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EMBRio KAKLİ VE TÜRKiYE SIGIRCILlGINI GELİŞTİRMEDEKi ö;,\E:\li

Arif Sevinç*

The Prospect of Embryo Transfer In Imporoving Turkish Native Cattle

Suınınary: Sllort and long terms possibilities and prospect of intl'O-
ducing Embrio Transfer Teıhnic regarding improvement of Turkish na.tive
catile breeds were briefly diseussed in this stUlfy.

Özet: Bu inıelemede embrio nakli tekniğinin Türkiye' de uygulanması
olanaklarıyle, düşük verimli sığır ırklarımı<.ın ıslahında sağlayabileceği çe-
şitli yararları kısaca dile getirilmiştir.

Embrio nakli (Embrio Tramfer) konusunda, özellikle Veteriner
Bilimleıİ ve Teknolojisinde gelişmiş ülkelerin çoğunda çeşitli, geniş
araştırmalar yapılmaktadır. Son 7-8 yılda bu ülkelerin genellikle Ve-
terİner Araştırma Kuruluşlarında elde edilen sonuçlar, başta sığır
yetiştirİcilİği olmak üzere, geleceğin hayvansal üretİminde köklü,
gerçekten büyük gelişmelere yol açabilecek bir nİtelik göstermektedir.

Konunun teknik yanıyla, ülkemiz sığırcıhğmda sağlıyacağı
olanaklar üzerinde durmadan önce bu alanda elde edilmiş kimi ilginç
sonuçların taşıdıkları teorik ve pratik anlamları açıklamak, konuyu
tümüyle izleyebilmek için gereklidir. Normal durumda bir inekten,
bir kızgınlıkta ya da bir kızgınlık siklusunda genellikle bir yumurta
(ovum) oluşurken, embrio naklinde belli hormonlar kullanılarak
sağlanan Multi-Folliküllasyon (Multi-Folliculation) ve Super- Ovu-
lasyon (Super-Ovulation) sonu bir kızgınlık siklusunda ortalama
8- i 2 yumurta oluşmakta ve bu yumurtalardan da ortalama 9 normal
embrio (zygot) elde edilmektedir (I ,2,3,5).

Bu embriolar, geliştirilen uygun tekniklerle - I96°C de dondurulup
saklanmakta ve istenildiği zaman kullanılabilemektedir (I ,3,4.,6,9),

Elde ediIcn bu normal embrioların başka ineklcre (konakçı)
naklinde, ortalama % 50 si implante olmakta ve buzağı olarak doğ-
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maktadırlar (3,4,5,6,7,8). Embrioyu derin dondurma tekniğinde sağ-
lanan bu ba~arı, daha şimdiden ülkeler arası donmuş embrio alış
verişini yapan ticari kuruluşların şekillenmesini doğurmuştur.

Öte yandan embrionun in-vitro çalışmalarında, embrionun
hücre sayısı ister 4, 8 ya da ı6 olsun, zona pellucida ile birlikte alın-
dıklarında, embrionun hcl' bir hücresinden (Blastomere) benzer
genetik yapıda, bir embrİo oluşmaktadır. Bu, in-vitro çalışmada tam
bir başarı sağlanması halinde toerik olarak, 8 hücreli bir embriodan
aynı genetik yapıda 8 embrio elde edilmesi demektir. Bir Super-Ovu-
lasyonda bir inekten ya da düveden sağlanan ortalama 9 embrionun
her biri 8 hücreli ise, bir ineğin bir kızgınlık siklusunuda, bu yolla
9 x 8 = 72 embrio elde edilebilecektir. Eğer, bu olgu ı6 hücreli bir
embrioda gerçekleştirilebildiği varsayılsa o zaman, bil' Super-Ovu-
lasyonda yani, bir kızgınlık siklusunda bu yolla elde edilecek embrio
sayısı gxı6 = ı44 olacaktır.

Gene teorik olarak, bu tür çalışmalarda embrio Blastomerler-
inden % 25 inin çeşitli nedenlerle normal embrioyoya dönüştürüle-
mediği varsayılsa, 8 ve ı6 hücreli embriolar durumunda sırasiyle ve yak-
laşık olarak 54 ve ro8 normal embrio sağlanmış olacak; ve bunların
% 50 si konaçı inek ya da düvelerde implante olacağına göre bir Su-
per Ovulasyondan sırasiyle 27 ve 54 yavru elde edilmiş olacaktır.

