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Kuzularda doğum ağırlığını etkileyen faktörlerden doğum tipi ve
cinsiyetin Bare-Bones META analizi ile değerlendirilmesi
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Özet: Büyürneyi karakterize eden özellikler doğum ağırlığı ve çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlıklardır. Bir canlının doğum
ağırlığı ile çeşitli dönemlerindeki canlı ağırlıkları genotip ve çevresel faktörlerin etkisi ile şekillenir. Gerek kuzuların doğum sonrası
dönemdeki büyüme hızına etkisi yönünden gerekse ananın üretim gücünü ifade etmesi açısından doğum ağırlığı önem taşımaktadır.
Çalışmanın amacı, Türkiye'de kuzuların doğum ağırlığı üzerine etkili olan cinsiyet ve doğum tipi (tek, ikiz) faktörlC'nnin araştırıldığı
çalışmaların toplu olarak Bare-Bones META analizi ile incelenmesidir. Çalışmada, Türkiye'de kuzularda büyüme ile ilgili olarak
i969-200 i yılları arasında yayımlanan ve META analizine uygun çalışmalardan elde edilen bilgiler kullanılmıştır. META analizi so-
nucunda elde edilen etki büyüklükleri, z testi kullanılarak test edilmiştir. Sonuç olarak, erkek cinsiyetin dişi cinsiyete, tek doğum ti-
pinin ikiz doğum tipine nazaran doğum ağırlığını daha fazla etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, doğum ağırlığının şekillenmesinde
doğum tipinin cinsiyete nazaran daha etkin roloynadığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Bare-Bones META analizi, cinsiyet, doğum ağırlığı, doğum tipi, kuzu

Investigation of birth type and sex factors which effect the birth weight in lambs by Bare-Bones
META analysis

Summary: Properties that characterised growth are birth weight and live weight in different periods. These properties are fi-
gured by effects of genotype and environmental factorso Birth weight has important role in both effectiveness of growth rate of lambs
in periods after birth and productivity of mother. The aim of this study is, to investigate all research about effect of sex and birth type
(single, twin) factors that effect the birth weight of lambs in Turkey by Bare-Bones META analysis. In this study, the data which ob-
tain from the suitable studies according to META analysis that published between i969 and 2001 in Turkey which are concemed
with growth in lambs was used. Effect size which obtain from the META analysis is tested by z-tesı. Consequently, it is determined
that birth weight is more effected by male to female and single birth type to twin birth type. Also, it is determined that in the fi-
guration of birth weight, birth type has more effective role to sex.

Key words: Bare-Bones META analysis, birth type, birth weight, lamb, sex

Giriş
Canlı vücudunda, zigot halinden ergin yaşa kadar

önemli değişiklikler görülür. Bu değişiklikler büyüme ve
gelişme olarak tanımlanır. Büyüme, canlının ergiııcanlı
ağırlığa ulaşana kadar gösterdiği ağırlık artışıdır. Gelişme
isecanlının vücut yapısının ve şeklinin'çeşitli fonk-
siyonları yapabilecek şekilde değişikliğe uğramasıdır
(2,6). Hayvanların verim dönemine ulaşana kadar olan
büyüme ve gelişme dönemleri yetiştiricilikte büyük önem
taşır. Bu dönemlerdeki büyüme ve gelişme kabiliyeti ile
yaşama gücünü etkileyen faktörlerin önemi ve de-
recesinin bilinmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alın-
ması yetiştiricilikte ekonomikliliği sağlar (4). Büyüme ve
gelişme doğum öncesi (prenatal) ve doğum sonrası (post-

natal) olmak üzere iki ana bölümde, doğum sonrası bü-
yüme de süt emme dönemi ve süt kesim sonrası büyüme
diye iki alt bölümde incelenir (6).

Doğum öncesi (intrauterin) büyüme, doğum ağır-
lığını ortaya koyar ve ırk (genetik yapı), cinsiyet, doğum
tipi, ananın yaşı, ana ve babanın canlı ağırlığı, ananın ba-
kımı ve beslenmesi gibi faktörlerden etkiIenmektedir
(2,4,6).

