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GİRİŞ

Melezlemeler sonucu ortaya çıkan heterozis (Heterozis) hayvan yetiştiriciliğinde büyük

önem taşar. Hayvancılıkta amaç hayvanın çeşitli ürünlerinden yararlanmak, onları satıp kar

etmektir. Heterozis ebeveyn ortalamasından daha fazla verim elde etmek olduğundan buna bağlı

olarak yetiştirici daha fazla verim elde edecek ve bu verimler kendisine daha fazla ekonomik fayda

sağlayacaktır.

Yerli ırklarımız şimdiye kadar iyi bir seleksiyon programı yapılmadığından hemen hemen

hepsi düşük verimlidir ve bugün gelişen ülkelerdeki hayvan arklarıyla boy ölçüşmekten uzak

kalmışlardır.

Avrupa ve Amerika yüzyıllar süren, seleksiyon çalışmalarıyla hayvan ırklarında çok

yüksek verimlere ulaşmışlardır. Bu amaçla çeşitli hayvan ırkları için saf yetiştirme dernekleri

kurulmuştur.

Son yüzyıldan önce mısırlarda başlayan hibrit çalışmaları daha sonralara tavuk, tavşan,

koyun ve sığırlarda yapılmaya başlanmıştır. Bunda saf yetiştirmeyle çıkılan tavan verimler

zorlanmış ve saf ebeveynlerden çok üstün verimli melez döller ticari hayvan olarak kullanılmaya

başlanılmıştır.

Yerli ırklarımız çevirme melezlemesi ile kültür ırklarına dönüştürülmektedir. İlerde Suni

Tohumlamanın başarısına bağlı olarak bu ırklar büyük oranda kültür ırklarına çevrilebilir.

Yetiştirici koyun ve sığırlarını istediği damızlığın spermasıyla tohumlayarak daha verimli ticari

hayvanlar elde eder ve böylece bilinen bir olay olan heterozisten yararlanma imkanını bulur.

Heterozis elde edilen melezleri bulmak için çok sayıda deneme melezlemesine ihtiyaç

vardır. Elde edilen müspet sonuçlar yetiştiriciye sunulmalıdır.
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HETEROZİS (MELEZ AZMANLIĞI: LUXURİEREN)

Heterozis bilim adamları tarafından çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Bunlardan bazılarını

vermek gerekirse;

Heterozis döllerin ebeveyn arklara göre daha yüksek bir yaşama gücü göstermesi ve verim

sağlaması demektir. Heterozis çevre şartlarına dayanıklılık gücünün artması, yemden faydalanma

ve gelişme kabiliyetinin fazlalaşması şeklinde belirir (6).

Arpacık, heterozisi, melezleme sonucu elde edilecek olan melez hayvanların ortalama

verimleri ile, bunların ebeveynlerinin ortalama verimleri arasındaki farktır diye tanımlamıştır.

Aksoy ise yavruya ait performansın en iyi bir ebeveynden daha iyi veya en düşük bir

ebeveynden daha düşük olması haline pratikte az tesadüf edilir ve bu olaya da heterozis demiştir.

Heterozis etkisi pozitif yönde ise bu melez azmanlığı (hibrid vigor) adını alır.

Heterozis, melez döllerin, birçok hallerde, saf ebeveynlere nazaran daha üstün yaşama

gücüne, daha yüksek ortalama değerlere ve daha büyük tecanüse (bir örneklik) sahip olmaları

başka bir deyişle, işe yarama bakımından azmanlık göstermeleridir (11).

F1 fertlerinin karakterlerinin şekillenmesinde, her iki ebeveynin ortalama değerlerinden

sapmalar olarak da tarif edilmektedir. Heterozis terimi genellikle ebeveyn ortalamasından pozitif

sapmalar için kullanalar (8).

Yine bir başka tarifi de farklı genetik yapıya sahip hayvan grupları birleştirildiğinde

meydana gelen üstünlüğe melez azmanlığı veya heterozis denir (4). Anlaşıldığı gibi biyolojik olay

bir, tariflerde birbirine yakındır.

Birbirinden farklı olan idioplazmaların melezleme suretiyle bir araya gelmesi

konstitüsyonu canlandırmaktadır. Kan yakanlığında yaşama gücünün azalma ve zayıflaması nasıl

kötü yönde bir gelişmiş ise heterozis denilen olay bunun tersidir. Yani iyi yönde bir gelişmedir (6).

Her melezlemede bir heterozis olayı ile karşılaşılabilinirse de yalnız bunu bir kural olarak kabul

etmemek gerekir. Hayvan yetiştiriciliğinde hangi ırkların melezlemesinde heterozis görüldüğü,

hangilerinde görülmediğini bilmek kullanma melezlemesinde büyük önem taşır. Heteroziste

kuşaklar genotip bakımından heterozigot (karışık yapılı) fakat fenotip bakımından daha göz

doldurucu ve alımlı bir yapı gösterirler. Heterozis bir heterozigot olayıdır. Fakat mutlak manada

ırkların birleştirilmesi demek değildir. Heterozis olayında üç durum göze çarpar:

l-Elde edilen döller hücre çoğalması hızlı ve teşekkülü çabuk olduğundan büyümede artış

olur.

