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Bildiri Özeti 

 

Bu çalışmada GnRH’ya karşı erken yaşlarda immunize edilen erkek kuzularda büyüme-

gelişme ve eşeysel özellikler incelenmiştir. 10 haftalık yaşta 5 adet Karakaş erkek kuzuda 

testislerin ultrasonik ve histolojik görünümleri belirlendi. Ayrıca 10 haftalık yaşlarda 8 adet 

erkek Karakaş kuzusu rekombinant füzyon proteinleri, ovalbumin-LHRH7 ve thioredoxin-

LHRH7, karışımı kullanılarak Freund’s complete adjuvant eşliğinde GnRH’ya karşı immunize 

edildiler. Bu gruptaki hayvanlara ayrıca 14 ve 22 haftalık yaşlarda olmak üzere iki destek 

immunizasyonu yapıldı. 8 adet erkek Karakaş kuzusu kontrol grubu olarak kullanıldı. İki 

haftada bir olmak üzere her iki grupta da canlı ağırlık denetimleri, testis ve skrotum ölçümleri 

yapıldı. 18. haftadan başlayarak kuzularda eşeysel aktivite gözlemi yapıldı. Aşım davranışı 

gösterenlerde elektroejakülatör kullanılarak sperm toplama işlemi yapıldı. Alınan spermler 

motilite ve konsantrasyon belirleme amacıyla faz-kontrastlı mikroskop altında incelendi. 

Kuzular 27 haftalık yaşa geldikleri tarihten itibaren 70 günlük bir besi programına alındı. 

Kuzular 35 haftalık yaşa geldiklerinde prostatları ve testisleri trans-rektal ultrason probu 



kullanılarak incelendi. 37 haftalık yaşta tüm kuzular kesime gönderildi. Kesimin hemen 

sonrasında testisten doku örnekleri alındı. Prostat ve vesikula seminalislerin ağırlıkları 

kaydedildi. 

Canlı ağırlık artışı yönüyle besi başlangıcına kadar olan sürede ve besi sonunda kontrol 

grubu hayvanlar immunize gruba göre daha iyi görünseler de bu farklılık istatistik olarak 

önemli bulunmamıştır  (P>0.05). Deneme süresi boyunca skrotum çevresi ve uzunluğu, testis 

çapı ve uzunluğu kontrol grubunda düzenli bir artış gösterirken söz konusu özellikler 

immunizasyon gurubunda hemen hemen ilk immunizasyon zamanındaki değerlerde kalmıştır. 

(P<0.01). İmmunizasyon aşım davranışlarını ve sperm üretimini baskılamıştır. İmmunize 

hayvanlarda testisin ultrasonik görüntüsü kuzular 10 haftalık yaşlardaki gibi hipoekojenik 

olarak kalmıştır. İmmunizasyon semineferous tubul çaplarında küçülmeye ve testis dokusunda 

bağ doku artışına neden olmuştur. Prostat - vesikula seminalis ağırlıkları kontrol grubunda 50 

gr iken immunize grupta 5 gr olarak belirlenmiştir (P<0.01). 

Araştırma sonuçları rekombinant ovalbumin-LHRH7 ve thioredoxin-LHRH7 füzyon 

proteinlerinin immunokastrasyon amaçlı olarak erkek kuzularda kullanılabilme potansiyeline 

sahip olduğunu göstermiştir. Söz konusu immunizasyonun besi performansı ve canlı ağırlık 

artışını olumsuz olarak etkilememesi bu yöntemin kuzu eti üretiminde fiziksel kastrasyona 

alternatif olarak kullanılabileceğini göstermektedir.  

 

Giriş  

 

Çiftlik hayvanlarında hormonlara karşı immunizasyon sağlayarak eşeysel 

fonksiyonların azaltılması işlemi bir çok araştırıcı tarafından 'immunokastrasyon' olarak 

tanımlanmaktadır. GnRH'ya karşı immunize edilen hayvanlarda oluşan GnRH antikorları 



endojen GnRH'yı etkisiz hale getirmekte, buna bağlı olarak gonadotropin hormonların salınımı 

baskılanmakta ve geçici kısırlık oluşmaktadır. Çiftlik hayvanlarını GnRH'ya karşı immunize 

ederek kısırlaştırma amaçlı olarak kimyasal birleştirme yöntemi kullanılarak üretilen bir çok 