Büyümenin karakteristiği olan ağırlık artışı, ge-
beliğin ilk döneminde doğal olarak çok düşüktür. Gebelik
ilerledikçe hızı artar, gebeliğin son 4-5. haftalarında en
yüksek düzeye ulaşır ve kuzular doğduğunda normal
doğum ağırlığını kazanmış olurlar (2). Bir canlının
doğum ağırlığı ile çeşitli dönemlerindeki canlı ağırlıkları
genotip ve çevresel faktörlerin etkisi ile şekillenir (24).
Gerek kuzuların doğum sonrası dönemd(:ki büyüme hı-
zına etkisi yönünden gerekse ananın verim gücünü ifade

etmesi açısından doğum ağırlığı önem taşımaktadır.
Doğum ağırlığı her hayvan türünde farklıdır. Atlar ve
sığır gibi iri yapılı türlerin yavruları büyük ve ağır,
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koyun, keçi ve domuz gibi bir doğumda birden fazla
yavru doğuran türlerin yavruları küçük ve hafif olur.
Çoğuz doğumlarda yavrular küçük, tekiz doğumlarda

yavrular daha büyüktür (13). i

Hayvan ıslahı alanında populasyonu temsil ede-

bilecek geniş kapsamlı araştırmalarılyapmak; para, zaman
ve eleman yetersizlikleri gibi nedenlerden dolayı her
zaman mümkün olamamaktadır. Bl1 nedenle araştırmalar
sınırlı sayıda bireye sahip gruplarqa yapılmaktadır. Ay-
rıca, bazı araştırmaları farklı grVPlarla ve farklı za-
manlarda yapmak gerekmektedir. Dolayısıyla yer, zaman
ve uygulama alanı farklı olan araştırmaların sonuçlarını

i
uygun yöntemler kullanarak birleştirmek, populasyona

i

Tablo 1. Türkiye'de yapılan çalışmal~rda çeşitli genotiplerden
kuzularda doğum ağırlığını etkileyen faktörlere ait etki mik-
tarlarına ilişkin sonuçlar. i

Table 1. The effect quantity results relating to the affecting fac-
tors of several genotypes to lambs bi~th weight in the studies
carrİed out in Turkey. i

+ . Önemli - : Önemsiz ? : İncelenmemiş

Literatür Genntip
no

Cinsiyet i Ana
yaşı

i

ilişkin parametre tahminleri yapmaya imkan vermektedir.
i

Ayrıca, farklı araştırıcılar tarafından küçük ıgruplardan
elde edilen araştırma sonuçları, örneğin ait (Dlduğu po-

i
pulasyonun alt grupları için farklı istatistiklerin he-

i

saplanmasına, dolayısıyla da birbirleri ile herl zaman pa-
ralel olmayan bazen de çelişen sonuçlara vel yorumlara

i

neden olmaktadır. i
Türkiye' de farklı genotipe sahip hayvanlar üzerinde

yapılan çeşitli araştırmalardan elde edilen ve/TablO l'de
verilen, kuzularda doğum ağırlığı üzerine etki eden fak-
törleri içeren araştırnıa bulguları doğum tipi, d:insiyet, ana
yaşı, doğum yılı ve besleme gibi faktörlerin ~ioğum ağır-
lığı üzerine etkili olduğunu göstermektedir. i

Bu çalışmada, Türkiye'de yapılan çalışimalarda çe-
şitli genotiplerde (Akkaraman, Dağlıç, Dağlılç x Ramlıç,
Ile de France x Karayaka, İmroz, İvesi, K~rayaka, Ka-
racabey Merinosu, Kıvırcık, Kıvırcık x AkJaraman, Kı-
vırcık x Morkaraman, Konya Merinosu, Me~inos, Mor-

ikaraman, Ramlıç, Sakız, Sakız x Akkaraman, Sakız x
iKarayaka, Sakız x Kıvırcık, Sakız x Morkıaraman) ku-
i

zularda doğum ağırlığı üzerine etkili olan! cinsiyet ve
doğum tipi (tek, ikiz) faktörlerinin birlikte y!ıptığı etkinin

i
META analizi ile incelenmesi amaçlanmıştır.i.