2-Eğer ırklar iyi seçilmişse biyolojik denge artar ve neticede kuşaklarda döl verimi,

hastalıklara karşı mukavemet ve elverişsiz çevre şartlarına karşı dayanıklılığın fazlalaştığı görülür.



3

3-Her iki maddede topladığımız karakterler yüksek bir vitalite gösterirler

(vitalite=canlılık).

HETEROZİS HESAPLANMASI

Farklı iki ebeveyn popülasyonundaki bütün lokusların müşterek etki yaptıkları

düşünüldüğünde genotipik değer, ayrı ayrı lokusların etkilerinin birleşerek birbirine eklenmesiyle

meydana gelir. Böylece F1’deki heterozis;

y= Gen frekansları arası farklılıktır

PF1= Döllerin ortalama verimidir.

P= Ebeveynlerin ortalama verimidir

Dominantlık teorisine göre heterozis miktarı dominantlık ve ebeveyn popülasyonları

arasındaki gen frekansları farklılığına bağlı olmaktadır.

Varren(1942) ve Pirchner(l969), heterozisin üstün ebeveyn ortalamasıa göre

hesaplanmasında, F1’ler ile en yüksek fenotipik değere sahip ebeveyn arasındaki farkın alınması

gerektiğini belirtmişlerdir. Buna göre:

PA > PB olduğunda, F1’deki heterozis:

HF1= PFı - PA

       PFı - PA

% HF1 = ————— ı100 şeklinde
PA

PB > PA olduğunda ise:
HF1= PFı – PB

       PFı – PB

% HF1 = ————— ı100 olur.
PB
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Örnek:

F1= 900 kg

Hesaplama:

       1000 + 600
P = —————— = 800 olur.

2
Formülde bu değerleri yerlerine koyalım

 (900 – 800) x 100        100 x 100
———————— = ————— = % 12,5

800 800
% 12,5 oranında pozitif heterozis meydana geliyor (6, 9).

HETEROZİSİN GENETİK DAYANAKLARI

Heterozigot genotiplerin üstünlükleri yani heterozisin nedenleri hakkında çeşitli görüşler

ileri sürülmüştür, fakat bugüne dek bunların hiçbirisi heterozisi tek başına açıklamaya

yetmemektedir.

Lerner(l96l), heterozise sebep olan teorileri iki grup altında toplamıştır:

1-Tahrike dayanan teoriler,

2- Dominansa dayanan teoriler.

Heterozisi tahrike dayandıran teorilerde kısaca, heterozigotların yaşama gücünün fazla

olduğu, bunun neticesi olarak da yüksek değer gösterdikleri ileri sürülmüştür.

'Dominansa dayanan teoriler hakkında ileride bilgi verilecektir.

Pirchner (1969), heterozisin sebeplerinin henüz tamamıyla açıklanamadığını ve şimdiye

dek ileri sürülen teorilerin üstün dominans ve dominans teorileri olarak ikiye ayrılabileceğini

belirtmiştir (2).

Melezleme deyimi, farklı genotipteki hayvanların çiftleştirilmeleri, daha spesifik ve

bilimsel olarak, çiftleşen gametlerin belirli lokuslarda farklı allel genleri taşımaları hali için

kullanılır. Buna göre melez döller söz konusu lokuslarda heterozigotturlar, dolayısıyla heterozigot

genotiplerin avantajlarına, üstünlüklerine sahiptirler.

Heterozigot genotiplerin (melezlerin) üstünlükleri genellikle aşağıdaki genetik etkilere

dayandırılmaktadır.

http://da.ya.nan/
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1-Resesif zararlı genlerin örtülü kalması.

2-Allel genlerden her birinin fonksiyonel olması.

3-Allel genler arasında üstün dominantlık ilişkisinin bulunması.

4-Allel olmayan genler arası interaksiyon( epistasis) ihtimalinin artması.

5-Allel genler arasında tam veya eksik dominantlık ilişkisinin bulunması.

1- ZARARLI RESESİF GENLERİN ÖRTÜLÜ KALMASI

Tabii ve kültüre edilmiş popülasyonların bir çoğunda heterozigot genotipler beklenene

nazaran daha yüksek oranlarda bulunmuşlardır.

Briles ve arkadaşları (l957), uzun süre akrabalar arası yetiştirme uyguladıkları bir tavuk

sürüsünde B-lokusundaki kan grupları genlerinde homozigotluk sağlayamamışlar ve bunu

heterozigotların homozigotlara nazaran daha üstün konstitüsyona sahip olmaları ve gelecek

generasyonun büyük bir kısım itibarıyla bunların döllerinden teşekkül etmesi ile açıklamışlardır.

Düzgüneş (1950) akrabalar arası yetiştirmeye tabi tutulan Beyaz Leghorn tavuklarında

heterozigotluk derecesi yüksek olanların döl verme çağına daha fazla oranda ulaştıklarını

göstermiştir.

