemin uyarılmasıyla B lenfositlerde bir aktivasyon şekillenmektedir. 

Bu aktivasyon ile B lenfositler antikor sentezleyen plasma hücrelerine dönüşürler.        

T lenfositler de makrofaj ve sitokinler yardımıyla aktive olurlar ve hücresel bağışıklıkta 

rol alan alt populasyonlara dönüşerek sitokin sentezlerler (Arda 1994d). 
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2.3.4. Neonatal Ġmmun Sistemin GeliĢimi 

Ruminantlarda epitelyokoriyal plasentanın maternal antikorlara karşı geçirgen 

olmayışı, yeni doğan yavrunun dünyaya immunglobulinden yoksun, yani 

agamaglobulinemik, veya çok az miktarda immunglobuline sahip, yani 

hipogamaglobulinemik olarak doğmasına sebep olur (Altıner ve ark. 2005, Brambell 

1958, Campbell ve ark. 1977, Cortese 2009, Neto ve ark. 2004, Tizard 1992b, Zarrilli 

ve ark. 2003). Bu yüzden yeni doğan ruminant yavruları kendi immun sistemleri 

gelişene kadar pasif immunite için kolostrumdan absorbe edecekleri immunglobulinlere 

muhtaçtırlar. Ancak kolostrumla alınan bu immunglobulinlerin  kan dolaşımına geçişi 

sınırlı sürelerde gerçekleşmektedir. Kuzunun ince barsakları maternal antikor 

absorpsiyonu ile ilgili yeteneklerini doğumdan sonraki 24-48 saat içerisinde yitirmeye 

başlar (Brambell 1958, Campbell 1977, Gilbert ve ark. 1988, Khan ve Khan 1991, 

Matte ve ark. 1982, Stott ve ark. 1979, Tizard 1992b). Neonatlarda intestinal duvarın 

makromoleküllere karşı geçirgenliğinin bitişi “sonlanma zamanı” olarak isimlendirilir 

(Lecce ve Morgan 1962, Selk 1998). 

2.3.4.1.Kolostrumun Emilim Mekanizması  

Kolostral emilim, kolostrumdaki maddelerin barsak lumeninden kana geçişi 

olarak tanımlanmaktadır. Yeni doğan canlı, kolostrumu emerek intestinal kanala aktarır. 

Kuzular doğum sonrası 48 saat içinde farklı türlere ait antitoksinler, polivinilpirolidon 

(P.V.P.), sığır kolostral proteinleri ve yumurta proteinleri gibi maddeleri absorbe 

edebilmektedirler (Lecce ve Morgan 1962). Proteinler neonatların intestinal 

epitelyumuna, epitel hücrelerin uç kısmına yerleşmiş tubulo-veziküler sistem 

aracılığıyla girerler. Buradan da barsak lenf kanalları ve intestinal kapillar damarlara 

geçiş yaparlar. Böylelikle emilen bu protein yapıdaki immunglobulinler kan dolaşımına 

geçmiş ve yeni doğan canlı, maternal immunglobulin transfüzyonunu tamamlamış olur. 

Ancak her evcil hayvanda bu durum seçiciliğe ve intestinal permeabiliteye göre 

değişmektedir. Ruminantların barsakları seçici olmayan geçirgenliğe sahiptir ve bu 

yüzden tüm immunglobulin izotiplerini emebilirler (Brambell 1958, Bush ve Staley 

1980, Simpson-Morgan ve Smeaton 1972, Veress ve Baintner 1970, Tizard 1992b). 
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2.3.4.2. Sonlanma Zamanını Etkileyen Faktörler 

İmmunglobulinler barsak enzimlerinin sindirimine karşı oldukça dirençlidirler. 

Bu direncin şekillenmesinde kolostrumda bulunan tripsin inhibitörü de rol almaktadır 

(Selk 1998). Sonlanma zamanı IgG için ortalama 26,4 ; IgM için 25 ; IgA için ise 26 

saat olarak belirlenmiştir. Ancak yeni doğan yavrunun kolostrumu ilk alım zamanı ile 

sonlanma zamanının etkilenebildiği de tespit edilmiştir. Alınan kolostrum miktarının ise 

sonlanma zamanı üzerine etkisi olmadığı bildirilmiştir (Stott ve ark. 1979).  

2.3.4.3. Pasif Transfer Yetmezliği 

Agamaglobulinemik veya hipogamaglobulinemik olarak doğan ruminant 

yavrularının immun transferde yaşayacakları herhangi bir aksaklığın pasif transfer 

yetmezliğin  şekillenmesine sebep olduğu, yavrunun nötropenik duruma geldiği ve az 

miktardaki nötrofillerin fagositoz yeteneklerinin de zayıf olduğu bildirilmiştir. Yavruda 

savunma mekanizmasının gelişememesi sebebiyle sindirim ve solunum yolu 

enfeksiyonları, enerji kaynaklarının tükenmesi sebebiyle de hipotermi şekillendiği ve 

sonuçta ölüm oluştuğu vurgulanmıştır (Ahmad ve ark. 2000, Kehoe ve ark. 2005, Stott 

ve ark. 1979, Tizard 1992b). 

Pasif transfer yetmezliğine sebep olabilecek üç ana sebep vardır. Bunlardan ilki 

kolostrum kalitesinin zayıf olmasıdır. İçeriğindeki IgG konsantrasyonu düşük olan 

kolostrumun alınması pasif transferin yetersiz olmasına sebep olur. FPT 

şekillenmesinde diğer bir sebep de yetersiz miktarda kolostrum alımıdır. Bu durum 

genellikle çoklu doğumlarda meydana gelir. Çünkü yavru sayısı ile üretilen kolostrum 

miktarı arasında bir orantı yoktur. Bununla birlikte zayıf annelik davranışları, yavrunun 

zayıf doğması, meme başındaki veya yavrunun çenesindeki fiziksel problemler ve 

yavrunun zayıf emme gücü kolostrumun yeterli düzeyde alınamamasına sebep olur. 

İntestinal emilim bozuklukları da pasif transfer yetmezliği ile sonuçlanabilir. Bu, tüm 

türlerde en sık rastlanan durumdur. Sonlanma zamanı göz önüne alındığında 

kolostrumun geç alınması, emilimin zayıf olmasına ve dolayısıyla pasif transfer 

yetmezliği şekillenmesine yol açacaktır (Kehoe ve ark. 2005, Stott ve ark. 1979, Tizard 

1992b). 
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2.3.5. Kolostrum  

Doğum sonrası meme bezlerinden salgılanan ilk sekrete “kolostrum” adı verilir 

(Cortese 2009, Pattinson ve ark. 1995). Kolostrum renk ve bileşim bakımından 

karşılaştırıldığında normal sütten farklılık gösterir. İkinci ve sekizinci sağımlar 

arasındaki sütün yapısı giderek normal süte dönüşür ve bu aradaki sekret transit süt 

olarak adlandırılır. Yaklaşık 72 saat içinde kolostrum normal süte dönüşür (Campana ve 

Baumrucker 1995).  

Kolostrum, pasif immunizasyonu sağlamak, gastrointestinal kanalın gelişimine 

katkıda bulunmak, endokrin ve metabolik sistemleri etkilemek ve yavrunun 

hipotermiden korunması için ihtiyacı olan ısı üretimine enerji kaynağı sağlamak gibi 

hayati rollere sahiptir (Burrin ve ark. 1995, Mazzone 1997, Rauprich ve ark. 2000). 

Ayrıca kuzunun barsağından mekonyumun uzaklaştırılmasına yardımcı olan laksatif 

etkiyi gösterir (Pattinson ve ark. 1995). 

Sığır ve koyunlarda normal süt %12 oranında katı madde içerirken kolostrumda 

bu oran %22‟dir. Aradaki bu fark daha çok immunglobulin yoğunluğuyla alakalıdır. 

Ayrıca kolostrum normal süte oranla katı madde olarak kazein, yağ, protein, A, B12, D 

ve E vitaminlerinden daha zengin, laktozdan ise daha fakirdir. İçerdiği tripsin inhibitörü 

ile barsaktaki immunglobulin sindiriminin engellenmesine yardımcı olur (Kung 2003, 

Quigley ve ark. 1995, Selk 1998, Treacher 1973). Kolostrumda bulunan transferrin ve 

laktoferrin ise demirin bağlanmasını ve bazı bakterilerin gelişimini sınırlayarak 

diyarenin kontrolünde rol oynarlar (Selk 1998). Kolostrum üstlendiği bu sorumlulukları, 

içerdiği hücresel (PNL, makrofajlar, lenfositler, öldürücü hücreler) ve sıvısal 

(laktoferrin, laktoperoksidaz-tiyosiyanat-hidrojen peroksit sistemi, lizozimler, 

komplementler ve immunglobulinler) faktörler sayesinde yerine getirir (Arda 1994c). 

Ayrıca sığır ve koyun kolostrumu insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1), insülin 

(INS), büyüme hormonu (GH), tiroksin (T4), triiyotironin (T3) ve  prolaktin (PRL) 

içermektedir (Campana ve Baumrucker 1995, Mazzone 1997). 

Gebeliğin son beş haftasında meme dokusu epitelinin submukozasındaki plasma 

hücreleri tarafından sentezlenen IgA, IgM ve IgG‟ler ve aynı zamanda kandan 

transudasyon yoluyla alınan IgG‟ler meme dokusu hücrelerine pinositozis yoluyla 

girerek meme sekretlerinde konsantre olmaya başlar (Arda 1994c, Selk 1998). Bu 

durum annedeki östrojen miktarının artışıyla ilişkilendirilir. Meme epitelyumundaki 
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özel reseptörler IgG1‟i seçici olarak bağlar ve transkapillar değişimle hücre içine alırlar. 

IgG1‟ler buradan meme bezinin lumenine taşınıp zamanla kolostruma geçer. Bir süre 

sonra kolostral IgG1 konsantrasyonu serumunkinin 3-12 katına çıkar ve serum IgG1 

konsantrasyonu yaklaşık %50 oranında azalır. Kolostral IgG1‟in bir kısmı barsaktan 

absorbe edilir, bir kısmı da barsaklarda kalarak patojenik bakterileri nötralize eder. 

(Selk 1998).  

Ruminantlarda kısa süren kolostral absorbsiyon sonunda yeterli düzeyde pasif 

bağışıklık elde edilmesi için kolostrumun kaliteli olması gerekmektedir. Bu kalite 

kolostrumdaki immunglobulin konsantrasyonu ile değerlendirilir (Esser ve ark. 1989).  

2.3.5.1.Kolostrum Kalitesini Etkileyen Faktörler 

Kolostrumun kalitesi, içerdiği IgG miktarı ile doğru orantılıdır. Bu kalite 

doğumun üzerinden zaman geçtikçe azalmaktadır (Esser ve ark. 1989). Sütçü ırkların 

etçi ırklara oranla daha çok miktarda kolostrum ürettiği ve bu kolostrumun 

immunglobulin bakımından daha zengin olduğu bildirilmiştir (Logan 1978, Selk 1998). 