i

Materyal ve Metot i

Çalışmada, Türkiye' deki bilimsel der1~ilerde 1969-
2001 yılları arasında konu ile ilgili yayınlan'an ve META

i
analizine uygun sonuçlar içeren çalışmalarda (1,3,5,7,11,
12,14-23,25-29,31-43,45-48) yer alan farklılırklara ait is-

i
tatistikler kullanılmıştır. Kuzuların doğum ağırlığı üzerine
etkili olan faktörlerden cinsiyet ve doğucl. tipinin (tek,

i
ikiz) birlikte etkisi META analizi kupanılarak in-
celenmiştir. Burada farklı genotipe sahip Y~ayvanlarkul-
lanılırken, her genotip kendi içinde değerllendirilip daha
sonra META analizi ile ortak bir sonuç eld~ edildiği unu-
tulmamalıdır. Yani farklı çalışmalar önc~ kendi içinde
doğum tipi ve cinsiyet bakımından değ6rlendirilmekte

i
daha sonra METAanalizi kullanılarak ortak bir sonuca

i

ulaşılmaktadır. Dolayısıyla, Sakız ırkına a~t erkek doğan
i

hayvanların doğum ağırlıkları, Merinos iırkına ait dişi
doğan hayvanların doğum ağırlıkları ile yal da Kıvırcık ır-
kına ait tek doğan hayvanların doğum Ağırlıkları, Ak-
karaman ırkına ait ikiz doğan hayvanlara ,,~itdoğum ağır-
lıkları ile bir araya getirilmemektedir. i

META analizi ile elde edilen etki miktarları, Z testi
kullanılarak test edilmiştir. ıLı ve 112 genişl~ğinde Xi ve X2

i - -
rasgele örnekler alınsın. Xi ve X2'nin ortalamaları X],X2
ve varyansları S; ve si' dir. si ve si, ai vJ~(J"ipopulasyon

i
varyanslarının tahminleri olduğundan aijve ~ 'nin bir-
leştirilmiş varyansı (J"2'nintahmin edicisi, !

i
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S2= (nı -1)ST + (n2 -L)S~
nı +n2-2

olarak tanımlanır. at = a~= aı yazıldığında,
Z = (Xı - X2) - (f.11 - f.1ı) olur.

~ ~ı + ~2

Kuzuların doğum ağırlığına cinsiyetin etkisi in-
celenirken üç farklı durum dikkate alınmıştır. Birinci du-
rumda, genotip ve doğum tipi ayırımı yapılmadan sadece
cinsiyet faktörü dikkate alınmıştır. İkinci durumda, ge-
notip dikkate alınmadan sadece tek doğan kuzularda cin-
siyet faktörünün etkisi, üçüncü durumda, yine genotip
dikkate alınmadan sadece ikiz doğan kuzular dikkate alı-
narak cinsiyet faktörünün etkisi araştırılmıştır.

Kuzuların doğum ağırlığına doğum tipinin etkisi in-
celenirken yine üç farklı durum dikkate alınmıştır. Birinci
durumda, cinsiyet ve genotip dikkate alınmadan sadece
doğum tipi (tek, ikiz) dikkate alınmıştır. İkinci durumda,
genotip dikkate alınmadan sadece erkek kuzularda, üçün-
cü durumda yine genotip dikkate alınmadan sadece dişi
kuzularda doğum tipinin doğum ağırlığına etkisi araş-
tırılmıştır.

Bütün karar vericiler için mevcut bilgilerin ola-
bilecek en iyi sentezini yapmak zorunluluğu vardır. Özel-
likle benzer çalışmalar arasında ortaya çıkan tu-
tarsızlıkların değerlendirilmesi ve yeniden incelenmesi,
bilimsel bulguların elde edilmesinde önem taşır (9,10).
METAanalizi, farklı araştırmacıların farklı yer ve za-
manlarda yaptıkları benzer çalışmaları kümeleyerek is-
tenilen konuda daha güvenilir ve geçerli tahminler ya-
pılmasını sağlayan, çalışmalardan elde edilen etki
miktarlarını karşılaştırnıayıveya birleştirmeyi amaçlayan
istatistiksel bir yöntemdir. META analizi için çeşitli yön-
temler kullanılmaktadır. Bu çalışmada Hunter ve Schmidt
tarafından geliştirilen Bare-Bones META analizi yöntemi
kullanılmıştır (8,30).