Bu olaylarda gelişimin çeşitli safhalarında, çeşitli çevre şartlarında ve çeşitli derecelerde,

zararlı etki yapan genler, heterozigot genotiplerde ya allelleri tarafından. ya da başka gen

kombinasyonları ile etkisiz bırakılmışlardır. Heterozigot genotipler ekstrem olarak, homozigot

genotiplerden iki defa fazla gen çeşidine sahiptirler. Gen kombinasyonlarının çeşitliliği

bakımından ise heterozigotlar çok daha ileridirler. Bu çeşitlilik içinde yaşama ve çoğalma

bakımından zararlı genler etkilerini gösterme imkanı bulamazlar. Bu durum heterozigotluk

derecesi (heterozigot lokusların tüm lokuslara nazaran nispi miktarı) ile orantılıdır.

2-ALLELLERİN FONKSİYONEL OLUŞU (KODOMİNANSLIK)

Allel genler arasında tam dominantlık yoksa her allelin beklenen etkisi kendini gösterir ve

neticede heterozigot şahıs, yetiştirici tarafından, tercih edilecek bir üstünlüğe sahip olur.

İngilizlerin tanınmış spor atı Hunter ile Amerikalıların Altuni al donlu Polamino atı, Mavi

Andaluz (Endülüs) tavuğu ye Kırçıl Şorthorn sığırı bazı yetiştiriciler tarafından tercih edilmekte,

diğerlerinden üstün tutulmaktadırlar. Bunlar tamamen heterozigot genotipte olup kendi aralarında

yetiştirildikleri zaman 1: 2: 1 oranında açılma göstermektedirler. Bu çeşit heterozigot döller elde

etmek üzere ikinci generasyondaki 2/4 oranına razı olunmamakta, sürekli olarak orijinal

melezlemeler tekrarlanmaktadır.

İskoçya'da küçük cüsseli, gelişme hızı geri dağ koyunları ile iri cüsseli ve etçilik kabiliyeti

http://imka.ni/
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yüksek ırkların melezleri az yağlı ve gevrek et verdiklerinden ve iyi bir gelişme .gösterdiklerinden

her iki ebeveyn ırka tercih edilmektedirler.

3-ÜSTÜN DOMİNANTLIK

Heterozigot gen çiftlerimin homozigot gen çiftlerinden daha üstira bir degere sahip

olmalarına denir.

a-Dominantlık

üd-Üstün Dominantlık

d-Dominantlık + üstün dominantlık.

Şekil 1. Üstün dominantlıkta genotiplere ait değerler, d ve a.

üd= d – a

Melezleme yöntemi maksimum sayıda heterozigot genleri taşıyan, gen lokuslarının melez

hayvanlar üzerinde toplanmasını temin eder. Eğer heterozigot genleri taşıyan gen lokusları

bunların karşıtı olan gen lokuslarındaki homozigot genlerden daha fazla sayıda ise, bu durum

"over dominantlık teorisini destekler nitelikte olur. Over dominantlık teorisine göre de melezleme

sonucunda heterozigot dominant gen çiftleri artar ve bu genlerin tayin ettiği karakterlerde bir

üstünlük görürler ve pozitif bir heterozis olayı ortaya çıkar.

Drosophila'da kromozomların birçok yerlerinde küçük segment azalmalarına

rastlanmaktadır. Bunların bir kısmı kendi başlarına (Homozigot durumda) herhangi bir fenotipik

görüntü meydana getirmemektedir (Amorph'dur). Bu segmentleri tam olan genotiplerde de

aynıdır. Fakat bumların melezlerinde bazı yeni fenotipler görülmektedir ki bunlar melezin

ebeveynlerden üstünlüğü olarak kabul edilmektedir.

Akrabalar arası çiftleştirme ile her allel gen bakımından homozigotlaşan şahısların ve

hatların dejenerasyon göstermeleri ve melez azmanlığın böyle dejenerasyon durumundaki hatlar

arası melezlemelerden daha yüksek ihtimalle ve daha yüksek ölçülerde elde edilmesi üstün

dominantlık görüşünü destekler(11).

http://uzerin.de/
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4-DOMİNANTLIK

Bir lokusta-heterozigot olan genotipin değeri, iki homozigot genotipe ait değerler

ortalamasından büyük veya (işe yararlılık bakımından küçüklük önemli olduğunda) küçükse

dominantlık söz konusudur. Buna göre, bir lokusta heterozigot genotipin değeri, en fazla yüksek

değerli homozigot genotipin değerine ulaşabilir. Bunu aşarsa üstün dominantlıktan söz edilir.

Kantitatif bir karakteri etkileyen dominant genlerden bir kısmının bir, öteki kısmının da

başka bir popülasyonda homozigotlaşmış olması halinde bumlarım melezlemelerinden, sadece söz

konusu popülasyonların ortalamalarından değil büyük değerli popülasyondan da üstün değerli

döller elde edilebilir. Dominantlığın eksik olması halinde dahi böyle bir netice alınabilir.