Aynı şekilde erişkin koyun ve ineklerde  kolostrum miktarının ve kolostral 

immunglobulin düzeyinin daha yüksek saptandığı bildirilmiştir (Kirk 2003, Selk 1998, 

Thomas 2003). Doğum öncesinde memenin sağılması veya memeden kolostrum 

sızıntısı (Logan 1977, Selk 2003), gebelik sürecinde annenin enerji bakımından yetersiz 

beslenmesi (Hough ve ark. 1990, Selk 2003), uzun etkili kortikosteroid uygulamaları ve 

kuzunun annesinden ilgi görmemesi (Selk 2003) kolostral IgG düzeyini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Shubber ve Doxey (1978) sağ ve sol meme loblarından alınan kolostrum 

numunelerinde immunoglobulin seviyeleri açısından belirgin bir fark olmadığını 

bildirmişlerdir. Kolostrumun kalitesini belirleyen bir diğer etken ise bulunduğu 

memenin sağlık durumudur. Mastitisli bir memeden sağılan kolostrum asla yavruya 

verilmemelidir (Al-Sabbagh 2008). 

Al-Sabbagh (2008) ve Gallo ve Davies (1987) yaptıkları çalışmalarda tekli ve 

ikiz gebe koyunların kolostrumunu karşılaştırmış ve ikiz doğum yapanlarda kolostral 

IgG seviyesinin daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Yine Al-Sabbagh‟ın (2008) 

yaptığı bu çalışmaya göre koyunun vücut ağırlığının doğumdan sonraki 12 saatte 

toplanan kolostrum örneklerinde tespit edilen IgG konsantrasyonu ile pozitif 

korelasyona sahip olduğu bildirilmiştir. Yapılan diğer araştırmalarda ise kuzunun 
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cinsiyeti ile kolostral IgG düzeyi arasında herhangi bir korelasyon saptanmadığı 

belirtilmiştir (Ciupercescu 1977, Kaymaz ve ark. 2000). 

2.4. Ġmmunstimülasyon 

Neonatal dönemdeki bir ruminantın çevresel faktörlere karşı tek savunma 

mekanizması kolostrumdan aldığı antikorlardır. Annenin kötü beslenmesi, immun 

sistemindeki supresyon ve stres faktörü kolostral immunglobulin titresinin yetersiz 

olmasına sebep olabilir. Beslenme ve stres şartlarının iyileştirilmesinin yanında immun 

sistemin eksojen yollarla uyarılması kolostral immunglobulin titresini yükseltebilir 

(Logan 1996, Şentürk ve ark. 2003). Organizmaya eksojen yollarla verilen bazı ajanlar 

aracılığıyla immun sistemin düzenlenmesi işlemi “immunstimülasyon”, bu işlem 

sırasında kullanılan maddeler de “immunstimülant” olarak tanımlanır (Aydın 1994a). 

Aynı amaçla immunmodülatör, immunpotensiyel ve biyolojik tepki düzenleyiciler 

terimleri de kullanılmaktadır (Blecha 1988, Gürbulak 2003). Ancak aslında 

immunmodülatör ve immunpotensiyeller immunstimülantların alt grubudur. 

İmmunmodülatörler, immun sistem fonksiyonlarını azaltıcı veya artırıcı etki gösterirler 

ve daha çok virus, bakteri veya bunların interferon ve interferon indükleyici ürünlerini 

içerirler. İmmunpotensiyeller ise antijenik uyarım ve antijenik yanıtın artırılması 

mekanizması ile immun sistem fonksiyonlarını artırırlar (Aydın 1994b, Mulcahy ve 

Quinan 1986). Bir immunstimülantın immun sistemde oluşturduğu değişiklik spesifik 

bir antijene karşı şekilleniyorsa buna spesifik immunstimülasyon, spesifik olmayan 

birçok antijene karşı şekilleniyorsa buna non-spesifik immunstimülasyon veya 

paraimmunizasyon adı verilmektedir (Aydın 1994b, Mayr 1978, Mayr ve Büttner 1984). 

İmmunstimülantlar, orijinlerine göre kimyasal ve biyolojik immunstimülantlar 

olmak üzere iki ana grupta incelenmektedirler. Her iki immunstimülant sınıfı da çeşitli 

infeksiyonların tedavi ve korunmasında kullanılabildiği gibi, uygulanan aşılara karşı 

organizmada daha güçlü bir immun yanıt oluşmasına sebep olan adjuvantlar olarak da 

kullanılabilmektedir (Aydın 1994a, Gamal ve ark. 1995, Shalaby ve ark. 1992). Fakat 

bir immunstimülanttan beklenen asıl etki, mortalite ve morbidite oranını azaltması ve 

ağırlık kazancını artırmasıdır (Shalaby ve ark. 1992). Daha önceden yapılan 

çalışmaların sonucunda ileri gebelik dönemindeki sığırlara immunstimülantların 

uygulanmasıyla reprodüktif anlamda olumlu sonuçlar alındığı tespit edilmiştir (Flesh ve 

ark. 1982, Shalaby ve ark. 1992). 
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Majör immunstimülantlar genellikle mikobakteri, anaerobik korineformlar 

(Corynebacterium cutis, Propinobacterium acnes vb) ve fungal orijinli bitkilerin bazı 

karbonhidratları gibi makrofajlar tarafından kolayca yakalanabilen mikrobiyal 

preparatlardır (Al-izzi ve ark. 1982, Gialdroni 1985). Verilen preparatın organizmada 

immunstimülant etki oluşturabilmesi için öncelikle makrofajların aktivasyonu 

gereklidir. Yangı, patojene karşı vücudun ilk yanıtıdır. İlk olarak polimorfonükleer 

hücreler (granülositler) bölgeye göç ederler ve ardından makrofajların istilası 

gerçekleşir. Daha sonra ya antijenle direk etkileşim sonucu ya da bakteriyel 

endotoksinler vasıtasıyla makrofaj aktivasyonu uyarılır (Chapes ve Haskill 1983). Bu 

immunstimülantlar makrofajlar tarafından yakalanıp sindirildiklerinde makrofajın 

interleukin-1 (IL-1), tümör nekrozis faktör (TNF) ve interleukin-6 (IL-6) gibi sitokinleri 

sentezlemesini stimüle ederler. Bu sitokinlerin salınımını takiben lenfositler aktive olur 

ve interleukin-2 (IL-2) ve interferon-γ (IFN-γ) gibi lenfokinler salınırlar. Tüm bu 

aşamaların sonunda viral enfeksiyonlara karşı direnç, doğal öldürücü hücre (NKC) 

aktivitesi, antikor üretimi, yangısel reaksiyonlar ve yara iyileşmesi düzeyi artar (Büttner 

ve ark. 1987, Marsig ve Stickl 1988, Mayr ve Büttner 1984, Mayr ve ark. 1989, Shalaby 

ve ark. 1992).  

2.4.1. Bazı Ġmmunstimülantlar ve Etki Mekanizmaları 

2.4.1.1. Levamizol 

 Bir antelmentik olarak kullanılan levamizolün ilk kez 1971 yılında farelerde 

Brucella aşısıyla birlikte kullanılmasıyla aşıya karşı oluşan immun yanıtı artırdığı tespit 

edilmiştir. Ancak bu immunstimülant etki ilacın uygulanış dozuna, zamanına ve 

hayvanın kondüsyonuna bağlıdır. Levamizol‟ün immun sistem üzerine etkisi 

fagositozis, kemotaksis, lenfosit üretimi, lenfokinez üretimi ve hipersensitibilitenin 

gecikmesi, interferon oluşumu ve antikor oluşumuna bağlı bir dizi olaylar sonucu ortaya 

çıkmaktadır (Brunner ve Muscoplat 1980, Gürbulak 2003). 

 2.4.1.2. Beta-glukan 

 Beta-glukan, mantarlarda hücre duvarının yapısal bileşenidir. Ülkemizde 

Saccharomyces cerevisidae duvarından elde edilen ticari formu kullanılmaktadır. Ancak 

en çok klinik çalışma, Lentinula edode‟den izole edilen formu olan lentinan ile 

yapılmıştır (Ağalar 2008). Yapılan araştırmalarda beta-glukanın doğrudan sitotoksik 
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etkisinin olmadığı, immunstimülant etkisini NKC‟in, makrofajların ve lenfokin 

salgılayan T-helper hücrelerin aktivitesini artırarak gösterdiği saptanmıştır (Ağalar 

2008, Suzuki ve ark. 1994). 

2.4.1.3. OM-85 (LW-50020, SL-04) 

İçeriğinde Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 

pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozanae, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus viridans ve Neisseria catarrhalis‟ten elde edilen liyofilize bakteri 

lizatının bulunduğu immunstimülant bir ajandır. Organizmaya verildiğinde 

polimorfonükleer hücrelerin kapasitesini, makrofajların fagositoz yeteneğini, dendritik 

hücrelerin aktivasyonunu ve B lenfositleri aktive etme özelliğine sahiptir. Tüm bunlar 

sonucu özellikle infeksiyonla mücadelede önemli role sahip olan interferon-γ gibi 

sitokinleri uyararak immunstimülant etkisini ortaya koymaktadır (Ağalar 2008, Usluer 

ve Aydın 2006). 

2.4.1.4. Sitokinler 

Günümüzde sitokinler rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak elde 

edilebilmekte ve immun sistemin uyarılması amacıyla kullanılabilmektedir (Blecha 

1988).  IL-2, stimüle edilmiş T- hücresi tarafından salınırlar ve bu aktivite T-lenfosit 

yayılımı için gereklidir (Gillis ve Smith 1977). Ciddi immun yetmezlik tablolarına  IL-2 

üretimindeki aksamaların neden olabileceği tespit edilmiştir (Linker-Israeli ve ark. 

1983, Thoman ve Weigle 1982). Bu nedenle eksojen uygulanan sitokin uygulamalarının 

immun sistemi aktive edeceği düşünülmektedir (Blecha 1988). 

2.1.4.5. Vitamin ve Mineraller 

Beslenme ve immun sistem arasında pozitif bir korelasyon vardır. Ancak bu 

durum sadece yetersizlik durumlarının düzenlenmesi ile sınırlı değildir. Bazı vitamin ve 

mineraller immun sistemin reaktivasyonunda da rol almaktadırlar (Amer ve Hashem 

2008, Blecha 1988). Sığırlara uygulanan C vitamininin (20mg/kg) nötrofilin oksidatif 

mekanizmasını,  nötrofilin aracılık ettiği ve antikora bağlı selüler sitotoksisiteyi artırdığı 

bildirilmiştir (Roth ve Kaeberle 1985). Diyete ilave edilen veya enjektabl olarak 

uygulanan E vitamini ve selenyum da antikor sentezinin stimülasyonunu sağlamak, 

lökositlerin infeksiyon bölgesine göçünü artırmak, fagositoz kapasitesini güçlendirmek 

ve reaktif oksijenlerin hücre membranına vereceği zararları önlemek suretiyle immun 
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sistemi desteklemektedirler (Yılmaz ve Gün 1995). Bu konuda yapılan daha önceki 

araştırmalarda E vitamini ve selenyum uygulamalarının mastitis, metritis, peritarsitis ve 

kistik ovaryum olgularının insidensini azalttığı belirlenmiştir (Eicken ve ark. 1992, 

Harrison ve ark. 1987, Weiss ve ark. 1989).  