Her ne kadar, in -vitro olarak bir embriodan, blastomer ya da
blastocyt sayısında embriolar elde etmekteki çalışmalar, pratik anlam-
da güven verici bir aşamaya varmamışsa da gelecekte bu konunun
çözümleneceğini gösteren veriler umut vericidir.

Yüksek verim genetiği taşıyan bir inekten dölverimi aksamak-
sı£.ın yılda ı ve ömür boyu ortalama 7 ve en çok ro buzağı alınabilir.
Oysa, bir Super-Ovulasyonla böyle bir inekten ortalama 9 embrio
elde edilmekte, bunlardan da embrio nakli tekniği ile yaklaşık 3-5
buzağı elde edilebilmektedir (3,4).

Konuya daha geniş açıdan bakıldığında, aynı inekten yılda 4
Super-Ovulasyon uygulansa, bir yılda, sözckonusu ineğin genetiğini
taşıyan ı2-20 buzağı elde edilmiş olacaktır ki, eski yöntemle bir inek-
ten ömür boyu elde edilen buzağı sayısının 2-3 katı, bu teknikle bir
yılda sağlanmış olur.

Kaldı ki, embriolann, m-vitro kültürü ile Blastomerlerden elde
edilmesi tekniğinin gereğince geliştirilmesi halinde bir yılda, bir inek-
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ten 4 Super-Ovulasyonda elde edilecek embrio ~ayısı, 8 ve ı6 Blas-
tomerli embriolar durumunda (Bir Super-Ovulasyondan 54 ve 108
embrio) sırasiyle 2ı6 ve 432 embriodan, yılda bir inekten elde edile-
cek ortalama buzağı sayısı sırasiyle ı08 ve 216 olacaktır.

Bu sayıların ortaya koyduğu durum, özellikle sığırcılığını gcli~-
tirrnek zorunda olan ülkeler için çarpıcı nitelikte, ilginç olmalıdır.
çünkü, genetik verim yapısı düşük bir sığır popülasyonunu ıslah et-
mekte şimdiyedek kullanılan en kolay ve hızlı yöntem, çevirme melez-
lemesi ile yerli ırk sığırların kültür ırkından slğn'lara dönüştürülmesi-
dir ki, ortalama 9 yıllık bir süreyi gerektirmesine ve Im yöntemle elde
edilen hayvanların bir ölçüde yerli ırkın genetiğini taşımasına karşın,
embrio transfer yöntemiyle, yerli ırk ineklerden % .100 kültür ırkı
genetik yapısındaki buzağılar ilk kuşakta ve bir yıldan az bir sürede
elde edilebilmektedir.

Bunun anlamı, ıslah sürecinde 8 yıllık bir zamanın kazanılması
yanında, bu süre içinde çevirme ürünü 4 kuşaktan çok sayıda hay-
vanların gereksindirdiği iş gücü, bakım, besleme v.b. büyük harca
maların da tasarru fu demektir.

Embrio nakli yöntemi, 1- Super-Ovulasyon sonu oluşan ovum-
ların spermatozoon'larca döllenip embrio haline geldikten sonra
donör (verici) ineklerden alınmaları tekniğini; 2- Bunlardan normal
olan embrioların tabi olacağı işlemlerle saklanma tekniklerini; ve
3- Bu embrioların başka ineklcre (konakçı) verilmesi tekniklerini
ıçerır.

ı- Super-Ovulasyon ve embrioların alınması: a) İnek ya da
düveye kızgınlık siklusunun ortalarında, luteal kesiminde, yaklaşık
9-12. günleri içinde ı500-3000 ünite PMSG (Gebe kısrak serumu
gonadotropini) ya da FSH (Foılikülü geliştirici hormon) enjekte
edilir. b) Bu enjeksiyondan 48 saat sonra sentetik prostaglandin Fıoc
(PGFıoc) (Ticari adı Cloprostenol ya da Estrumate) dan 500 mikrog-
ram verilir. c) Hayvan kızgınlık gösterdikten ı2-18 ve 24-36 saat
sonra iki kez, her tohumlama dozunda 50-7° milyon güçlü harekette
spcrmatozoon tutan spermayla tohumlanır. d) Aynı hayvan kızgın-
lığın başlangıcından 6-8 gün sonra sırasiyle, Kaudal Vena LO mg
xylazine ve % 2 Lidocaİne'den 3-5 sm3 cpidural yolla enjekte edilerek
gerekli anestezi sağlanır e) Bifurkasya uteriye denk gelecek, şişen bir
kauçuk balonla, gidi~-dönü~ iki kanaılı ve bir madreni olan Folly
katetroyle her iki komu uteri ayrı ayrı işlemlerle ya PSB (Phosphatc
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Buffer Saline) ya da TCM 199 (Doku kültürü vasatı) ile 4-5 kcz yı-
kanarak embriolar dışarı alınır.