Örneğin, iki sığır ırkının melezlendiğini kabul edelim. Birbirleri ile melezlenen bu

ırklardan birinde herhangi iki karakteri tayin eden genler AAbb şeklimde, diğer birinde de aaBB,

yani genlerin dominant ve resesif oluşları aksi şekilde olabilir.

Bu iki ırk melezlendiğinde

AAbb      x     aaBB

   Ab                   aB

             AaBb

F1 generasyonunda AaBb genotipinde yavrular elde edilir ki bu yavrular bu iki karakter

yönünden ebeveynin her ikisinden de üstün durumdadırlar. Yani AA genleri melezlenen bir ırkta

dominant, diğer ırkta ise resesif aa, BB genleri bir ırkta dominant, diğer ırkta ise resesif bb

olmasına karşın F1 generasyonunda yani melez kuşakta her iki karakteri tayin eden genler

heterozigot dominanttır (Aa, Bb). Bu nedenle de melez kuşağın verimine pozitif bir yönde

heterozis görülür.

Misal olarak beş lokusta, anlatılan şekilde birbirinin karşıtı olan iki popülasyon alınmış ve

bunların kendi değerleri ile, melezlerinin değeri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Bu hesaplarda

popülasyonlarda öteki lokuslardaki genler bakımından değerleri aynı kabul edilmiştir. Ayrıca beş

lokusun her birindeki dominant genin eşit etkiye sahip olduğu, allelinden mesela 4 birimlik yüksek

değer sağladığı farz edilmiştir.

Birinci ebeveynin bu lokuslarca değeri:
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2  +  6  +  2  +  6  +  2  =  18,  ikinci  ebeveyninki  ise  =  6  +  2  +  6  +  2  +  6  /  22  olduğu  halde

melezleri = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30 değerlidir Dominans eksikse yani Ai Ai = 5 ise, o zaman

melezlerim değeri 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 olarak bulunur. Tam dominans da d = a 6 – 4 = 2, eksik

dominantsa d a'dan küçük olup  5 – 4 = 1 dir. 4 = (2+6) / 2 olup homozigot genotiplerin

ortalamasıdır.

Melezlerin üstünlüğü tam dominantlıkta: 30 - (18+22) / 2 = 10; eksik dominantlıkta

 25 – 20 = 5 tirı Bu genel olarak

Tam dominantlıkta her lokus için d = 2 olduğuna göre,

d  =  2  +  2  +  2  +  2  +  2  =  5  x  2  =  10  olarak  hesaplanabilir.  Eksik  dominantlıkta  d  =  1

olduğundan melezlerin üstünlüğü

d = 1 + 1 + 1+ 1 + 1 = 5 x 1 = 5

5-EPİSTATİK ETKİ

Bir gen çiftinin bir geni, diğer bir gen çiftinin bir geninin etkisini maskeliyorsa yani

etkisinin görünmesinin engelliyorsa, bu gene epistatik gen -veya örtücü gen olaya da epistazis adı

verilir. Eğer A lokusundaki A1 geni B lokusundaki B1 geni ile epistatik bir etki-meydana

getiriyorsa, o zaman A1A1B1B1 şeklindeki homozigot genotipin değeri ile A1A0B1B1, A1A1B1B0 ve

A1A0B1B0 şekillerindeki mono ve diheterozigot genotiplerin değerleri aynıdır.

Allel olmayan genler arası interaksiyonlar mahiyet ve sonuç itibarıyla allel olan genler

arası interaksiyonlardan(dominantlık etkilerinden) farksızdırlar. Allel olmayan genler arası

interaksiyonlar çok çeşitli olabilmektedirler. Melezlerin belirli bir özellik bakımından

ebeveynlerinden üstün görünmelerine sebep olabilecek interaksiyon daha çok tamamlayıcı

nitelikte olandır. Bir varyete veya ırkta mevcut bir gen belirli bir karakterin meydana gelmesine

veya istenen ölçüde görünmesine yetmemekte, ancak bu varyete veya ırk söz konusu genin etkisini

tamamlayıcı geni taşıyan başka bir varyete. veya ırkla melezlendiği takdirde melez genotipte bir

araya gelen bu genler birbirlerinin etkilerini tamamlayarak karakterin tezahürünü veya

ebeveynlerdekinden daha üstün ölçüde gelişmesini sağlamaktadır (7, 11).

Yetiştiricilik bakımından önemli olan, hangi tip gen etkisi olursa olsun, hepsinin aynı ıslah

ve çiftleştirme metodu ile kendini göstermesidir. Bunlar:

1-Melez azmanlığı her karakterde veya her verimde aynı derecede görülmez. Akrabalar

arası yetiştirmede en fazla etkilenen (dejenerasyona uğrayan) verim bakımından melez azmanlığı

mailto:Mel@zlerin-.bel.irli
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elde etme ihtimali en yüksektir Dar anlamlı kalıtım derecesinin düşüklüğü ile akrabalar arası

yetiştirme dejenerasyonu arasındaki ilişkiden bu konuda faydalanmak mümkündür. Çoğalma ile

ilgili verimler genellikle bu niteliktedir.