2.5. Corynebacterium cutis’in Ġmmunstimülant Olarak Kullanımı 

2.5.1. Ġlacın Formülü 

Corynebacterium cutis commune ultrason ile lize edilmiştir ve bu işlem sırasında 

kimyasal hiç bir tepkime olmamıştır. Bu lizat ortalama 20mg/ml konsantrasyonundadır. 

Ticari olarak hazırlanan C.cutis lizatının (Ultra-Corn) 2ml‟lik tek dozunun bileşiminde; 

-40mg C.cutis commune lizatı, 

-17,6mg Sodyum klorid, 

-2,8mg Monobazik potasyum fosfat 

-10,74mg Sodyum fosfat disodyum 

-0,2mg Thiomersal 

-2ml enjeksiyonluk su bulunmaktadır (Ultra-Corn flakon®; Virbac, Fransa). 

2.5.2. Etki Mekanizması 

  Corynebacterium bakterileri, retiküloendotelyal sistemin fagositik aktivitesini 

stimüle eder (Al-İzzi ve ark. 1982, Chapes ve Haskill 1983, Forest ve Lance 1973, 

Malhorata ve ark. 1984). Ölü C. cutis bakterileri organizmaya verildiklerinde 

makrofajlar tarafından kolayca fagosite edildikten sonra makrofaj tarafından TNF, IL-1 

ve IL-6 salınımını stimüle ederler. Bu sitokinler lenfosit fonksiyonu üzerine sekunder 

bir etki oluşturarak IL-2 ve IFN-γ lenfokinlerinin salınımını ve dolayısıyla immun 

sistemin reaktivasyonunu sağlar. Artan immuniteyle birlikte bakteriyel ve viral 

infeksiyonlardan kaynaklanan mortalite ve morbidite oranının azalması, yükselen sağlık 

tablosunun bir sonucu olarak da canlıda kilo artışının gözlenmesi beklenir (Halpern ve 

ark. 1973, Lee ve ark. 1996, Shalaby ve ark. 1992).  

 Tüm bu bilinenlere rağmen C.cutis‟in yeni doğan canlılar üzerine etkisi tam 

olarak netlik kazanmamıştır. Ancak bu konu ile ölü bakterilerin gebe hayvana verilmesi 

sonucunda makrofaj fonksiyonlarında ve sitokin salınımında meydana gelen artış 

arasında bir bağlantı kurulmaktadır. Salınan bu sitokinler yaklaşık 20-30 Kda moleküler 
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ağırlığına sahip olup, büyüklükleri proteinlere oranla daha küçüktür ve plasentadan 

geçişlerinde bir engelleri yoktur. Böylece annede oluşan herhangi bir immunstimülant 

etkinin fötusa da geçebileceği kanısına varılmıştır (Flesh ve ark. 1982, Shalaby ve ark. 

1992). Ancak fötusun ve neonatın sahip olduğu makrofajlar, erişkin bir hayvanda 

olduğu kadar etkili değildir. Dolayısıyla salınan sitokinler de neonatın lenfositlerini 

yeterli düzeyde etkilememektedirler. Bu noktada transplasental sitokinler etki 

göstererek fötusun veya  neonatın immun sistemi üzerinde stimülasyon rolü üstlenirler 

(Shalaby ve ark. 1992). 

 Corynebacterium türleri aynı zamanda hayvanlarda tümör direncinde de 

kullanılmış, bunun sonucu olarak tümör gelişimini önlediği ve metastazik oluşumları 

azalttığı tespit edilmiştir (Baldwin 1982, Baldwin ve Bayers 1979, Saad ve ark. 1993). 

2.5.3. Corynebacterium cutis’in Klinik Kullanımı 

Corynebacterium türlerinin bakteriyel, viral ve protozoal hastalıklara karşı non-

spesifik immunstimülant olarak kullanımı daha önce birçok araştırmacı tarafından 

çalışılmıştır (Adlam ve ark. 1972, Al-İzzi ve ark. 1982, Amer ve Hashem 2008, Barakat 

ve ark. 1986, Chapes ve Haskill 1983, Eid ve ark. 1995, Glasgow ve ark. 1977, Lee ve 

ark. 1996, Saad ve ark. 1993).  

Shalaby ve ark. (1992), 10 günlük 38 adet buzağının 15‟ine C. cutis (Grup A), 

15‟ine ise Bacille Calmette-Guérin (BCG) (Grup B) enjeksiyonu yapmış, sekiz adet 

buzağıyı ise herhangi bir enjeksiyon yapılmayan kontrol grubu (Grup C) olarak 

ayırmışlardır. Bir aylık kilo artışını Grup A‟da 11,8 kg, Grup B‟de 9,49 kg ve Grup 

C‟de 9,78 kg olarak, bir aylık mortalite oranını ise bu gruplarda sırasıyla %20, %13,3 ve 

% 37,5 olarak belirlemişlerdir. Aynı araştırma içerisinde yaptıkları bir başka çalışmada 

57 adet beş aylık buzağının 48‟ine (Grup A) sığır vebası aşısından (1 ml)  hemen sonra 

C.cutis enjeksiyonu yapılmış, kalan dokuz buzağıya (Grup B) ise aşıdan sonra 

uygulama yapılmamıştır. Aşılama öncesinde bir kez ve aşılamadan sonra her iki haftada 

bir kez olmak üzere kan alınarak sığır vebası antikoru tespit edilmiş, aşılamadan sonraki 

ikinci ve dördüncü haftalarda antikor titresi Grup A‟da Grup B‟ye oranla daha yüksek 

bulunmuştur. Yine aynı araştırma içerisinde bir başka deneme de gebeliğinin son ayında 

olan düvelerde uygulanmıştır. Elli adet gebe düve 25‟erli eşit gruplara ayrılmış, Grup 

A‟ya 10 ml tek doz C.cutis enjeksiyonu yapılmış, Grup B‟ye ise herhangi bir uygulama 

yapılmamıştır. Sonuç olarak Grup A‟da 25 adet sağlıklı buzağı doğmuş, Grup B‟de ise 
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bir abort, bir ölü doğum gerçekleşmiştir. Grup A‟daki buzağılarda doğum ağırlığı ve bir 

aylık kilo artışı Grup B‟ye göre daha yüksek tespit edilmiştir. Postpartum birinci ayda 

Grup B‟de sekiz buzağı pnömoni ve enteritten hayatını kaybederken aynı süreçte diğer 

grupta herhangi bir hastalık ve ölüm olgusuna rastlanmamıştır. 

Amer ve Hashem (2008) yaptıkları bir çalışmada gebeliklerinin son üçte birlik 

döneminde olan 45 adet bufalo kullanmışlardır. Bunlardan dokuzu uygulama 

yapılmayan kontrol grubu (Grup I), 12‟si doğumdan altmış gün önce ilk doz, bir hafta 

sonra ikinci doz olmak üzere E vitamini ve selenyum uygulaması yapılan Grup II, 12‟si 

aynı sürelerde C.cutis uygulaması yapılan Grup III ve 12‟sini aynı sürelerde hem E 

vitamini + selenyum, hem de C.cutis uygulanan Grup IV olarak ayırmışlardır. 

Buzağılama sırasında Grup II‟ye ait kolostral IgG seviyesi diğer gruplara oranla daha 

yüksek tespit edilmiştir. Doğumdan hemen sonra ve postpartum dördüncü günde Grup 

II, III ve IV‟teki buzağılara ait serum IgG seviyeleri kendi aralarında bir fark 

göstermezken, grupların her birinde bu değer kontrol grubuna oranla daha yüksek tespit 

edilmiştir. Araştırmacılar bu çalışmanın bir sonucu olarak immunstimülantların 

reproduktif performansı artırtığını, C.cutis ve E vitamini+selenyum uygulamasının 

involüsyonu hızlandırdığını bildirmişlerdir. Grup II, III ve IV‟te doğum ağırlığı ve üç 

aylık büyüme oranı kontrol grubuna oranla önemli ölçüde yüksek bulunmuştur. 

İleri gebe 50 adet bufaloda yapılan bir başka araştırmada (Amer ve Badr 2008) 

hayvanlar Grup I kontrol grubu, Grup II prepartum 60. günde E vitamini+selenyum 

uygulanan grup, Grup III aynı dönemde BCG uygulanan grup, Grup IV aynı dönemde 

levamizol uygulanan grup ve Grup V aynı dönemde C.cutis lizatı uygulanan grup olmak 

üzere 10‟arlı gruplara ayrılmışlardır. Grup II‟de yavru zarlarının atılımının diğer 

gruplara göre iki saat daha erken olduğu, Grup II ve Grup V‟de uterus involüsyonunun 

diğer gruplarla kıyaslandığında belirgin oranda daha kısa olduğu ve Grup II, III ve V‟te 

doğumdan sonra östrus gözlenme süresinin Grup I ve IV‟e oranla daha kısa olduğu 

tespit edilmiştir. Aynı çalışmada immunstimülantların uygulandığı tüm gruplarda 

doğumdan sonra tespit edilen kolostral IgG seviyesinin ve anne ile yavruya ait serum 

IgG seviyesinin kontrol grubuna oranla belirgin bir şekilde yüksek olduğu, ancak en 

yüksek değerin E vitamini+selenyum uygulanan grupta tespit edildiği bildirilmiştir. 

Doğumdan sonra en yüksek büyüme oranı ve en iyi kondüsyon Grup II ve Grup V‟e ait 

buzağılarda tespit edilmiştir. 
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Bir başka çalışmada (Lee ve ark. 1996) daha önce sütlerinde yüksek oranda 

somatik hücre (>500.000 hücre/ml) tespit edilmiş 99 adet Holstein ırkı ineğe haftada bir 

kez toplam üç C.cutis enjeksiyonu (10 ml) yapılmıştır. Uygulamanın sonunda somatik 

hücre sayısında %85 azalma tespit edilmiştir. Bu etkinin ilacın uygulanmasından bir 

hafta sonra başladığı ve son uygulamanın altı hafta sonrasında etkinin ortadan kalktığı 

saptanmıştır. 

Eid ve ark. (1995), C.cutis‟in kanatlı hayvanlardaki immunstimülant etkisini 

araştırmışlardır. Bu araştırmada tavuklar, kontrol grubu (Grup I), C.cutis lizatı 

uygulanan tavuklar (Grup II), 46 günlükken kanatlı pox virüsüne karşı aşılanan tavuklar 

(Grup III) ve aşılamadan üç gün önce C.cutis uygulanan tavuklar (Grup IV) olmak 

üzere sınıflandırılmışlardır. Sıfırıncı, üçüncü, onuncu, 17. ve 24. günlerde alınan kan 

örneklerinde yapılan analizlere göre C.cutis enjeksiyonu yapılan Grup II ve Grup IV‟te 

onuncu ve 17. güne ait lenfosit stimülasyon indeksinde belirgin bir artış belirlenmiştir. 