2- Embrioların muayenesi ve saklanması: a) Kornu uterilerden
alınan ve embrioları içeren sıvı, güOC ye ısı tılmış 250-500 sm3 huni-
lere (Speratörlere) aktarılır. Bu sıvı, hatta başka cam kaplara da ak-
tarıldıktan sonra bir kaç kez stcreomikroskop (disseksiyon mikros-
kopu) altında muayene edilerek normal ve boz:uk embriolarla, döl-
!enmemiş yumurtalar saptanır. b) Kaç hücreli olursa olsun normal
embriolar, yaklaşık % i i dimetil sülfoksit (DMSO) ya da % 7 gly-
cerol içeren (PBS) ya da (TCM ı9g) vasatları içinde ve tekniğine göre,
ya cam ampuııerde, ya payedel'de ya da saydam plastik tüpler içinde
-ıg6°C de dondumlup saklanır.

3- İster dondurulmuş ya da dondurulmamış olsun normal em-
brio, konakçı ineğin ipsilcteral (ovulasyonun yer aldığı ovarium
tarafındaki) comu uterinun üst yarısına, spermanın verilişindeki tek-
nikle bırak!lır. Dondurulmuş ~mbriolar, uygun bir ısı ortamında, bir
kaç saniyede ve hızlı olarak çözüldükten sonra konakçı ineğin comu
uterisine verilir. (2,3,6,8).

Embrio transfer yönteminde ve bu yöntemin uygulanmasında
sağlanan somut gelişmcIerin son 5-6 yılda gerçekleştirildiği düşünü-
lürse, uzak olmayacak bir gelecekte bu yöntemin, gereçekten yaygın
ve verimli biçimde kullanılabilecek bir düzeye ulaştırılabileceği açıkça
görülebilir. Bu olgu, bizim, ülke olarak zaman geçirmeden bu konuya
sağlıklı ve yapıcı bir tutumla eğilmemizi özendirerek gerektirecek ni-
teliktedir.

Türkiye hayvancılığının geliştirilmesinde embrio nakli yön-
teminin önemi ve etkisi nedir? Bu teknolojiyi kullanıbilmemiz neye
bağlıdır ve nasıl gerçekleştirilebilir?

Türkiye, başta sığır ve koyun olmak üzere, hayvan ırklarının ço-
ğunlukla düşük olan genotipik verim güçlerini geliştirip yükseltmek
durumunda olan bir ülkedir. Kullanıla gelmekte olan genetik geliş-
tirme yöntemlerine bakınca embrio nakli yönteminin, hem uzun bir

/
zaman kazandırması, hem de çeşitli yönlerden çok büyük tasarruf-
lar sağlaması nedeniyle Türkiye'de uygulanabilmesinin etkisi ve önemi
gerçekten çok büyükrür.

Örneğin, yerli sığırlarımızın genetik verim güçlerini geliştirme-
de büyük ölçüde kullandığımız: çevirme melezlemesiyle, ortalama 9
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yıllık bir sürede, birbirine bağlı vc ard arda elde edilen 4 kuşak (ge-
nerasyon) sonunda % 93. 7;) oranında yüksek kalı tsal verim gücü
taşıyan buzağılar elde edilebilirken, cm brio nak.li yönteminin uygu-
lanabilmesiylc % i 00 yüksek kalıtsal verim güçündeki buzağılar,
yaklaşık 9 ayda ve ilk kuşakta e1dc edilmiş olacaktır.

Ülkemizde embrio nakli yönteminin kuııanabilmek, başta, bu
teknolojiyi tam anlamıyla kavramış, g'creğince uygulayabilen, yeter
sayıda teknisyenleı-in ve gerekli olan öbür uygun koşuııarın varlığına
bağlıdır.