GnRH aşısı formülasyonu bulunmasına karşılık söz konusu yöntemle üretilen aşıların üretim 

ve saflaştırma aşamalarındaki bir kısım sakıncalar nedeni ile rekombinant DNA teknolojisi 

kullanılarak GnRH aşısı geliştirme çalışmaları son 6-7 yıldır yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bu 

bağlamda yapılan çalışmalar sonucu geliştirilmiş olan iki adet rekombinant fuzyon proteini, 

ovalbumin-LHRH7 ve thioredoxin-LHRH7 (Zhang ve ark, 1999; Quesnell ve ark., 2000), 

çiftlik hayvanlarında GnRH aşısı olarak kullanılmak üzere ayrı ayrı veya bir kombinasyon 

halinde dişi (Sosa ve ark, 2000) ve erkek sığırlarda (Aissat, 2001; Oatley ve ark, 2002) test 

edilmişlerdir. Erkek kuzularda 18 haftalık yaşlarda yapılan immunizasyon çalışmasında testis 

gelişiminin baskılandığı ancak spermatogenesisin tamamen durdurulamadığı belirlenmiştir 

(Ülker ve ark., 2001). Bu araştırmanın amacı, anılan protein karışımı ile daha erken yaşlarda 

(10 hafta) erkek kuzuları GnRH'ya karşı immunize etmenin testis gelişimi ve eşeysel 

fonksiyonlar üzerine etkisinin belirlenmesidir. 

 

Materyal ve Yöntem  

 

10 haftalık yaşta 5 adet Karakaş erkek kuzusu testisleri ultrasonik olarak incelendikten 

sonra lokal anestezi altında biyopsi ile doku örnekleri alındı. Ayrıca 10 haftalık yaşlarda ve 

yakın canlı ağırlıkta 16 adet erkek Karakaş kuzusu iki gruba ayrıldı (n=8). İmmunizasyon 

grubundaki kuzular bu yaşta rekombinant füzyon proteinleri, ovalbumin-LHRH7 ve 

thioredoxin-LHRH7 karışımı kullanılarak Freund's complete adjuvant eşliğinde GnRH'ya karşı 

immunize edildiler. Bu gruptaki hayvanlara ayrıca 14 ve 22 haftalık yaşlarda olmak üzere iki 



destek immunizasyonu yapıldı. Kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmadı. İki haftada 

bir olmak üzere her iki grupta da canlı ağırlık denetimleri, testis ve skrotum ölçümleri yapıldı. 

18. haftadan başlayarak kuzular iki haftada bir olmak üzere bir veya iki adet kızgın koyunla bir 

araya bırakılarak eşeysel aktivite gözlemi yapıldı. Aşım davranışı gösterenlerde 

elektroejakülatör kullanılarak sperm toplama işlemi yapıldı. Alınan spermler motilite ve 

konsantrasyon belirleme amacıyla faz-kontrastlı mikroskop altında incelendi. Testislerde 

spermatogenesisin başlayıp başlamadığı konusunda bir fikir edinebilmek için 26 haftalık 

yaşlarda her iki gruptaki kuzulardan testis doku örnekleri alındı. Kuzular 27 haftalık yaşa 

gelecekleri zamana kadar mera koşullarında tutuldu. Bu tarihten itibaren 70 günlük bir besi 

programına alınan kuzular beside gruplar halinde tutuldu ve yem fabrikalarından temin edilen 

rasyonla ad libitum olarak yemlendiler. Kuzular 35 haftalık yaşa geldiklerinde prostatları ve 

testisleri trans-rektal ultrason probu kullanılarak incelendi. 37 haftalık yaşta tüm kuzular 

kesime gönderildi. Kesimin hemen sonrasında testisten doku örnekleri alındı. Prostat ve 

vesiküla seminalislerin ağırlıkları kaydedildi.  

 

Bulgular  

 

Canlı ağırlık artışı yönüyle besi başlangıcına kadar olan sürede (kontrol: 6.71 kg; 

immunizasyon: 4.75 kg) ve besi sonunda (kontrol: 8.64 kg; immunizasyon: 7.21 kg) kontrol 

grubu hayvanlar immunize gruba göre daha iyi görünseler de bu farklılık istatistik olarak 

önemli bulunmamıştır (P>0.05). Deneme süresi boyunca skrotum çevresi ve uzunluğu, testis 

çapı ve uzunluğu kontrol grubunda düzenli bir artış gösterirken söz konusu özellikler 

immunizasyon grubunda hemen hemen ilk immunizasyon zamanındaki değerlerde kalmıştır. 