Hımter ve Schmidt (30,44) tarafından önerilen
METAanalizinde işlem sırası aşağıdaki gibidir;

. Adım 1. Karşılaştırılacak bağımsız iki grubun is-
tatistik değerlerinden bulunan toplanmış varyans (pooled
variance) değeri,

formülü ile dönüştürülür. Verinin yapısı nitel olduğunda
ise gruplar ki-kare istatistiği kullanılarak kar-
şılaştırılmaktadır. Ki-kare istatistiği r etki büyüklüğüne,

~ X1esapr= --
n

ST : Birinci grubun varyansı, S~ : İkinci gr bun varyansı,
S: Toplanmış varyans, SS:Standart sapma, 5D: Serbestlik
derecesi, nı : Birinci gruptaki denek saıısı, n2: İkinci
gruptaki denek sayısı formülü ile hesaplan:r.

Adım 2. Bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında
kullanılan t değeri; Xİ - Xı

t------
- SS* ~ 1 + 1

nı n2

Xı : Birinci grubun ortalaması, Xı . ikinci grubun ortala-
ması formülü ile hesaplanır.

Adım 3. İki grubun mukayese edilmesinde t is-
tatistiğinden yararlanılmaktadır. Ancak t istatistiğinin de-
ğeri, verinin örneklem hatasının miktarına bağlı ol-
duğundan iyi bir istatistik değildir. Bu durumda
kullanılacak optimal istatistik korelasyon katsayısıdır. t
istatistiğinin r ile gösterilen korelasyon katsayısına (etki
büyüklüğüne) dönüştürülmesi için,

t
r=----

~t2+SD

formülü kullanılır. Eğer karşılaştırılan grup sayısı iki
değil de üç ya da daha fazla ise o zaman t istatistiği yerine
varyans analizinden elde edilen F istatistiği kullanılır. F
istatistiği r etki büyüklüğüne,

F Hesap

FHesap+ HataSerbestlikDerecesi
r=

formülü kullanılarak dönüştürülmektedir.
Adım 4. r etki büyüklüğünün d etki büyüklüğüne

dönüştürülmesi için,
2*r

d=--
~l- r2

formülü kullanılır. d istatistiği t, F, x2 vb. istatistiklerin
değerlerinin örnek büyüklüğünün etkisinden arındırılmış
bir uyarlaması olarak düşünülebilir. Bu istatistikler, grup-
ların karşılaştırılmasında kullanılmaktadır ancak değerleri
örnek büyüklüklerine bağlıdır. Dolayısıyla deneme et-
kisinin iyi bir ölçüsü değildirler. t, F, x2 vb. istatistikler d
istatistiğine dönüştürülerek bu zafiyet ortadan kal-
dırılmaktadır.

Adım 5. Aynı konuda yapılmış çok sayıdaki araş-
tırma sonuçlarını uygun biçimde birleştirmek için etki bü-
yüklüğü d'nin ortalaması,

K

I.Ni*did-_i~_l__
- K

INi
. ;=1

üzere,

SSI = (nı -1)St + (nı -L)S~

SD = nı +n2-2

S = SSI
SD

SS;" {s

nı . 2 "2 2
I(xi-X) I.Cxi-x)

ST = _i~_1 --- ve S~= _i~_1 --- olmak
nı -1 nı-l
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Etki büyüklüklerinin i

hesaplandığı durumlar dı Z değeri p

Durum i
Erkek (n = 9309) 0,408~21 114,077864 0,000 2.

(k=82) Dişi (n = 9287) 0,408293
i

Durum 2
Erkek (n = 3487) 0,373930

71,013492 0,000 3.

(k=27) Dişi (n = 3425) 0,372492

Durum 3 Erkek (n = 1476) 0,331016
116,156365 0,000

(k=26) Dişi (n = 1556) 0,315328 4.