Kalıtımı derecesi ile heterozis ters orantılıdır. h2 x H

VA

h2 = ——————
VA + VÇ

VG = VA + VD + VI

VG = Genetik variyans

VA = Additif gen variyansı

VD = Dominant ve üstün dominant gen variyansı

VI = Epistatik (enteraktif) gen variyansı

Genetik uzaklık ne kadar fazla olursa heterozis o derece kuvvetli olur.

2-Melez azmanlığı sağlamaya müsait olan bir verim veya karaktere yöneltilen çalışmalarda

her zaman aynı başarı sağlanamaz. Burada melezlenecek popülasyonların (ırkların, varyetelerin

veya hatların) isabetle seçilmeleri veya özel metotlarla geliştirilmeleri söz konusudur.

Melezlenecek popülasyonların aralarında akrabalık bulunmaması veya uzun süre birbirinden ayrı

(izole edilmiş) olarak yetiştirilmiş olmaları başarı -ihtimalini arttırır. Böyle popülasyonlar genetik

kompozisyon bakımından farklılaşmış, yani bir çok gen lokuslarınca farklı genotiplerde

şahıslardan oluşmuş olacaklarından bunların melezlerinde çeşitli gen etkileriyle azmanlık

görünmesi daha büyük ihtimalle beklenir. Söz konusu popülasyonlar kendi içlerinde aynı verim

bakımından seleksiyona tabi tutulmuş olsalar bile, bu verimi etkileyen pozitif genler genlerden bir

kısmı popülasyonlardan birinde, başka bir kısmı da popülasyonlardan diğerinde yoğunluk

kazanmış, böylece popülasyonlar farklı genetik kompozisyonlar geliştirmiş olabilirler.

3-Mevcut popülasyonlar arasında sözü edilen niteliklerde olanlar bulunmadığı veya

bulunanlardan tatmin edici derecede azman döller sağlanamadığı takdirde, bu istikamette (yani

melez döllerinin üstünlüğüne göre) yapılacak seleksiyonla böyle popülasyonlar (hatlar) meydana

getirilebilmektedir (4, 11)

ÇEŞİTLİ BİRLEŞTİRMELERDE HETEROZİSİN GÖRÜLMESİ

Türler Arası Birleştirmeler: En yüksek heterozisi verir,

Eşek   x   Kısrak      Katır

Katırda iş verimi bakımından çok iyi yavru verimi bakımından çok kötü heterozis görülür.
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At   x   Eşek      Bardo

Manda   x   Sığır      Beefalo

Bizon    x    Sığır       Cattalo  (Kedalo)     3/8  Bizon,  3/8  Şarole  2/8  Hereford.  Beefalo  et

verimleri çok iyi merada tutunmakta fakat yetiştirici aramıyor.

Irklar Arası Birleştirmeler

a) Çevirme Melezlemesi: Burada esas düşük verimli .bir ırkın dişilerini yüksek verimli bir

ırkın erkekleriyle tekrar tekrar birleştirerek erkek ırkın genotipini yeni ırka kazandırmaktır.Yerli

düşük verimli ırkların seleksiyonla verimlerini yükseltmenin mümkün olmadığı durumlarda

başvurulur. Türkiye’de Karacabey Esmeri, Karacabey Merinosu, Karacabey Arap (Yarım kan

Arap) (4, 7).

b) Kombinasyon (Rotasyon) melezlemesi:

Birden fazla ırkın üstün özelliklerini yeni bir ırkta toplamak için yapılır. Bu melezlemede

heterozis etkisinden de yararlanılır.

Kullanma melezlemesinde ekonomik olacak kadar melez döl elde etmek üzere, ebeveyn

ırklardan yeter genişlikte sürüler bulundurmak zorunludur. Rotasyon melezlemesi bu sakıncayı

ortadan kaldırmak için getirilmiştir.

Dişi ebeveyn olarak melezler kullanılmakta, ebeveyn ırklardan yalnız erkek damızlıkları

sağlayacak kadar elde bulundurulmaktadır.

Her generasyonun melez dişileri rotasyonla ebeveyn ırklardan birinin erkekleri ile

çiftleştirilmektedir. Böylece hayvansal ürün esas itibariyle melez hayvanlardan sağlanmakta ancak

bunlarım her ebeveyne ait genlerden ihtiva ettikleri oran generasyondan generasyona

değişmektedir.

İngiltere'de Jersey ile Holştayn (Holstein) ırkları arasında bu tip melezleme

uygulanmaktadır. Bu memlekette suni tohumlama teşkilatı gelişmiş bulunduğundan her

generasyon için gereken ebeveyn ırklarından boğaların işletme içinde yetiştirilmeleri yerine bu

teşkilattan sperma sağlanabilmektedir (7, 11).

c) Kullanma Melezlemesi

Bu melezlemeye terminal ve ticari melezleme adı da verilir. Kombinasyon ve heterozis

etkilerinden optimum bir faydaya izin verir.-Bu melezlemeler basit kullanma melezlemesi ve

muhtelif kullanma melezlemeleri olarak ikiye ayrılır.