Sadece aşı uygulanan Grup III‟te ise 24. günde stimülasyon indeksinde supresyon 

saptanmıştır. Grup II, III ve IV‟ün makrofaj aktiviteleri incelendiğinde özellikle onuncu 

günde kontrol grubuna oranla fagositoziz yüzdesinde net bir artış gözlenmiştir. Grup II 

ve IV‟te total serum protein seviyesi oldukça yüksek tespit edilmişken Grup I ve III‟te 

bir artış görülmemiştir. Uygulanan kanatlı pox virüsü aşısına karşı koruma yüzdesi 

Grup IV‟te %100, Grup III‟te %88, Grup II‟de %8 ve Grup I‟de %0 olarak 

belirlenmiştir. 

Dört haftalık Broiler ırkı tavuklarda yapılan çalışmada (Saad ve ark. 1993), 

C.cutis enjeksiyonu yapılan tavuklarda bursa retiküloepiteliyal hücrelerinde hiperplazi 

ve hipertrofi şekillendiği, lenfoblast hücrelerinin de bölündüğü ve aktive olduğu tespit 

edilmiştir. Bu tavukların timik lobüllerinde de lenfoblast ve makrofaj aktivasyonunda 

göze çarpan oranda artış fark edilmiştir. Dalağın mikroskobik bakısında ise beyaz pulpa 

kısmında aktivasyon artışı ve lenfoblastlarda genişleme göze çarpmıştır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

3.1.1. Hayvan Materyali 

Çalışmada 2,5-5 yaşlarında, 40-60 kg ağırlığında, daha önce en az bir kez 

doğum yapmış elli adet Kıvırcık melezi koyun ve bu koyunların doğurmaları sonucu 

elde edilen 63 adet kuzu kullanıldı. Çalışmada kullanılan koyunlara ait bilgiler Tablo 

3.1‟de ayrıntılı olarak belirtildi. 

Tablo 3-1: Koyunların Yaşı, Vücut Ağırlığı ve Doğum Sayıları. 

Kulak 

No 
YaĢ Vücut Ağırlığı (kg) Doğum Sayısı 

1 2,5-3 48 3 

2 2-2,5 56 2 

3 3-3,5 60 4 

4 2-2,5 58 2 

5 2,5-3 54 3 

6 2-2,5 49 2 

7 2,5-3 51 3 

8 2,5-3 46 3 

9 2,5-3 42 3 

10 2-2,5 58 2 

11 3-3,5 54 4 

12 2,5-3 47 3 

13 2-2,5 41 2 

14 2,5-3 46 3 

15 3-3,5 60 4 

16 2-2,5 49 2 

17 3-3,5 53 4 

18 2,5-3 51 3 

19 2-2,5 42 2 
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20 2-2,5 52 2 

21 2-2,5 57 2 

22 2-2,5 59 2 

23 2,5-3 52 3 

24 2,5-3 49 3 

25 3-3,5 58 4 

26 2-2,5 43 2 

27 3-3,5 43 4 

28 2,5-3 46 3 

29 2-2,5 42 2 

30 3-3,5 51 4 

31 2-2,5 50 2 

32 2,5-3 50 3 

33 2,5-3 48 3 

34 2-2,5 45 2 

35 2,5-3 51 3 

36 3,5-4 40 5 

37 2-2,5 57 2 

38 2-2,5 59 2 

39 2-2,5 60 2 

40 2,5-3 55 3 

41 2,5-3 60 3 

42 2,5-5 42 2 

43 3-3,5 49 4 

44 2-2,5 48 2 

45 2,5-5 57 4 

46 2,5-3 58 3 

47 2,5-3 54 3 

48 2,5-3 45 3 

49 2-2,5 48 2 

50 2,5-3 55 3 
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Deneysel aşamada elli koyun rastgele iki gruba ayrılarak deneme ve kontrol 

grupları oluşturuldu (n=25). Ayrıca deneme grubundan elde edilen 34 kuzu ile kontrol 

grubundan elde edilen 29 kuzu kendi gruplarının içine dahil edildi. 

Deneme grubu çalışmada incelenecek parametreler bakımından kendi içinde 

ikiye ayrıldı. Birinci grup, tüm hayvanları içeren (25 koyun, 34 kuzu) grup olarak kabul 

edildi. Bu hayvanlardan rastgele seçilen 10 koyun ve bu koyunlara ait 14 adet kuzu ile 

ikinci grup oluşturuldu. 

Birinci grupta yer alan koyunlarda postpartum dönem hastalıkları, kuzularda 

doğum ağırlığı, bir aylık canlı ağırlık artışı ve neonatal dönem hastalıkları; ikinci grupta 

ise birinci grupta değerlendirilen parametrelere ilave olarak serum ve kolostrumdaki 

total IgG seviyeleri saptandı. 

Aynı şekilde kontrol grubu da, gruba dahil olan tüm hayvanları içeren (25 

koyun, 29 kuzu) birinci grup ve grup içerisinden rastgele seçilen on adet koyun ve bu 

koyunlara ait 13 kuzudan oluşan ikinci grup olmak üzere  ayrıldı. Gruplandırmalar 

Tablo  3.2‟de ayrıntılı olarak verildi. 

İkinci gruplardaki hayvanlardan belirli günlerde kan ve  kolostrum örnekleri 

alındı. 

 

Tablo 3-2: Hayvanların Gruplandırılması ve  Gruplarda Ġncelenen Parametreler. 

Bakılan 

Parametreler 

 

Deneme Grubu 

 (n=25 koyun, n=34 kuzu) 

Kontrol Grubu 

(n=25 koyun, n=29 kuzu) 

Grup I Grup II Grup I Grup II 

Koyun 

(n=25) 

Kuzu 

(n=34) 

Koyun* 

(n=10) 

Kuzu* 

(n=14) 

Koyun 

(n=25) 

Kuzu 

(n=29) 

Koyun* 

(n=10) 

Kuzu* 

(n=13) 

Serum IgG 

Konsantrasyonu 
  + +   + + 

Kolostral IgG 

Konsantrasyonu 
  +    +  

Doğum  

Ağırlığı 
 +    +   

Bir Aylık Vücut  

Ağırlığı 
 +    +   

Neonatal Dönem 

Hastalıkları 
 +    +   

Postpartum Dönem 

Hastalıkları 
+    +    

*: Grup II‟ler Grup I içinden rastgele seçilen hayvanlar tarafından oluşturuldu 
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3.1.2. Ġmmunstimülant 

Çalışmada bu amaçla, içerisinde 20 mg/ml Corynebacterium cutis lizatı bulunan 

Ultra-Corn (Virbac, Fransa) flakon kullanıldı. 

3.1.3. Ġntravaginal Sünger  

Koyunlarda senkronizasyon amacıyla içerisinde 30 mg Flourogestonasetat 

emdirilmiş intravaginal süngerler (Chronogest, Intervet Ltd., Cambridge, İngiltere) 

kullanıldı.  

3.1.4. Gebe Kısrak Serum Gonadotropin Hormonu 

Süngerlerin çıkarılmasını takiben ovulasyonu uyarmak için Gebe Kısrak Serum 

Gonadotropin (PMSG) Hormonu (Chronogest/PMSG enj., Intervet Ltd., Cambridge, 

İngiltere) kullanıldı. 

3.1.5. Koyun IgG ELISA Kiti 

Kan serumu ve kolostrumda IgG analizleri için ticari bir test kiti (CellTrend 

Sheep IgG 55100, duyarlılığı 5,0 ng/ml; CellTrend GmbH, Almanya) kullanıldı. 

Kitin içeriği; 

 12×8 koyun IgG „ye spesifik antikor kaplı mikropleyt 

 50 ml, timerosal içeren 10 kat konsantre yıkama solüsyonu 

 100 ml, timerosal içeren kullanıma hazır sulandırıcı 

 1 ml, timerosal içeren konsantre standart 

 0,2 ml, timerosal içeren, Anti-IgG (koyun) antikoru, 100 kat konsantre 

HRP konjugatı 

 12 ml, kullanıma hazır TMB substratı 

 12 ml, kullanıma hazır, 0,5 ml sülfürik asit içeren stop solüsyonu  

3.1.6.  Diğer Gereçler 

 Gerçek zamanlı B-mod Ultrasonografi cihazı (Medison SA-600V, 

Medison CO Ltd., Seoul, Kore)  

 Santrifüj cihazı (Elektromag, Almanya) 
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 Stat Fax-2200 çalkalayıcı (Awareness, Amerika) 

 EL×50 Otomatik Strip yıkayıcı (Biotek, Amerika) 

 M-Quant mikropleyt spektrofotometre (Bio-tek, Almanya) 

 K. C. Junior v.1.6. paket istatistik programı 

 Distile su 

 

3.2. Yöntem 

3.2.1. Hayvanların Bakım  ve Beslenmesi 

Koyunlar Temmuz 2007- Mart 2008 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi‟nde her bir koyuna 1,25 m
2
‟lik bir alana sahip aydınlık ve havadar 

bir barınakta bakıldı. Barınağın sıcaklığı 8-15°C arasında tutuldu. Doğumlar ayrı 

bölmelerde yaptırıldı ve hayvanlar, doğumdan sonraki üç gün boyunca bu bölmelerde 

bakıldı. 

Koyunlar  gebelikleri boyunca ve doğumdan on gün sonra, gün içerisinde 

merada otlatıldı, geceleri ağıla alındı ve gebeliklerinin son altı haftasına kadar kaba yem 

ile beslendi (1 kg/koyun/gün). Son altı haftada ve laktasyon periyodunda artan enerji 

ihtiyaçları nedeniyle ilave olarak konsantre yem kullanıldı (0,5 kg/koyun/gün). İçme 

suyu olarak musluk suyu kullanıldı. Ayrıca barınakta sürekli olarak kaya tuzu 

bulunduruldu. 

Koyun ve kuzular daha kolay takip edilebilmeleri amacıyla kulak küpesiyle 1-50 

arası numaralarla numaralandırıldı. 

Çalışmanın  birbirini takip eden diğer aşamaları aşağıda belirtildi: 

 Koyunların çalışma öncesi paraziter kontrolleri. 

 Koyunların aynı zaman diliminde tohumlanması ve aynı zaman 

diliminde yavru eldesi amacıyla östrus senkronizasyonu ve kızgınlığa 

gelen hayvanların suni tohumlanması. 

 Gebeliklerin ultrasonografi ile tespit edilmesi 

 İmmunstimülant uygulaması 
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 Serum ve kolostrum örneklerinin toplanması 

 IgG analizleri 

 Koyunların gebelik, koyun ve kuzuların doğum ve doğum sonrası 

dönemde değişkenler bakımından takibi 

3.2.2.  Koyunların AraĢtırma Öncesi Paraziter Kontrolleri   

Çalışmanın başlangıç aşamasında her bir koyuna iç ve dış parazitlerin kontrolü 

amacıyla ivermektin (Vilmectin enj., Vilsan, Ankara, Türkiye) 0,2 mg/kg canlı ağırlığı 

dozunda subkutan (SC) olarak uygulandı. 