DUrlım 4
Tek (n = 1(197) 1,116;956 764,603419 0,000

(k=71) Ikiz (n = 5768) 1,023?08

Tek (n = 3480) O,95ı831 5.
Durum 5 480,213020 0,000
(k=26) Ikiz (n = 1476) 0,901977

i
Durum 6 Tek (n = 3414) 0,935598 402,854979 0,000
(k=26) Ikiz (n = 1556) 0,869862

6.
_i

k : Dikkate alınan çalışma sayısı, di: Ortalama etki büyüklüğü,
7.Durum ı :Genotip ve doğumtipinin dikkate alınmadığı durum,

Durum 2 : Genotipin dikkate alınmadığı ve sadece doğum ti-
pinin tek olduğu durum, Durum 3 : Genotipin dikkate alın-
madığı ve sadece doğum tipinin iki1 olduğu durum, Durum 4 :
Genotip ve cinsiyetin dikkate alınmadığı durum, Durum 5 : Ge-
notipin dikkate alınmadığı ve sade~e erkek cinsiyeti n dikkate

i
alındığı durum, Durum 6 : Genotipin dikkate alınmadığı ve sa-
dece dişi cinsiyetin dikkate alındığı purum.
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1.

i
i

doğrulanmıştır. Yani literatürde belirtilen soJuçıar ile
META analizinden elde edilen sonuçlar benz~rlik gös-
termektedir. i

Kuzularda doğum ağırlığına etki eden fakı:örler ara-
i

sında hangi faktörün daha etkili olduğu komısunda da
i

META analizinden elde edilen ortalama etki Imiktarına
bakılarak bazı sonuçlar çıkarmak mümkündü~. Bu ça-
lışma ile doğum tipi faktörüne ait etki miktarlJrı dikkate
alınan bütün durumlar için cinsiyet faktörüne ail etki mik-
tarlarından sayısalolarak daha büyük elde ediıkiştir. Do-
layısıyla kuzularda doğum ağırlığının şekill~nmesinde
doğum tipinin cinsiyete nazaran daha etkin rd,l oynadığı

i
söy lenebilir. i

Gerek çok sayıdaki küçük gruplarla yiapılan ça-
lışmaları bir araya getirmesinden kaynaklanan! örnek bü-
yüklüğünün artması gerekse zaman ve m!~kan fark-ılılıklarından kaynaklanan farklılıkları ortadan kaldırma-
sından dolayı METAanalizi kullanılarak eld~ edilen so-
nuçların daha güvenilir olduğu sonucuna varııılnıştır.

. i
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Tartışma ve Sonuç
i

Kuzularda doğum ağırlığı ile ilgili olarak Tür-
i

kiye' de yapılan çalışmaların çoğunluğunda cinsiyet ve
doğum tipi, doğum ağırlığını etkileyen faktörler olarak
belirlenmiştir. Yapılan META analizi ile de bu durum

i
Tablo 2. Cinsiyet ve doğum tipinin, kuzuların doğum ağırlığı
üzerine olan etkileri ile ilgili Bare-Bones META analizi so-
nuçları. i
Table 2. The results of the Bare-Bones META analysis con-
ceming the effect of sex and birth Itype on birth weight of
lambs.

K: Bağımsız çalışma sayısı, Ni: il.çalışmadaki denek
sayısı, dj: i. çalışma için dördüncü ıadımda hesaplanan
etki büyükıüğü şeklinde hesaplanır. rı;tki büyüklüğü, fak-
törün olduğu durumda ortaya çıkan sonucun, faktörün 01-

i

madığı durumda ortaya çıkan sonuca göre etki gücünü
i

göstermektedir.

Bulgular
Kuzuların doğum ağırlığına etki eden faktörlerden

cinsiyet ve doğum tipi ile ilgili META analizi kul-
lanılarak elde edilen sonuçlar toplu qlarak Tablo 2' de ve-
rilmiştir.

Tablo 2'de verileR d değerlerinden de görüldüğü
i

gibi, erkek kuzuların dişi kuzulara; tek doğan kuzuların,
ikiz doğan kuzulara göredaha fatla doğum ağırlığına
sahipoldukları tespit edilmiştir. Ayrica, kuzularda doğum
ağırlığını, doğum tipinin daha fazla etkilediği be-
lirlenmiştir.
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