1) Basit Kullanma Melezlemesi

İki ayrı ırk kendi aralarında melezlenir ve melezlemeden doğan F1 melezlerin gerek erkek

ve gerekse dişileri ticari amaç için kullanılırlar. F1 melezler kesinlikle damızlık olarak yetiştirmede

kullanılmazlar.
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Sığırlarda:

ŞAROLE   x   SİYAH ALACA

.SİMENTAL   x   SİYAH ALACA

GELBVİEH   x   SİYAH ALACA

KIRMIZI ALACA   x   SİYAH'ALACA

Koyun ırklarında kuzu eti üretiminde, domuzlarda karkas ıslahında, besi tavukları (broiler),

besi ördekleri, besi hindileri, et tavşanlarında kullanılır.

At yetiştiriciliğinde İngiliz Hunter Atı İngiliz Aygırınım sıcakkanlı ağır atlarla veya hafif

soğukkanlılarla birleştirilmesinden elde edilir.

Koyun ve tavşanlarda bir batında çok yavru doğuran ırkların dişileri ile erken- gelişen ve

yüksek kaliteli karkas verem ırkların erkeklerini çiftleştirerek çok.sayıda kasaplık melez döller

elde etmek karlı bulunmaktadır

2) Muhtelif kullanma melezlemeleri

Bunlar üç hatlı dört hatlı ve geriye melezlemelerdir. Pratikte kullanılırlar.

Geriye melezlemede A ve B ırkı birleştirilir. AB melez dişileri tekrar A ırkı erkeklerine

verilir.

Üç hatlı melezlemede A ve B ırkı birleştirilir. Dişi AB melezleri C ırkından erkeklere

verilir.
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Dört hatlı melezlemede A ve B, C ve B ırklarının melezlemeleri yapılır. CD melez

erkekleri AB melez dişileriyle melezlenerek CDAB melezleri elde edilir(4, 7, 10, 11)

Akraba Hatlar Arası Birleştirmeler

Akraba hat deyimi akraba şahıslardan oluşan ve akrabaların çiftleştirilmeleri ile üreyen

topluluk işin kullanılır. Uzunca bir süre kapalı tutulan bir sürüde, bütün hayvanlar birbirleriyle az

veya çok akraba olacaklarından bir akraba hat özelliğini alır. Böyle bir sürünün aynı özellikteki

başka bir sürüden hayvanlarla çiftleştirilmesi akraba hatlar arası melezleme olarak kabul edilir. Bu

çeşit melezlemelerden azman döller daha büyük bir ihtimalle beklenir. Sığır ve koyunlarda akraba

hatlar arası melezlemeler genellikle böyle yapılır. Çünkü bu hayvanlarda aynı sürüde çeşitli akraba

hatlar geliştirmek ve muhafaza etmek zordur ve pahalıdır.

Tavuklarda ve tavşanlarda hibrit niteliğinde (azman) döller elde- etmek üzere çokluk aynı

sürüde çeşitli akraba hatlar teşkil edilir. Bunlar arasında en üstün melez döller verenler (özel

kombinasyon kabiliyeti gösterenler) tespit edilerek üretilirler (11)).

Günümüzde tavuk yetiştiriciliğinde heterozisten oldukça. sık yararlanılmaktadır. Ticari

tavuk üretmek için geçilen aşamalar iki bölümde incelenebilir:

a) Eldeki sürüde additif gen etkileri bakımından mümkün olan genetik ilerlemeyi

sağlamak: Bu amaç için önem verilen karakterler bakımından yetenekli olan sürüler ele alınmakta

bu hayvanlarda uygun hayvan ıslahı yöntemleri ile mümkün olan verim düzeyinin sağlanmasına

çalışılmaktadır.

b) Melez azmanı verecek ebeveynlerin seçimi ve çoğaltılması: Burada güdülen amaç

karşılıklı olarak birleştirildikleri zaman kendilerinden daha üstün verimli yavrular veren, yani

yavrularında pozitif heterozis görülen, yeterli sayıda baba ve ana materyali elde etmektir.
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Heterozis genlerin non additif etkileri ile ortaya çıkmaktadır. Melez azmanı ticari

tavukların elde edilmesinde ise genlerin additif etkilerinin yanında non additif etkilerinden de

yararlanılmaktadır (3).