3.2.3. Östrus Senkronizasyonu ve Suni Tohumlama  

Koyunlara yapılan genel ve jinekolojik muayenelerin ardından aşım sezonunda 

30 mg flourogestonasetat emdirilmiş intravaginal sünger asepsi kurallarına uyularak 

özel aplikatör yardımıyla vaginaya yerleştirildi. İntravaginal süngerler 12. günde 

çıkartıldı ve aynı gün her bir koyuna 500 IU PMSG hormonu intramuskuler (IM) olarak 

uygulandı (Gökçen ve ark. 1992). Sürüye 24. saatten itibaren 48. saate kadar 2‟şer saat 

aralıklarla arama koçu katılarak östrus gösteren koyunlar tespit edildi, östrustaki 

hayvanlara Gündüz ve ark. (2009)‟ın uyguladığı prosedür izlenerek suni tohumlama 

uygulandı. Bunun için daha önce fertilitesi kanıtlanmış olan bir koçtan tohumlamadan 

hemen önce elektroejakulasyon yöntemi ile sperma alındı ve hemen ardından 

spermatolojik muayene (konsantrasyon, motilite, morfoloji) yapıldı. Alınan sperma, 

yumurta sarısı-sodyum nitrat sulandırıcısı ile, 1 ml‟de 1×10
9
 spermatozoon olacak 

şekilde 30°C‟de sulandırıldı. Östrus gösteren koyunların her biri 200 μl sperma + 

sulandırıcı ile (2×10
6 

spermatozoon) intraservikal olarak tohumlandı. Her koyunun 

tohumlama tarihi ayrı ayrı kaydedildi. 

3.2.4. Gebeliklerin Tespit Edilmesi 

Tohumlama tarihini takip eden 25. günde 6 MHz‟lik lineer prob transrektal 

uygulanarak, ultrasonografi (USG) yöntemi ile gebelik muayenelerine başlandı. Vesica 

ürineria‟ya ait anekojenik görüntünün yakalanmasıyla prob önce 90° saat yönünde ve 

sonra 180° tam tersi yönde döndürülerek tüm genital kanalın taranması sağlandı 

(Küplülü ve ark. 2002). Gebelik tanısı için anekojenik görüntü veren embriyonik 

keselerin içinde hipoekojenik görüntü veren embriyolar araştırıldı. Gebelik boyunca 
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ayda bir kez mikrokonveks prob kulanılarak transabdominal ultrasonografi uygulandı ve 

fötal kalp atımı, fötal hareketler ve yavru zarlarının durumu kontrol edildi. 

3.2.5. Ġmmunstimülant Uygulaması 

İmmunstimülasyon amacıyla deneme grubundaki 25 adet gebe koyuna 

gebeliklerinin 140. gününde C. cutis 2ml IM olarak tek doz uygulandı. 25 koyundan 

oluşan kontrol grubuna ise aynı dozda fizyolojik tuzlu su (FTS, plasebo) aynı yolla 

uygulandı. 

3.2.6. Serum ve Kolostrum Örneklerinin Toplanması 

Serum ve kolostrumdaki total IgG seviyelerinin saptanması amacıyla deneme ve 

kontrol ikinci grup koyunlardan ve kuzulardan örnekler alındı (Tablo 3.3). 

Deneme ve kontrol ikinci grup koyunlardan;  

1. C.cutis ve FTS enjeksiyonları öncesinde vena jugularisten kan, 

2. Doğumdan sonraki 0., 36., 72. saatler ile 2. ve 4. haftalarda vena jugularisten 

kan, 

3. Doğumu takip eden 0., 36., 72. saatlerde kolostrum örnekleri alındı. 

Deneme ve kontrol ikinci grup kuzulardan ise doğumu takip eden 0., 36., 72. 

saatler  ile 2. ve 4. haftalarda vena jugularisten kan örnekleri alındı 

 Kan örnekleri 3000 devirde 15 dakika süreyle  santrifüje edildi. Elde edilen 

serum örnekleri ve toplanan kolostrum örnekleri epandorf tüplerde -20°C‟de saklandı. 

3.2.7. Koyun ve Kuzuların Ġzlenmesi 

Deneme ve kontrol grubuna ait koyun ve kuzular (n=50 koyun, n=63 kuzu) 

doğumların gerçekleşmesinin ardından dört hafta süreyle izlendi. Bir aylık canlı ağırlık 

artışının tespiti  için doğumun 0. saatinde ve dördüncü haftasında kuzuların vücut 

ağırlıkları ölçüldü. Ayrıca kuzular diyare, pnömoni gibi neonatal hastalıkların görülmesi 

açısından, koyunlar ise güç doğum, ölü doğum gibi gebeliğe ilişkin hastalıklar ile 

prolapsus uteri, retentio sekundinarum, metritis ve mastitis gibi postpartum hastalıkların 

görülmesi açısından izlendi. 
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Tablo 3-3: Deneme ve Kontrol II. Grup Koyun ve Kuzulardan Alınan Örnekler 

 

 

KOYUN KUZU 

KAN KOLOSTRUM KAN 

ENJEKSĠYON 

ÖNCESĠ +   

D
O

Ğ
U

M
 S

O
N

R
A

S
I 

0. SAAT + + + 

36. SAAT + + + 

72. SAAT + + + 

2. HAFTA +  + 

4. HAFTA +  + 

3.2.8. IgG Analizleri 

Test, kitte belirtilen yönteme göre yapıldı. Kullanılacak olan reaktifler ve 

ölçümleri yapılacak olan numuneler kullanılmadan önce oda ısısına getirildi. Yıkama 

solüsyonu distile su ile 1/10 oranında, oda ısısında çözdürülen numuneler ise 1/50 

oranında sulandırıldı. Ayrıca konsantre standart solüsyonu ½ oranında seri 

dilüsyonlarla, HRP konjugatı kitte bulunan sulandırıcıyla 1/100 oranında sulandırıldı. 

Standart ve negatif kontrol solüsyonları ikişer kez işlendi. Bunun için standart ve 

negatif kontrol solüsyonlarından ayrı kuyucuklara 100‟er µl konuldu. Geriye kalan 80 

kuyucuğa çalışılacak örneklerden 100µl konuldu. Yapışkan bantla kuyucukların üzeri 

kapatıldı ve 1 saat oda ısısında (22˚C) çalkalayıcıda inkübe edildi. İnkubasyon süresi 

sonunda otomatik strip yıkayıcı kullanılarak  her bir kuyucuk 300‟er µl yıkama 

solüsyonu ile 3 kez yıkandı. İçlerinde sıvı kalmaması sağlandıktan sonra bütün 

kuyucuklara 100 µl HRP konjugatı konuldu. Üzeri kapatılan pleyt 1 saat oda ısısında 

çalkalayıcıda inkübe edildi.  İnkubasyon süresi sonunda her bir kuyucuk 300‟er µl 

yıkama solüsyonu ile üç kez yıkandı.. Kuyucukların içinde sıvı kalmaması sağlandıktan 

sonra, her kuyucuğa 100‟er µl TMB substrat solüsyonu konuldu. Oda ısısında ve 

karanlıkta 30 dakika inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon süresinin sonunda her kuyucuğa 
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100 µl stop solüsyonu eklendi. Pleytler zaman geçirilmeden spektrofotometrede 450 nm 

dalga boyunda okutuldu. IgG konsantrasyonları kitte bulunan program kullanılarak 

hesaplandı. 

3.2.9. Ġstatistik Analizleri 

İstatistiksel analizler, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 10.0 

paket programı kullanılarak yapıldı (Özdamar 1999). Gruplara ait total IgG seviyeleri 

arasındaki istatistiksel karşılaştırmalarda bağımsız örnekleme t-testi, postpartum ve 

neonatal dönemde görülen hastalıkları karşılaştırmada ise ki-kare testi uygulandı. 

Grubun ve doğum tipinin doğum ağırlığı ve bir aylık canlı ağırlıkları üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla General Linear Model (GLM) prosedürü izlendi (Evrim ve Güneş 

2000). Kullanılan istatistik modelde grup (kontrol ve deneme), doğum tipi (tek ve ikiz) 

ve grup×doğum tipi interaksiyonu yer aldı. İstatistik analizler için minimum önemlilik 

seviyesi olarak P< 0,05 kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

4.1. Gebelik Kontrolü 

Tohumlamayı takip eden 25. günde transrektal uygulanan ultrasonografi 

muayenesinde embriyonik keselerin gözlenmesiyle 50 koyunun gebelik tanıları konuldu 

(Şekil 4.1).  

 

ġekil 4-1: ÇiftleĢme sonrası 25. günde ikiz gebeye ait embriyonik keseler. 

4.2. Postpartum ve Neonatal Dönem Bulguları 

Deneme grubundaki koyunlarda (n=25) gebelikleri boyunca abort olgusu 

gözlenmedi. Kontrol grubunda kulak no 24 olan koyun, FTS enjeksiyonunun öncesinde 

abort yapmış olması nedeniyle çalışma dışına alındı.  

Deneme ve kontrol grubundaki koyunlar doğum tipine göre 

değerlendirildiğinde, deneme grubundaki iki koyunda (kulak no 28 ve 34) güç doğum 

olgusuna rastlandı. Kulak numarası 28 olan koyunda güç doğum nedeni ikiz gebelik 

olup, yapılan müdahele ile her iki fötusun da canlı olarak elde edilmesi sağlandı. Kulak 

numarası 34 olan koyunda ise güç doğum nedeni fötusun iriliğiydi ve uygulanan 

sezaryen operasyonu sonucu yavrunun canlı olarak dünyaya gelmesi sağlandı.  
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 Çalışmada, değerlendirme parametrelerinden biri olan ölü doğumlar dikkate 

alındığında, deneme grubundaki koyunlarda ölü doğum olmadığı görüldü. Kontrol 

grubunda ise altı koyunda (kulak no 4, 6, 8, 11, 17 ve 19) ölü doğum  şekillendi. Bu 

koyunlardan ölü olarak elde edilen sekiz adet kuzunun (bir koyunda ikiz gebelik)   

vücut ağırlıklarının düşük olduğu belirlendi. Bu kuzuların doğum ağırlıkları istatistiksel 

değerlendirmeye dahil edildi. 

Postpartum hastalıklardan biri olan prolapsus uteriye deneme grubundaki 

hayvanlarda rastlanmadı. Kontrol grubundaki 21 kulak numaralı koyunda ise prolapsus 

uteri şekillendi. Kayıtlar incelendiğinde bu koyunun daha önceki doğumunu takiben de 

aynı olgunun şekillendiği öğrenildi.   

Vaginadan gelen kötü kokulu, kanlı ve irinli akıntı, 40 ºC‟den yüksek vücut ısısı, 

iştahsızlık ve bazı hayvanlarda eklemlerde şişlik gibi klinik belirtiler göz önüne alınarak 

deneme grubunda bir (kulak no 42), kontrol grubunda iki (kulak no 9 ve 19) hayvana 

doğumdan sonraki ilk on gün içerisinde akut metritis tanısı konuldu.  

Puerperal dönem süresince rastlanabilen hastalıklardan biri olan retentio 

secundinarum olgusuna her iki grupta da rastlanmadı. 