Anılan değerler 37 haftalık yaşta kontrol grubunda sırasıyla 26.36, 14.02, 4.76, 10.30 cm; 



immunizasyon grubunda ise 15.78, 8.47, 1.86, 4.26 cm olarak belirlendi (P<0.0l). Kuzular 30 

haftalık yaşa ulaşıncaya kadar kontrol grubundaki tüm kuzular kızgın koyunlara aşım 

davranışında bulunurken bu immunize grupta 36 hafta olarak belirlenmiştir. Kontrol grubu 

kuzuların 6’ sında 36 haftalık yaşta sperm içeren semen örnekleri alınırken immunize grupta 

denemenin sonuna kadar hiçbir kuzudan sperm içeren semen örneği alınamamıştır. Testisin 

ultrasonik görüntüsü kuzular 10 haftalık yaşlarda iken hipoekojenik olarak gözlemlendi. Yaş 

ilerledikçe kontrol grubunda testis normal ekojenitesine kavuşurken immunizasyon grubunda 

testis ekojenitesi 10 haftalık yaşlardaki gibi hipoekojenik olarak kaldı. Testislerin histolojik 

incelenmesinde kontrol grubunda 26 haftalık yaşlarda semineferous tubul çapında artışlar ve 

henüz olgun spermazoa haline gelmemiş bölünen spermatogonial hücreler, 37 haftalık yaşlarda 

ise normal büyüklüğüne erişmiş semineferous tubuller ve lumenlerinde olgun sperm hücreleri 

görülmesine karşın immunizasyon gurubunda semineferous tubul çaplarının 10 haftalık 

kuzulardaki büyüklüklerinden daha küçük oldukları, tubuller arası boşlukların kapandığı ve 

bağ dokuda artışın olduğu gözlemlendi. Prostat - vesikula seminalis ağırlıkları kontrol 

grubunda 50 gr iken immunize grupta 5 gr olarak belirlendi (P<0.01).  

 

Tartışma  

 

Bu çalışma yeni bir rekombinant bir GnRH aşısı olan ovalbumin-LHRH7 ve 

thioredoxin-LHRH7 füzyon proteinleri kullanılarak erken yaşlarda erkek kuzularda etkin bir 

immunokastrasyon oluşturulabileceğini göstermektedir. Söz konusu proteinler kullanılarak 

gerçekleştirilen immunokastrasyon canlı ağırlık artışı ve besi performansı üzerinde belirgin 

derecede olumsuz bir etkide bulunmamıştır. Bu nedenle immunolojik kastrasyon fiziksel 

kastrasyona alternatif olarak kullanılabilir. Erken yaşlarda GnRH'ya karşı immunize edilen 



kuzularda immunokastrasyonun etkisi daha belirgin olmaktadır. Söz konusu etki destek 

immunizasyonu olmaması durumunda bile uzun süreli olabilir. Testislerin histolojik bulguları 

testisteki atrofinin oldukça şiddetli olduğu ve aslında geri dönüşümlü bir olgu olan bu etkinin 

bu nedenle geri dönüşümlülüğünün zor olacağı izlenimini vermektedir. Söz konusu olgunun 

gerçekleşebilme olasılığının eksojen PMSG enjeksiyonu verilerek çalışılması gerektiği 

düşünülmektedir. Ultrasonik görüntüler spermatogenesisin olmadığı ve atrofiye olmuş olan 

testislerde aynı görüntüleri (hipoekojenik) vermiştir. Bu bakımdan söz konusu farkı 

belirlemeye ilişkin ayrıntılı çalışmanın yapılması yararlı olabilir.  

 

Sonuç  

 

Rekombinant ovalbumin-LHRH7 ve thioredoxin-LHRH7 füzyon proteinleri 

immunokastrasyon amaçlı olarak erkek kuzularda kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Söz 

konusu immunizasyonun besi performansı ve canlı ağırlık artışını olumsuz olarak 

etkilememesi bu yöntemin kuzu eti üretiminde fiziksel kastrasyona alternatif olarak 

kullanılabileceğini göstermektedir. Erken yaşlarda GnRH'ya karşı immunize edilen erkek 

kuzularda immunizasyonun geri dönüşümlülüğü histolojik ve ultrasonik takip yöntemleri ile 

çalışılmalıdır.  
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