Dünyada ilk hibrit çalışmaları bitki ıslahında uygulanmıştır. Melez mısırların elde edilmesi

ve pratiğe aktarılmaları ile, hayvancılık alanında da hibrit ebeveynleri oluşturacak olan akraba

hatların elde edilmesi düşünülmüştür. Ancak mısır bitkisinde % 90’lık bir akrabalı yetiştirme

katsayısına ulaşabilmek için 4- yıla ihtiyaç olduğu halde, domuzda veya tavukta on bir yıl ve 4–5

yıllık generasyon aralıkları ile sığırda 50 yıla ihtiyaç vardır. Bu açıklamalar ile hayvancılık

alanında hibrit ebeveynleri oluşturacak olan akraba hatların elde edilmesinin oldukça uzun ve

masraflı bir iş olduğu ortaya çıkmaktadır. Hibrit elde edilmesinde en çok kullanılan metotlar ırklar

arası melezleme ve çok uzun süre kapalı olarak yetiştirilen soyların melezlemesidir.

Hibrit üretiminde bugün en çok kullanılan metot, aynı veya farklı ırklara ait akrabalı

yetiştirilmiş hatların çiftleştirilmesidir. Akrabalı yetiştirme dominant genlerin mevcudiyetiyle

etkileri maskelenmiş olan, arzu edilmeyen resesif genlerin homozigot hale geçmelerine imkan

sağlar. Akrabalı yetiştirme, arzu edilmeyen resesif genlerden daha çok dominant genler homozigot

hale geçeceğinden yani karakterler sabitleşeceğinden, bu durum döle geçirme kabiliyetinin

artmasına yol açar. Böyle ortalama olarak homozigotluk derecesinin (yüzdesinin) hesaplanması ile

akrabalı yetiştirme katsayısı elde edilecektir.

Akrabalı yetiştirme katsayısı (F) nispi bir değer olup, hesaplamada başlangıç olarak alınan

generasyonda esasen homozigot olan gen lokuslarının dışında kalan genlerden sonradan

homozigotlaştırılanların nispi miktarını verir. Fakat bu gerçeği yansıtmayan teorik bir değerdir.

Örneğin, her yeni mutasyon, akrabalı yetiştirme katsayısı hesaplanırken dikkate alınmayan bir

heterozigotluk yaratabilir. Bu durumda, hesaplanan katsayı, homozigot gen lokuslarının nispi

miktarını, mutasyon hızına bağlı olarak, olduğundan daha fazla gösterebilir. Yine hesaplanan F

değerlerinin geçerliliği, düşük verimli şahıslar aleyhine bir seleksiyon yapılmadığı varsayımına

dayanmaktadır. Akrabalı yetiştirme, hatlar içerisindeki genetik variyansı azaltmakta ve netice

olarak hatlar arasında genetik uniformiteye yol açmaktadır. Böylece genetik olarak farklılaşmamış

olan bu hatlar heterozis elde etmede uygun ebeveyn materyalleri meydana getirmektedir.

Bugün için akrabalı yetiştirmenin başlıca iki amacından birisi heterozis elde etmek üzere

melezlemelerde kullanılacak olan akrabalı yetiştirilmiş hatların teşkili, diğeri ise laboratuar

hayvanlarında, biyolojik denemeleri ve tarla bitkilerine ait denemelerde uniform hatların meydana

gelmesini sağlamaktır. Akrabalı yetiştirme sonucunda; hayvanlarda verim, üreme gücü, yaşama

gücü vs. gibi özelliklerde fenotipik değer ortalamalarında düşme görülür ki buna akrabalı

yetiştirme depresyonu denir. Heterozis, akrabalı yetiştirme depresyonunun tersidir ve seleksiyon

mailto:g@nera.syon
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yapılmaksızın akrabalı yetiştirilmiş hatlar arasında, rastgele çiftleştirilmelerle elde edilen

melezlerin akrabalı yetiştirme katsayıları, teorik olarak o hatların çekildiği popülasyonun

yetiştirme katsayısına eşittir. Hibrit elde edilmesi için çapraz çiftleştirme (diallel melezleme)

gerekli olup; birbirleri ile melezlenmeleri halinde özel kombinasyon kabiliyeti gösteren ebeveyn

popülasyonların elde edilmesi gereklidir. Özel kombinasyon kabiliyeti dominans ve; dominant gen

kombinasyonlarına dayalı epistatik etkilerden ileri gelir. Genel kombinasyon kabiliyeti ise,

eklemeli gen etkileri ve. eklemeli gen kombinasyonları arasındaki epistatik etkilere (eklemeli ve

eklemeli gen arası epistatik etkilere) dayanmaktadır.

Heterozis için gerekli akrabalık yetiştirme katsayısı:

Heterozis için gerekli akrabalı yetiştirme seviyesi kesinlikle açığa kavuşmuş değildir. Bu

konuda bugüne kadar yapılmış olan çalışmalardan alınan sonuçlar değişiktir. Fakat genel olarak

birleşilen nokta şudur ki, ekonomik olarak bir çok konuda kayıplara sebep olabilecek seviyede

yüksek bir akrabalı yetiştirmeye başvurulmaksızın daha düşük seviyelerde bir akrabalı yetiştirme

ile de istenilen seviyede bu heterozise ulaşılabilmektedir.