Kontrol grubuna ait üç koyunda (kulak no 9, 15 ve 22) doğumdan yaklaşık bir 

hafta sonra memelerde ödem, ağrı ve sıcaklık farkedildi. Önceki kayıtlar incelendiğinde 

bu koyunların geçmişinde mastitis tablosu olmadığı anlaşıldı. Yüksek süt verimine 

sahip olan bu üç koyun da uygulanan tedaviye kısa sürede olumlu yanıt verdi. Deneme 

grubunda ise mastitis olgusuna rastlanmadı.  

Deneme ve kontrol grubundan canlı doğan kuzular (nd=34, nk=21) doğumun ilk 

saatinden dördüncü haftasına kadar yakın takibe alındı. Bu süreç içerisinde çeşitli 

sebeplerden kaynaklanan diyare olguları, neonatal diyare kompleksi adı altında 

toplandı. Deneme grubundaki 28 kulak numaralı koyuna ait ikiz kuzulardan birinde ilk 

12 saatte yetersiz kolostrum alımı sebebiyle diyare ve hipotermi görüldü, 24 saat içinde 

bu kuzu öldü. Kontrol grubunda ise 12 kulak numaralı koyuna ait kuzu çok zayıf doğdu 

(1,9 kg) ve doğduğu andan itibaren yeterli miktarda kolostrum alamadığı için genel 

durumu düzelmedi. Hızla diyare ve hipoterminin şekillendiği bu olguda da 24 saat 

içinde ölüm gerçekleşti. Bunun dışında kontrol grubundaki iki adet kuzuda daha (kulak 

no 1 ve 22) üçüncü günde diyare başladı ve bu kuzular da öldü. Her iki grupta da 
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neonatal pnömoni olgusuna rastlanmadı. Bu süreç sonunda, deneme grubunda 33 

kuzunun, kontrol grubunda ise 18 kuzunun yaşamını sürdürmeye devam ettiği 

belirlendi. 

4.3. Kuzularda Doğum Sonrası Vücut Ağırlıkları 

Doğumun sıfırıncı saatinde ve dördüncü haftada kuzuların vücut ağırlıkları 

ölçüldü, böylelikle uygulanan immunstimülantın kuzularda bir aylık canlı ağırlık artışı 

üzerine etkisi olup olmadığı araştırıldı. Kontrol grubunda 4, 6, 8, 11, 17 ve 19 numaralı 

koyunlara ait sekiz adet kuzunun ölü doğması, deneme grubunda 38 kulak numaralı 

koyuna ait bir adet kuzu ile kontrol grubunda 1, 12 ve 22 numaralı koyunlara ait üç adet 

kuzunun neonatal diyare sonucu ölmesi sebebiyle bir aylık vücut ağırlıkları alınamadı. 

Kuzuların doğum ağırlıkları ortalamaları deneme ve kontrol gruplarında sırasıyla 

4,18±0,17 kg ve 3,37±0,19 kg ; bir aylık vücut ağırlıkları ortalamaları ise sırasıyla 

10,47±0,12 kg ve 9,85±0,17 kg olarak tespit edildi.  

4.4. Ġmmunglobulin G Seviyeleri 

Deneme grubundaki koyunların doğuma bir ay kala, doğumun sıfırıncı saati, 36. 

saati, 72. saati, ikinci ve dördüncü haftası ortalama total serum IgG konsantrasyonları 

sırasıyla 46,19±3,87 ; 65,13±2,08 ; 64,84±1,68 ; 61,84±1,57 ; 55,76±1,508 ve 

49,59±1,56 mg/ml olarak tespit edildi. Kontrol grubunda aynı parametreler 

değerlendirildiğinde ortalama total serum IgG konsantrasyonları sırasıyla 46,65±4,00 ; 

52,97±4,82 ; 52,84±3,39 ; 50,50±2,97 ; 51,22±2,57 ve 49,52±2,80 mg/ml olarak 

belirlendi (Şekil 4.2).  
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ġekil 4-2: Deneme ve kontrol gruplarındaki koyunlara ait total serum IgG 

konsantrasyonları. 

 

Doğumu takip eden sıfırıncı, 36. ve 72. saatlerde her iki gruba ait koyunların 

kolostral IgG konsantrasyonları tespit edildi. Buna göre elde edilen sonuçlar ve 

önemlilik dereceleri Şekil 4.3‟de belirtildi. Deneme grubunda sıfırıncı, 36. ve 72. 

saaatlerde elde edilen ortalama sonuçlar sırasıyla 122,32±14,06; 108,22±13,28 ve 

10,56±1,4 mg/ml ; kontrol grubunda ise sırasıyla 51,59±4,15; 42,7±3,93 ve 5,88±0,77 

mg/ml olarak belirlendi. 
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ġekil 4-3: Deneme ve kontrol gruplarındaki koyunlara ait kolostral IgG 

konsantrasyonları. 

 

 

 

Deneme grubunda yer alan kuzuların doğumun sıfırıncı, 36. ve 72 saatleri ile 

ikinci ve dördüncü haftalarında ortalama total serum IgG seviyeleri sırasıyla 0,26±0,05 ; 

53,45±3,65 ;43,99±3,74 ; 30,65±1,82 ve 25,34±1,36 mg/ml iken, kontrol grubundaki 

kuzularda bu değerler sırasıyla 0,07±0,01 ; 29,27±1,74 ;27,02±1,61 ; 15,76±0,86 ve 

12,74±0,67 mg/ml olarak tespit edildi (Şekil 4.4).  
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ġekil 4-4: Deneme ve kontrol gruplarındaki kuzulara ait total serum IgG 

konsantrasyonları. 

 

 

 

4.5.Ġstatistiksel Bulgular 

İstatistiksel veriler ele alınarak değerlendirildiğinde güç doğum oranı deneme 

grubundaki koyunlarda %8, kontrol grubundaki koyunlarda ise %0 olarak belirlendi. İki 

grup arasında güç doğum görülme oranı farkı x
2 
testine göre  önemsiz bulundu (p>0,05). 

Gebeliğin 130. gününden itibaren yavruların ölü olarak doğmasıyla şekillenen 

ölü doğum oranı deneme grubunda %0 iken kontrol grubunda %20  olarak belirlendi. 

Her iki grup arasındaki bu fark istatistiksel açıdan önemli bulundu (p<0,05). 

Doğumdan sonra şekillenen prolapsus uteri olgusuna deneme grubunda %0,  

kontrol grubundaki koyunlarda  %4,2 oranında rastlandı. Aradaki fark istatistiksel 

anlamda önemsiz bulundu (p>0,05). 

Akut metritise deneme grubunda  %4 oranında rastlanırken, kontrol grubunda bu 

oran %8,3 olarak saptandı ve her iki grup arasındaki fark istatistiksel anlamda önemsiz 

bulundu (p>0,05). 
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Laktasyon döneminde deneme grubundaki koyunların %0‟ında mastitis 

şekillenirken, kontrol grubunda bu oran %12,5 olarak belirlendi; iki grup arasında bu 

hastalığın görülme farkı istatistiksel anlamda önemsiz bulundu (p>0,05). 

Deneme grubunda %2,9, kontrol grubunda %12,5 oranında saptanan neonatal 

diyare kompleksinin gruplar arasında görülme oranı farkı önemsiz bulundu(p>0,05). 

Neonatal diyare kompleksinin tekli ve ikiz kuzulardaki görülme oranları da istatistiksel 

olarak değerlendirildi ve buna göre tekli kuzularda neonatal diyare kopmleksi oranı 

%8,6; ikiz kuzularda ise %3,6 olarak belirlendi. Aradaki fark istatistiksel olarak 

önemsiz bulundu (p>0,05). 

Doğumdan sonra koyunlarda ve kuzularda görülen hastalıklar doğum tipleri göz 

önüne alınarak karşılaştırıldığında tekli ve ikiz doğumlar arasında bu hastalıkların 

görülme oranları açısından istatistiksel anlamda bir fark tespit edilmedi (p>0,05). 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan postpartum ve neonatal dönemde görülen 

hastalıkların deneme ve kontrol grupları arasındaki istatistiksel karşılaştırmaları ve 

bunların önemlilik dereceleri Tablo 4.1‟de ayrıntılı olarak gösterildi. 

Bir aylık süreçte kuzuların yaşama gücü değerlendirildi. Bu değerlendirmede ölü 

doğan kuzular dikkate alınmadı. Deneme grubundaki kuzularda yaşama gücü oranı 

%97,1; kontrol grubundaki kuzularda ise %85,7 olarak belirlendi. Aynı değerlendirme 

tekli ve ikiz kuzular arasında yapıldığında tekli kuzularda yaşama gücü oranı %90,3 ; 

ikiz kuzularda %95,8 olarak belirlendi. Deneme ve kontrol grupları arasındaki fark ile 

tekli ve ikiz kuzular arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulundu (p>0,05). 
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Tablo 4-1: Doğum Sonrası Görülen Hastalık Oranlarının Her Ġki Grup Arasındaki 

Ġstatistiksel KarĢılaĢtırmaları. 

 Deneme Grubu 

% 

Kontrol Grubu 

% 

Ki-kare 

Mastitis oranı 0 12,5 3,329ÖD 

Puerperal Akut 

Metritis Oranı 
4,0 8,3 0,400ÖD 

Retensiyo 

Sekundinarium Oranı 
0 0 - 

Prolapsus Uteri Oranı 

 
0 4,2 1,063ÖD 

Ölü Doğum Oranı 

 
0 20,0 5,612

* 

Güç Doğum Oranı 

 
8,0 0 2,002ÖD 

Neonatal Kuzu Diare 

Kompleksi Oranı 
2,9 12,5 2,002ÖD 

Pnömoni 0 0 - 

 

*   :        Grup ortalamaları arasındaki farklılık istatistiki açıdan önemlidir (P<0,05) 

ÖD:       İki grup ortalaması arasındaki farklılık istatistiki açıdan önemli değildir (P>0,05) 

 

 

 

Doğumdan hemen sonra ve doğumun dördüncü haftasında alınan kuzu vücut 

ağırlıkları değerlendirildiğinde grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 

önemli bulundu(p<0,001). Doğum tipinin(tekli gebelik-çoklu gebelik) doğum ağırlığı 

üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla Grup×Doğum tipi interaksiyonu tespit edildi ve 

Grup×Doğum tipi interaksiyonunun etkisinin istatistiksel açıdan önemsiz olduğu 

saptandı (Tablo 4.2). 
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Koyunların serum örneklerinde ölçülen total IgG seviyeleri arasındaki fark 

istatistiksel açıdan incelendiğinde, doğuma bir ay kala aradaki farkın istatistiksel açıdan 

önemsiz olduğu (p>0,05 ), doğumdan sonraki sıfırıncı, 36. ve 72. saatlerdeki farkın 

istatistiksel olarak önemli olduğu (sırasıyla p<0,05, p<0,01, p<0,01) belirlendi. 

Doğumdan sonraki ikinci ve dördüncü hafta koyunların total serum IgG 

konsantrasyonları arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemsiz olduğu (p>0,05) 

saptandı (Tablo 4.3). 