Bu konuda yetiştirilecek ilk teknisyenlcr, mutlaka Dölcrme ve
Sun'i Tohumlarna, ya da Jinekoloji ve Obstetrik alanlarında uzman
ya da doktora yapmışlar arasından seçilmesi gereği \'ardır. Çünkü,
aneak bu nitelikteki elemanlar cmbrio naklinde kuııanılan tüm tek-
nikleri, pratisyen Veteriner hekimlerden çok daha kısa sürede ve ge-
reken çap ve derinlikte öğrenebilir, uygulayabilir vc bu tekniği baş-
kalarına öğretcbilider.

Bu ilk teknisyenIerin yetiştirilmesi isc, embrio nakli çalışmaları-
nın yoğun yapıldığı bir yabancı ülkedc 8 ay, en çok bir yıl eğitilmelcri,
ya da bu konuda gerçekten yctenekli bir yabancı teknisyeninin yak-
laşık 2 yıl süreyle ülkeye getirilmesiyle sağlanabilir.

Embrio nakli laboratuvarı ve istasyonu, hemen hcl' yerli ırk
sığırdan toplam 100-200 boğa altı düve ve ineklerin barındırılıp
bakılabiIcceği, Veteriner Fakültelerinden birine yakm, tercihcn
yurttaki konumu, merkezi bir durumda olan bir Dcvlet Araştırma
Kurumunda kurulmalıdır.

Dcneme niteliğindeki ilk embrio nakli uygulamaları, kurulacak
olan bu embrio nakli istasyonunda yapılmalıdır. Bu çalışmalardan
alınacak dumlu sonuçlar göz önünde tuttularak, istasyona yakın,
sığır yetiştiriciliğini ciddi biçimde yapan, güvenilebilir yetiştiricilerin
düvc ya da inekleı-i üzerinde bu yöntcmin uygulanmasına geçilir. Halk
sığırlarında yapılacak bu uygulamalar, cmbrio nakli istasyonunun ve
teknik elemanlarının olanaklarını aşınıyacak bir biçimde sınıı lı
tutulmalıdır. Aksi halde, programlanan çalışmaların gereği gibi yü-
rütülemcmesi sonunu doğaccık olumsuzluklar, yetiştiricileıin hatta
teknisyenerin bu konudaki, çalışmaların geleccği ile ilgili beklentilerini
zedcleyebilecek, bundan bcteri de bu yöntem, (gcçmi~te donmuş
spermada olduğu gibi) haksız yere ve önceden kestirilmesi güç bir
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süre için Türkiye'de uygulanmazlıkla, başarısızlıkla damgalanmış
olacaktır.

Bu ilk embrio nakli çalışmalarından beklenilen ölçüde olumlu
sonuçların alınması üzerine embrio nakl; çalışmalarına, Türk:ye'
n;11 uygun b:r kaç bölges:nde, bu konuda gerçekten ver;ml; çalışan
tekn;syenler kullanılarak ve tüm gereksinimler sağlanarak geçile-
bilir.

Embrio naklinin, gerek deneme ve ilk uygulama, gerek Türkiye
çapında uygulama çalışmaları, önceden hazırlanmış ve önemli ay-
rır.tıları da içeren 6 şar yıllık 2 plan ve öbür yıllara da geçerli, yıllık
çalışma programları içinde ele alınmalıdır. Ancak, böylesi bir tutumla
sağlıklı, verimli ve her adımda denetlenebilir çalışmalar yapılabilir;
ve gereksiz zaman ve mali kaynak savurganlığ"ı da önlenebilir.

Kısaca açıklamaya çalıştığımız böylesi bir tutum içinde yapıl-
mak koşuluyla, sığırlarda embrio nakli Türkiye'de gerçekleştirile-
bilir. Genetik yapı bakımından oldukça düşük olan yerli ırk sığırları-
mızııı verimlerini hızla ve çok ekonomik bir biçimde geliştirilmesinde
embrio nakli, çok büyük etkinlikte ayrı bir yöntemdir.

Bu nedenle, Devlet ve Hükümet adamlarımızia bu alanın bilim
teknik adamlarının embrio nakli teknolojisinin ülkemizde, zaman
geçiı meksizin uygulanmasını ve bu tür çalışmaların sebatla sürdürül-
mesini sağlamada gerekli anlayış, ilgi ve çabayı gösteremelerini umu-
yor ve bekliyoruz.
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