Falconer (1964), akrabalı yetiştirmenin gerekli seviyesi hakkında bir fikir vermek üzere

kan yakınlığı kat sayısı (F) = 0,5 olduğunda, melezler arası variyansın başlangıç popülasyonundaki

öz kardeş familyaları arası variyansa eşit olması nedeniyle bu seviyedeki bir akrabalı yetiştirmede

en iyi melezin akrabalı yetiştirilmemiş popülasyondaki en iyi öz kardeş familyasının bir

replikasyonundan ibaret olacağını ifade etmiştir (l).

HETEROSİS ARTMASNA AİT KATSAYILAR:

A ve B homozigot 2 popülasyonda incelenen gen çiftinin 2 farklı geni varsa ilk melez

generasyonun tüm fertleri (F1) heterozigot olmalıdır. Heterozigotluk derecesi 1’e eşittir. Yani

dominant gen etkisi göz önünde bulundurulursa, F1 generasyonundan tam heterozis beklenir.

Farklı popülasyonlardan gelen genler allel ve farklı olabilir. Böyle allel genlere melez gen

kombinasyonu denir. Aynı popülasyonda gen çiftini meydana getiren genler aynı ise böyle.

kombinasyonlara saf yetiştirmenin gen kombinasyonu denir. AA, BB saf yetiştirmenin gen

kombinasyonunu AB melez yetiştirmenin gen kombinasyonunu gösterir. F1 generasyonunda melez

gen kombinasyonunun payı 1 hesaplanır.

F1 generasyonu kendi arasında birleştirilirse F2 generasyonunda klasik dağılım meydana gelir. F2

fertlerinin % 25 A ve % 25 B homozigot geri kalanı heterozigottur. Yani heterozigotluk derecesi

F2 generasyonunda yarıya inmektedir, Heterozis etkisi içinde benzeri geçerlidir.
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Tablo 1. Melez gen kombinasyon paylarının bulunması için örnekler.
Melez generasyonu Babaya ait gametler Anneye ait gametler Genotip şekilleri Melez gen kombi-

nasyonunun payı

F1generasyonu AB 1A 1B 1AB 1
F2 generasyonu (AB)

(AB)
0,5A+0,5B 0,5A+0,5B 0,25AA+0,5AB

+0,25BB

0,5

Geriye Melezleme 1A 0,5A+0,5B 0,5AA+0,5AB 0,5
3 hatlı melezleme

C (AB)
1C 0,5A+0,5B 0,5AC+0,5BC 1

(10)

HETEROZİS ÇEŞİTLERİ

Nitler (1978) melezlemede kullanılan ırkların etkin bir şekilde kullanılması için Dickerson

(1973) un bir çalışmasında belirttiği aşağıdaki faktörleri incelemenin gerekli olduğunu belirtmiştir.

1-Ferdi Heterozis

2-Maternal Heterozis

3-Paternal Heterozis

1-Ferdi Heterozis: Genel heterozis tanımlarına uygundur.

2-Maternal Heterozis: Melez anaların saf analara göre sağladığı üstünlüktür.

3-Paternal Heterozis: Melez babaların saf babalara göre sağladığı üstünlüktür (2).

Aşağıdaki örnekteki gibi benzer planlamaya göre Oklahoma'da Johnson ve çal. Ark.

(1975), Young ve çal. Ark. (1976) tarafından Yorkshire (Y), Duroc (D) .ve Hampshire (H)

ırklarıyla geniş araştırmalar yapıldı.

Karşılaştırılabilir çevre şartları ve genetik grupları altında ferde ve anneye ait heterozis-

etkilerini tahmin etmek için, saf damızlık dişi domuzların saf damızlık ve basit melez yavruları ile

basit melez dişi domuzların üç hatlı melez yavrularının karşılaştırılması yapıldı ve aşağıdaki

tablodaki gibi sonuçlar elde edildi.

2-Anneye Ait Heterozis Etkileri

Nebraska'da US Meat Animal Research Centerde (Birleşik Devletler Et Hayvanı Araştırma

Merkezinde) Aberden Angus (A), Hereford(H) ve Shorthorn (S) et sığırı ırklarında yıllarca süren

bir melezleme denemesinde anaya ait heterozis etkileri bu ırkların melezlerinde tahmin

edilebiliyor. Bu amaç için 3 ırkın kendi arasında mümkün olan 6 şekilde basit melezlemeleri

yapılıyor (AH, AS, HA, HS, SA, SH). Bu melezlerle üç hatlı melezlemeler yapılıyor ve

karşılaştırılıyor (AxHS ve SH, HxAS ve SA, SxAH ve HA).
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Aberden Angus (A), Hereford(H) ve Shorthorn (S) et sığırı ırklarında yıllarca süren bir melezleme

denemenin sonuçları aşağıdaki 3. tabloda verilmiştir.
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3-Babaya Ait Heterozis Etkileri

Wilson ve çal. Ark. (1977), Hampshire ve Duroc domuz ırklarının saf damızlık ve melez

erkek domuzları üzerinde bu konuda araştırmalar yaptılar. Aşağıdaki tablo bu konuda elde edilen

bazı değerleri gösteriyor.

(10).
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