Her iki gruba ait koyunlarda, doğumu takip eden sıfırıncı, 36. ve 72. saatlerde 

kolostral IgG konsantrasyonları yönünden farkın istatistiksel olarak önemli olduğu 

belirlendi. Önemin sıfırıncı ve 36. saat kolostral IgG konsantrasyonları açısından 

p<0,001, 72 saat kolostral IgG konsantrasyonları için ise p<0,01 olduğu 

hesaplandı(Tablo  4.3). 

Kuzuların doğumun sıfırıncı, 36. ve 72 saatleri ile ikinci ve dördüncü 

haftalarında total serum IgG seviyeleri değerlendirildiğinde, total serum IgG 

seviyelerinin istatistiksel olarak önemli olduğu belirlendi. Sonuçların gruplar arasındaki 

farkının doğumun sıfırıncı saatinde p<0,01, doğumun 36. ve 72. saatleri ile ikinci ve 

dördüncü haftalarında p<0,001 değerine sahip olduğu saptandı (Tablo 4.3). 
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Tablo 4-3: Deneme ve Kontrol Gruplarındaki Koyun ve Kuzulara Ait Serum ve Kolostral 

IgG Konsantrasyonlarının Ġstatistiksel KarĢılaĢtırmaları. 

  Deneme Grubu Kontrol Grubu   

t 

n x sx n x sx   

Kuzu Serum IgG Kons. 

0.Saat(mg/ml) 
              

14 0,26 0,05 13 0,07 0,01 3,263
**

 

Kuzu Serum IgG Kons. 

36. Saat(mg/ml) 
              

14 53,45 3,65 12 29,27 1,74 5,655
***

 

Kuzu Serum IgG Kons. 

72. Saat (mg/ml) 
              

14 43,99 3,74 12 27,02 1,61 3,926
***

 

Kuzu Serum IgG Kons. 

2. Hafta (mg/ml) 
              

14 30,65 1,82 10 15,76 0,86 6,486
***

 

Kuzu Serum IgG Kons. 

4. Hafta (mg/ml) 
              

14 25,34 1,36 10 12,74 0,67 7,323
***

 

Koyun Serum IgG 

Kons. Doğ. 1 Ay Önce 

(mg/ml) 

              

10 46,19 3,87 10 46,65 4 0,082ÖD 

Koyun Serum IgG 

Kons. 0.Saat (mg/ml) 
              

10 65,13 2,08 10 52,97 4,82 2,313
*
 

Koyun Serum IgG 

Kons. 36. Saat (mg/ml) 
              

10 64,84 1,68 10 52,84 3,39 3,164
**

 

Koyun Serum IgG 

Kons. 72. Saat (mg/ml) 
              

10 61,84 1,57 10 50,5 2,97 3,367
**

 

Koyun Serum IgG 

Kons. 2. Hafta (mg/ml) 
              

10 55,76 1,508 10 51,22 2,57 1,521ÖD 

Koyun Serum IgG 

Kons. 4. Hafta (mg/ml) 
              

10 49,59 1,56 10 49,52 2,8 0,021
 ÖD 

Koyun Kolostral IgG 

Kons. 0. Saat (mg/ml) 
              

10 122,32 14,06 10 51,59 4,15 4,823
***

 

Koyun Kolostral IgG 

Kons. 36. Saat (mg/ml) 
              

10 108,22 13,28 10 42,7 3,93 4,731
***

 

Koyun Kolostral IgG 

Kons. 72. Saat (mg/ml) 
              

10 10,56 1,4 10 5,88 0,77 2,914
**

 

 

*  : Grup ortalamaları arasındaki farklılık önemlidir (P<0,05) 

**  :Grup ortalamaları arasındaki farklılık önemlidir (P<0,01) 

***  :Grup ortalamaları arasındaki farklılık önemlidir (P<0,001) 

Ö.D. : Ġki grup ortalaması arasındaki farklılık istatistiki açıdan önemli değildir (P>0,05) 
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5. TARTIġMA 

Canlılar doğumdan sonra karşılaşılabilecek çevre koşullarının yaratacağı 

olumsuz etkileri önleyebilmek için aktif bir immun sisteme ihtiyaç duyarlar. Yeni doğan 

bir kuzu için bu ihtiyaç ancak anneden alacağı kolostrum ile giderilebilir. Alınan 

kolostrumun kuzudaki immun sistemi şekillendirmesi daha çok içerdiği IgG miktarıyla 

orantılıdır. Bu sebeple  hem annenin hem de kuzunun serumunda ve kolostrumda tespit 

edilen IgG miktarı yavrunun immun sistemiyle ilgili bilgi verebilmektedir. Vücut 

sıvılarında IgG konsantrasyonunun tespiti için daha önceki araştımacılar refraktometre 

(Reid ve Clifford 1974, Reid ve Martinez 1975), elektroforetik ayırma (Zarilli ve ark. 

2003), çinko sülfat türbidite (ZST) (Ahmad ve ark. 2000, McEwan ve ark. 1970), 

radioimmunassay (RIA) (Berrie ve ark. 1995, Mansur ve ark. 2002), 

radioimmunodifüzyon (RID) (Al-Sabbagh ve ark. 1998, Fahey ve McKelvey 1965, 

Kaymaz ve ark. 2000, Maden ve ark. 2003) ve ELISA‟dan ( Altıner ve ark. 2005, 

Dominguez ve ark. 2001) faydalanmışlardır.  

Daha önce yapılan araştırmalarda (Flesh ve ark. 1982, Shalaby ve ark. 1992) 

ileri gebelikte immunstimülantların uygulanmasıyla reprodüktif anlamda olumlu 

sonuçlar alındığı bildirilmiştir. Bu immunstimülantlardan biri de C. cutis‟tir. Bu etken 

madde vücuda verildiğinde makrofajların fagositik aktivitesini uyarır, sitokin ve 

ardından lenfokin salınımını sağlayarak immun sistemi aktive eder. 

Gebeliğin sonuna doğru koyunlarda serum immunglobulin konsantrasyonunda 

azalma olduğu, bunun sebebi olarak da immunglobulinlerin serumdan meme bezine 

transferi olduğu bildirilmiştir (Campbell ve ark. 1977, Diker 2005, Halliday 1970). 

Halliday (1970), yaptığı bir çalışmada koyunlarda kolostral immunglobulin 

konsantrasyonunun serum konsantrasyonundan daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Bu 

çalışmada elde edilen bulgular araştırıcıların bilgilerine paralellik göstermektedir. 

Kolostral immunglobulin artışı fizyolojik bir olay olarak düşünülmüştür. 

 Bu çalışmada koyunlarda doğumdan bir ay önce, doğumdan sonra ikinci hafta 

ve dördüncü hafta ölçülen serum IgG konsantrasyonları gruplar arasında istatistiksel 

anlamda farklılık göstermedi. Doğumun sıfırıncı saatinde ise koyunlardaki total serum 

IgG konsantrasyonu deneme grubunda 65,13±2,08 mg/ml, kontrol grubunda 52,97±4,82 
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mg/ml olarak tespit edildi ve aradaki fark p<0,05 oranında önemli bulundu. Koyunlarda 

doğum sırasındaki total serum IgG konsantrasyonunu Campbell ve ark. (1977) 

21,3mg/ml; Maden ve ark. (2003) 18,9 mg/ml olarak tespit etmişlerdir. Çalışmada 

doğum sonrası 36. ve 72. saatlerde koyunlara ait total serum IgG konsatrasyonları 

deneme grubunda sırasıyla 64,84±1,68 mg/ml ve 61,84±1,57 mg/ml, kontrol grubunda 

ise sırasıyla 52,84±3,39 mg/ml ve 50,50±2,97 mg/ml olarak tespit edildi. Gruplar 

arasındaki fark p<0,001 oranında önemli bulundu. Maden ve ark. (2003) Akkaraman 

ırkı koyunlarda yaptıkları çalışmada doğumdan sonraki 72. saatte koyunlara ait total 

serum IgG konsantrasyonunu 21,3 mg/ml olarak bildirmişlerdir.   

Araştırıcılar gebe hayvanlara uygulanan immunostimulant maddenin 

kolostrumdaki total IgG seviyesini arttırdığını belirtmişlerdir (Amer ve Badr 2008, 

Amer ve Hashem 2008).   

Bu çalışmada doğumdan sonraki sıfırıncı, 36. ve 72. saatlerde koyunlardan 

alınan kolostrum numunelerinde ortalama total IgG seviyelerinin deneme grubunda 

arttığı belirlenmiş her iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Buna göre gebelikleri sırasında C. cutis uygulanan koyunlarda kolostral IgG 

konsantrasyonunda belirgin bir artış sağlanabileceği ve böylelikle anneden yavruya 

geçen, artmış total immunglobulinlerle yavrunun ilk günlerinde çevresel patojenlere 

karşı daha etkili bir korunma sağlayabileceği düşünülmüştür.  

Çalışma sırasında kuzuların doğumdan sonra sıfırıncı, 36. ve 72. saatlerde ve 

ikinci, dördüncü haftalarda total serum IgG konsantrasyonları ölçüldü ve deneme 

grubunda bu değerler sırasıyla 0,26±0,05 mg/ml; 53,45±3,65 mg/ml; 43,99±3,74 

mg/ml; 30,65±1,82 mg/ml ve 25,34±1,36 mg/ml; kontrol grubunda ise sırasıyla  

0,07±0,01 mg/ml; 29,27±1,74 mg/ml; 27,02±1,61 mg/ml; 15,46±0,82 mg/ml ve 

12,46±0,63 mg/ml olarak tespit edildi. Grup ortalamaları arasındaki farklılık sıfırıncı 

saatte p<0,01 oranında, 36., 72. saatlerde ve ikinci, dördüncü haftalarda p<0,001 

oranında önemli bulundu. Deneme grubu kuzularında total serum IgG 

konsantrasyonunun daha yüksek olmasının, uygulanan immunstimülantın kolostral 

immunglobulin miktarını artırmasına bağlı olduğu düşünüldü. Kolostrum alımı 

öncesinde alınan serum örneklerinde deneme grubuna ait kuzuların total serum IgG 

konsantrasyonlarının kontrol grubuna oranla daha yüksek çıkması, deneme grubuna 

uygulanan immunstimülantla ilişkilendirilmiştir. Bu durum, Fahey (1974)‟in gebeliğin 
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80. gününden sonra antijen enjekte edilen fötusta IgG sentezlendiğini ancak bunun 

immunizasyon için yeterli olmadığı bulgusunu doğrulamıştır. 

Bu çalışmada kolostrum alımıyla birlikte kuzularda serum IgG 

konsantrasyonunun ilk 36 saatte arttığı, 72. saatten itibaren ise dereceli olarak düştüğü 

Kaymaz ve ark. (2000)„a paralel olarak tespit edildi. Farklı olarak Kaymaz ve ark. 

(2000) IgG seviyesindeki artışı 24. saatte, azalmayı ise 48. saatte tespit etmişlerdir. 

Çalışmamızda ise bu saatlerde ölçüm yapılmadı. Kaymaz ve ark. (2000) aynı çalışmada 

koyunlarda doğumdan sonraki ilk 24 saatte serum IgG konsantrasyonunun istatistiksel 

olarak arttığını belirtirken bizim çalışmamızda doğumun sıfırıncı saati ile 36. saati 

arasında her iki grubun koyunlarında da serum IgG konsantrasyonunda belirgin bir 

değişiklik farkedilmedi. 

Shalaby ve ark. (1992) gebe ineklere gebeliklerinin son ayında C.cutis 

enjeksiyonu yapmış ve bu ineklerde ölü doğum, abort ve retentio secundinarum 

olgularına rastlamadıklarını bildirmişlerdir. Amer ve Hashem (2008) prepartum 

dönemde C.cutis ve sodyum selenyum+vitamin E uyguladıkları bufalolarda sadece bir 

abort olgusuna rastladıklarını, bunun yanında hiç ölü doğum ve retentio secundinarum 

şekillenmediğini raporlamışlardır. Yapılan bu çalışmada ise immunstimulant uygulanan 

iki koyunda iri yavruya bağlı olarak güç doğuma, bir koyunda septik akut metritise 

rastlandı. Herhangi bir uygulamanın yapılmadığı kontrol grubunda altı ölü doğum, iki 

septik akut metritis ve bir prolapsus uteri şekillendi. Prolapsus uteri olgusuna bu 

koyunun geçmişinde de rastlandığı kayıtlardan öğrenildi ve bu durumun immun 

sistemle bir bağlantısı olmadığı kanısına varıldı. Her iki grupta da retentio 

secundinarum olgusuna rastlanmadı. C.cutis uygulanan koyunlarda kaynaklarla uyumlu 

olarak ölü doğum, abort ve retentio secundinarum olgularına rastlanmadı.  

Sütlerinde yüksek oranda somatik hücre sayısı tespit edilen sığırlarda yapılan bir 

araştırmada (Lee ve ark. 1996) C.cutis uygulamasından bir ay sonra somatik hücre 

sayısında azalma ve memede subklinik enfeksiyonlara karşı direnç gelişimi 

saptanmıştır. Bu çalışmada ise kontrol grubunda üç koyunda mastitis olgusuna rastlandı, 

deneme grubundaki koyunlarda ise mastitis görülmedi. Her iki grup arasında mastitis 

görülme oranı açısından önemli bir fark tespit edilmedi. 

Çalışmada doğan kuzular neonatal dönemleri boyunca pnömoni, diyare ve 

pnömo-enteritis  hastalıkları açısından izlendiler ve bu dönem süresince kuzularda 
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sadece neonatal diyare olgularına rastlandı. Deneme grubunda hastalık görülme oranı % 

2,9 olarak belirlenirken kontrol grubunda bu oran % 16,7 olarak tespit edildi. 

İstatistiksel değerlendirmede iki grup arasında hastalık görülme oranları farkı önemsiz 

bulundu. Shalaby ve ark. (1992) ise gebelikleri sırasında C.cutis uygulanan sığırlara ait 

buzağılarda mortalite ve morbidite oranının azaldığını, on günlük buzağılara 

uygulandığında ise hayatta kalış oranını artırdığını ve sığır vebası aşısıyla birlikte 

kullanıldığında oluşan immun yanıtı artırdığını belirtmişlerdir. 

Amer ve Hashem (2008), C.cutis uyguladıkları bufalolarda fagositozisin, 

lenfosit transformasyon indeksinin, total lökosit sayısının, lenfosit ve monosit 

miktarının ve antikor titresinin arttığını, bu sayede C.cutis‟in mortalite oranını 

azalttığını Malhorata ve ark. (1984), Soliman ve ark. (1991) ve Shalaby ve ark. (1992) 

ile uyumlu olarak tespit etmişlerdir. Eid ve ark. (1995) ile Soliman ve ark. (1991) da 

tavuklara C.cutis uygulaması sonrasında makrofaj aktivitesinde, lenfosit stimülasyon 

indeksinde ve antikor titresinde artış saptamışlardır. Bu çalışmada ise söz konusu 

parametrelerden sadece antikor titresi değerlendirildi ve elde edilen sonuç daha önceki 

kaynakları destekler nitelikte bulundu. 

Mandal ve ark. (2007) Muzaffarnagari koyunlarında yaptıkları bir çalışmada 

erkek kuzularda üç ay ve sonrası görülen mortalite oranının dişilere göre daha fazla 

olduğunu, kuzunun doğum sezonunun ve tekli ya da çoğul gebeliklerin mortalite oranını 

etkilemediğini, kuzularda doğum ağırlığının ve koyunlarda doğum sırasındaki vücut 

ağırlığının mortalite üzerine P<0,01 oranında etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Khan ve 

ark. (2006) ise Pak-Karakul ve Thalli ırkı kuzularda yaptıkları çalışmada her iki ırkta da 

cinsiyetin mortalite yüzdesini etkilemediğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda kuzuların 

cinsiyeti ve koyunların doğum sırasındaki vücut ağırlıkları dikkate alınmadı. Tekli ve 

ikiz gebeliklerin mortalite oranı üzerine etkisiz olduğu Mandal ve ark. (2007)‟nın 

sonuçlarıyla tutarlı olarak tespit edildi.  

Bu çalışma sırasında kuzu mortalitelerinin hepsi Khan ve ark. (2006)‟nın 

çalışmasında olduğu gibi doğumdan sonraki ilk haftada görüldü. Al-Sabbagh ve ark. 

(1998) ise yaptıkları çalışmada kuzularda mortalitenin doğumdan sonraki 2-3 hafta 

içerisine yayıldığını tespit etmişlerdir. 
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Bu çalışma sırasında, C.cutis‟in kuzu sağlığına etkisinin araştırılması amacıyla 

kuzuların doğum anındaki ve bir aylık dönemdeki vücut ağırlıkları tespit edildi. Buna 

göre deneme ve kontrol grubunda ortalama doğum ağırlıkları sırasıyla 4,18±0,17 kg ve 

3,37±0,19 kg; bir aylık vücut ağırlıkları ise sırasıyla 10,47±0,12 kg ve 9,85±0,17 kg 

olarak tespit edilip, grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel  açıdan p<0,001 

oranında önemli bulundu. Bu sonuç, Amer ve Hashem (2008) ile Shalaby ve ark. 

(1992)‟nin bufalolarda ve sığırlarda C.cutis ile yaptıkları çalışmaların sonuçlarını 

destekler niteliktedir. Shalaby ve ark. (1992) ayrıca buzağılarda üç aylık kilo artışını da 

değerlendirmiş ve uygulama grubundaki üç aylık vücut ağırlığı ortalamasının kontrol 

grubuna oranla 1,5 kat daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir.  

Ciupercescu (1977), kuzularda serum IgG düzeylerindeki değişiklik ile kilo 

artışı arasında negatif korelasyon tespit etmiştir. Kaymaz ve ark. (2000) ise, kuzuların 

bir ay boyunca annelerinin yanında tutulduğunu belirtmişler ve 10-30. günlerde serum 

IgG düzeylerindeki değişiklik ile kilo artışı arasında pozitif korelasyon saptamışlardır. 

 Bu çalışmada ise kuzu serum IgG düzeylerindeki değişiklik ile kuzularda kilo 

artışı arasında 36. saate kadar pozitif, 36. saat ile dördüncü hafta arasında negatif 

korelasyon  saptanmıştır. Kaymaz ve ark. (2000) ile, bu çalışmada 36. saat ile dördüncü 

hafta arasında saptanan farklılığın, çalışmada yer alan koyunların doğumdan sonra 

onuncu günden itibaren gün içinde merada otlatılması ve kuzuların ancak anneleri 

meradan barınaklarına alındıkları zamanlarda süt emebilmiş olmalarından 

kaynaklanabileceği, düşünülmüştür. 

Doğum ağırlığı ve kuzu serum IgG konsantrasyonu arasındaki ilişkiyi saptamak 

amacıyla bir çok çalışma yapılmıştır (Ahmad ve ark. 2000, Harker 1973, Kaymaz ve 

ark. 2000 ve Khan ve ark. 2006). Yaptıkları çalışmalarda,  Ahmad ve ark. (2000) ve 

Harker (1973), zayıf doğan kuzularda daha düşük IgG konsantrasyonuna rastlandığını, 

Kaymaz ve ark. (2000), kilolu doğan kuzuların sıfırıncı saat serum IgG düzeylerinin 

daha yüksek olduğunu, Khan ve ark. (2006) da Pak-Karakul ve Thalli ırkı kuzularda 

kuzu doğum ağırlığının IgG konsantrasyonunu belirgin bir şekilde etkilediğini ve 3 

kg‟dan zayıf doğan kuzularda IgG konsantrasyonunun daha düşük olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada bulunan sonuçlar araştırıcılara paralellik göstermekte olup, 

deneme ve kontrol grubunda kilolu doğan kuzuların sıfırıncı saat serum IgG 
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düzeylerinin daha yüksek olduğu, ancak bu farkın özellikle deneme grubundaki 

kuzularda daha da belirgin olduğu saptanmıştır. Doğum ağırlığı ve kuzu serum IgG 

konsantrasyonu arasındaki ilişkinin yukarıda verilen literatürler ve çalışma bulgularının 

ışığında önemli olduüu görülmektedir. 

Haughey (1986b) iri kuzuların güç doğuma predispozisyon oluşturabileceğini 

bildirmiştir. Bu çalışmada deneme grubuna ait bir koyunda, kuzunun iriliğine bağlı 

olarak güç doğum olgusunun şekillenmesi, Haughey (1986b) ile uyumluluk 

göstermektedir.  

 Bu çalışmada uygulanan immunstimülant ile birlikte özellikle kuzuların bir aylık 

gelişme oranlarında artış sağlandı. Gruplar arasında postpartum ve neonatal dönem 

hastalıkları açısından istatistiksel anlamda önemli farklılıklar tespit edilmemişse de 

uygulama yapılan gruplarda doğumdan sonra antikor titresinde belirgin bir artış olduğu 

saptandı. C. cutis uygulaması ölü doğum oranını önemli ölçüde azalttı ancak koyunlarda 

postpartum hastalıklar üzerine istatistiksel anlamda önemli bir etkisi olmadı. Ancak 

koyunlarda doğumdan sonra sıfırıncı, 36. ve 72. saat serum ve kolostral IgG 

konsantrasyonlarının uygulanan immunstimülantın etkisiyle arttığı saptandı. Ayrıca 

deneme grubundaki kuzularda doğumdan sonra sıfırıncı, 36. ve 72. saat ile 2. ve 4. hafta 

serum IgG seviyelerinin de arttığı belirlendi. 

 Sonuç olarak, gebe koyunlara doğuma bir ay kala 2 ml dozunda uygulanan 

C.cutis‟in koyun ve kuzularda doğumdan sonra total IgG seviyelerini, kuzuların doğum 

ağırlığını ve bir aylık büyüme oranını önemli oranda artırdığı, kuzularda ölü doğum 

sayısını önemli oranda azalttığı, koyunlarda postpartum dönem ile kuzularda neonatal 

dönem hastalıkları üzerine ise bir etkisi olmadığı saptandı. Antikor titresindeki artışın, 

neonatal ve postpartum dönem hastalık oranlarını istatistiksel anlamda etkileyebilmesi 

için çalışmada kullanılan hayvan sayısının artırılması gerektiği kanısına varıldı. 
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